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Tárgy : A közm ővelıdési érdekeltségnövel ı támogatásra pályázat benyújtása 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! Javasolom, hogy Szıc Község Önkormányzata nyújtson be 
pályázatot a könyvtári és a közmővelıdési érdekeltség növelı támogatás, valamint a 
muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló, az emberi 
erıforrások minisztere 9/2014 (II.13.) EMMI rendeletnek megfelelıen.  
 
A pályázat önrészeként 200.000 Ft-ot javasolok elkülöníteni a költségvetésében, melynek 
forrása a 2013. évi pénzmaradvány legyen. 
 
A közmővelıdési támogatást a települési önkormányzat az általa fenntartott, vagy a vele 
kötött közmővelıdési megállapodás alapján mőködı közmővelıdési intézmény vagy 
közösségi színtér technikai, mőszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására fordíthatja. 
 
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl szóló 
kormányrendeletben meghatározott települések esetében – Szıc ide tartozik – az 
arányossági számítás alapját a települési önkormányzat által vállalt önrész háromszorosa 
képezi.  
 
Javaslom a képviselıtestületnek, hogy a következı eszközökre pályázzunk: A fénymásoló 
gép jelentısen elhasználódott, ezért szükséges lenne egy új, nagyteljesítményő fénymásoló 
gép beszerzése. Horváth János ajkai vállalkozó tájékoztatása alapján egy új gép ára 
350.000 Ft + ÁFA lenne.  
 
Szükséges továbbá 6 db szék és egy 96 liter őrtartalmú hőtıszekrény beszerzése a jelenlegi 
helyett, mivel annak a fagyasztó részén az ajtó le van törve, így állandón fagyaszt. Egy új 
hőtıszekrény költsége kb. bruttó 50.000 Ft.  
 
A fenti berendezések beszerzésének a költsége közel bruttó 600 ezer forint, ezért javasolom, 
hogy az önkormányzat által vállalt önrész 200 ezer forint legyen. 
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A pályázathoz csatolni szükséges a képviselı-testület azon határozatát, melyben közösségi 
színtér kijelölésérıl döntött. Van errıl érvényes határozatunk, azonban az abban szereplı 
szakfeladatok már nem helytállóak, ezért a határozat 4. pontját módosítani szükséges az új 
kormányzati funkciók szerint.  
 
Határozati javaslatok:  
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
………. határozata  

 
Szıc község Önkormányzata Képviselı-testülete a közösségi színtér kijelölésérıl szóló, a 
33/2011. (lll.24.) határozattal módosított 7/2005. (ll.24.) határozatát módosítja, és a 
módosításokkal egységes szerkezetben, a következık szerint fogadja el: 
 
1. A képviselı-testület a közmővelıdés céljait szolgáló közösségi színtérnek kijelöli 
 

a) az Önkormányzat tulajdonát képezı, 149 hrsz-on elhelyezkedı Mővelıdési Ház 
épületének földszintjét - többcélú intézmény, tetıtér beépítéső épület, alapterülete: 
226 m2, cím: 8452 Szıc, Kossuth u. 41. , valamint 
 
b) a tetıtér részbıl 40 m2 alapterületet. 

 
2. A Mővelıdési Ház kijelölt területén helyezkedik el a  

a) színpad 
b) 250 fı befogadására alkalmas két közösségi terem, amelyek szükség esetén 

egybenyithatók, 
c) egy öltözı, tároló helyiség 
d) WC, kézmosó és közlekedık. 

 
3. Az épület tetıterében mőködik 40 m2 alapterületen a könyvtár. 
 
4. A képviselı-testület a Mővelıdési Ház mőködését a 082041, 082044 és 082092 
kormányzati funkciók elıirányzatából biztosítja. 
 
Felelıs:  Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jegyzı 
Határidı:  azonnal, ill. folyamatos 
 
 
 
 

Szıc Község Önkormányzata Képvisel ı-testületének  
……. határozata  

 
Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a könyvtári és a 
közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai 
támogatásának 2014. évi szabályairól szóló, az emberi erıforrások minisztere 9/2014. (II.3.) 
EMMI rendeletében foglaltak szerint. 
 
A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévı Mővelıdési Ház – közösségi színtér – 
technikai, mőszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása. 
 
A képviselı-testület a Mővelıdési Ház részére egy darab Ricoh típ. fénymásoló gép, egy 
darab 96 literes hőtıszekrény és 6 db szék beszerzését tervezi 2014-ben. 
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A képviselı-testület a közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás önrészeként 200.000 Ft-
ot különít el az önkormányzat 2014. évi költségvetésében. 
 
A képviselı-testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt, hogy a pályázat elkészítésére és 
benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelıs:  Németh Balázs polgármester és Lovasi Erika jegyzı 
Határidı:  2014. március 25. 
  
 
 
 
Kérem a képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést tárgyalja meg, és a határozati 
javaslatokat fogadja el. 
 
 
 
Szıc, 2014. március 17. 
 
 
  Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


