Iktató szám: 36/2013
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

Tárgy:

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására
vonatkozó támogatás igényléshez szükséges önerő biztosítása

Előterjesztő:

Dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

Tamás Beáta irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda

Előzetesen tárgyalja:

Humán Ügyek Bizottsága, 2013. február 13.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizsák Ildikó s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat
x

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív
hatósági
egyéb

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/5765-1/2013/XII.

Tárgy: hozzájárulás pályázat benyújtásához
és az önrész biztosításához

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló
4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) pályázati lehetőséget biztosít az
önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények számára, így a Budapest Főváros IX.
kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (a továbbiakban: FMK) számára is, hogy
az elavult színpadot és a technikai berendezéseit lecserélje, valamint gyarapítsa.
Az FMK és a Pinceszínház műszaki berendezései hiányosak és az elmúlt évek alatt olyan
állapotba kerültek, hogy az intézmény napi működését veszélyeztetik.
A pályázat útján elnyert összeg lehetőséget biztosít a FMK részére, hogy az Intézményben az
elmúlt évben megkezdett korszerűsítés tovább folytatódjon.
A pályázatot az intézményt fenntartó önkormányzatnak kell benyújtania a Magyar
Államkincstár részére elektronikus, valamint postai úton is. A benyújtási határidő: 2013.
március 25. napja.
A Rendelet 2. §-a szerint a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
összege a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott összeg
34-34%-a, valamint a 3. §-a szerint a központi támogatás érdekeltségnövelő szerepének
biztosítása érdekében a támogatás mértékét a rendelkezésre álló saját forrás arányában kell
megállapítani.
Az FMK igazgatója, Horváth Károly kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az
Intézmény bruttó 11.950 e Ft megpályázni kívánt összegére az önrészt biztosítsa.
Amennyiben az Önkormányzat 30%-os önrészt, vagyis 3.585 e Ft-ot biztosít, úgy a pályázat
elnyerése esetén a támogatás összege 8.365 e Ft.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 6128 általános pályázati keretből az önrész
összege biztosítható.
A megpályázott összeg részletezését az előterjesztéshez mellékelem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását a pályázat beadásához és a 30 %-os önrész
biztosításához.
Budapest, 2013. február 06.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján pályázatot nyújt be a
Magyar Államkincstár felé a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézmények
színpad és technikai berendezései felújítására.
Határidő: 2013. március 25.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igénylés határidőben történő
benyújtásáról.
Határidő: az igénylés benyújtására 2013. március 25.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3. A pályázathoz 30 %-os, azaz: 3.585 e Ft önrészt biztosít az önkormányzat 2013. évi
költségvetésben a 6128 általános pályázati keret költségvetési sor terhére.
Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

