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Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

X

X

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
Tis ztelt Képviselőtestület!
A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló,
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet, minden év március 25-ig lehetőséget biztosít a helyi
önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények közösségi színterek technikai,
műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó támogatás
igénylésére.
A rendelet 2. §-a alapján „a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás összege
a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben meghatározott összeg 34-34%-a.”

A támogatás igénylése, és elnyerése esetén lehetőség nyílhat a Ferencvárosi Művelődési
Központ elavult színpad- és rendezvénytechnikai berendezéseinek lecserélésére, illetve
gyarapítására. Az elmúlt években különösen az FMK és a Pinceszínház műszaki berendezései
olyannyira rossz műszaki állapotba kerültek, illetve hiányosak, hogy már az intézmények napi
működését veszélyeztetik.
A

Ferencvárosi

Művelődési

Központ

és

Intézményei

technikai

és

műszaki

eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására összesen bruttó 6.279.300.- Ft.
összegű eszközbeszerzést kívánunk megvalósítani az előterjesztés 1. sz. mellékletében
részletezett tartalommal. Ennek megfelelően az igényelt támogatási összeg a 10 %-os önerő
biztosítása esetén bruttó 5.651.370 Ft .

A rendelet 3.§-a kimondja, hogy „a központi támogatás érdekeltségnövelő szerepének
biztosítása érdekében a támogatás mértékét a rendelkezésre álló saját forrás arányában kell
megállapítani.”
Ennek értelmében az Önkormányzatnak önrészt kell vállalnia, amely összeg 10%-os önerő
esetén bruttó 627.930 Ft.
A támogatás igénylését az intézményt fenntartó önkormányzatnak kell benyújtania a Magyar
Államkincstár elektronikus rendszerén keresztül, valamint postai úton 2012. március 25-ig.

A támogatás elnyerése esetén a támogatási összeg folyósítására legkésőbb 2012. június
hónapban kerül sor, a támogatás felhasználásáról pedig a tárgyév december hó 31-i
fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles az önkormányzat
elszámolni.
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A támogatás igényléséhez többek között a támogatás-igénylés alapjául szolgáló saját forrás
betervezését igazoló önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fejezetének hiteles
másolatát is szükséges benyújtani. Mivel az előterjesztésben szereplő önerő összege az
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében nem áll rendelkezésre, ezért kérem, a T.
Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a határozati javaslatról.

Budapest, 2012. március 14.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy
dönt, hogy
1. egyetért a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet által biztosított, a közművelődési
intézmények közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására vonatkozó támogatás igénylésével.
2. a támogatást a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei technikai és műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, az előterjesztés 1. sz.
melléklete alapján, bruttó 5.651.370 Ft. összegben kívánja igényelni.
3. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igénylés határidőben való
benyújtásáról.
4. a támogatási összeg 10%-nak megfelelő, bruttó 627.930 Ft önerő összeget a 2012.
évi költségvetés 6110. számú „általános tartalékkeret” sor terhére biztosítja, és felkéri
a Polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon
ezen összeg átvezetéséről.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: az igénylés benyújtására: 2012. március 25.
az összeg átvezetésére: a soron következő költségvetés módosítás
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1096 Budapest, Haller u. 27.
titkarsag@ferencvarosimuvkp.hu
Tel.: 06-1-476-3421Tel./Fax: 06-1-218-7909

E-mail:

MELLÉKLET
Hivatkozva a 4/2004. (II. 20.) számú – a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásáról szóló) – NKÖM rendeletre a Ferencvárosi Művelődési
Központ és Intézményei az alábbiakban felsorolt és részletezett, valamint költségkalkulációval ellátott technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítására szeretne pályázni.
Ferencvárosi Művelődési Központ (IX. Budapest, Haller utca 27.):
Meg nevezés

leírás

beszerzés tárgya

FMK
SZÍNHÁZTER
EM (300 fős)

A színházterem korszerűsítése
elengedhetetlen feladat. Heti 4-5
alkalommal működik a színházterem.
Koncertek, a Turay Színház
gyermek- , ifjúsági- , nyugdíjas és
felnőtt előadásainak színtere. Évente
közel 40 ezer fő látogatja az itt zajló
eseményeket.

Ké zi előfüggöny
gépire cserélése. Egy
modern
sebességszabályozós
gépi mozgatású
rendszer beszerzése. A
berendezés két
kezelőhellyel
rendelkezne.
Az oldalfüggöny,
illetve színházi
oldaltakaró függönyök
(láb) beszerzése.
Háttérfüggöny
beszerzése
Új színházi lámpák
(8db, 600W-os PC)
beszerzése
Ügyelői –
kommunikációs
utasító-rendsze r
beszerzése és kiépítése
100 db új, egymásba
rakható kialakítású szék
vásárlása.

Közösségi
terek (klub- és
rendezvénytermek)

Új nyugdíjas – és
gyermekprogramok beindítását
kezdtük el a klub- és
rendezvénytermeinkben, amelyek
hetente közel 30 különböző
foglalkozást, előadást és közösségi
programot fogadnak be.
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Becsült bruttó ktg

1 920 800 Ft

853 500 Ft

150 000 Ft
500 000 Ft

400 000 Ft

125 000 Ft

Közönségforgalmi
terüle t
(előcsarnok) és
irodák

Az FMK épülete egyre gyakrabban
szolgál nemcsak program- és
közösségi helyszínként, hanem
találkozó helyként és információs
pontként is a környék lakói és
iskolásai számára.

Közösségi bútorok,
irodabútorok
beszerzése

FMK összesen
Pinceszínház (IX. Budapest, Török Pál utca 3.):
Színháztere m
A Pinceszínház Ferencváros és
(100 fős)
Budapest egyik legnépszerűbb
stúdiószínháza. Havonta közel 25
előadást mutat be repertoár- és
befogadó-színházként.

300 000 Ft

4 249 300 Ft

Digitális Compulite
fénypult beszerzése
1 200 000 Ft

A színházi függönyzet
(oldal- és háttér
függönyök, takarások)
beszerzése
Pinceszínház összesen

480 000 Ft
1 680 000 Ft

Ferencvárosi Pincegaléria (IX. Budapest, Mester utca 5.):
Kiállítótér
A Ferencvárosi Pincegaléria havi
Kiállítás-világítás
rendszerességgel, a ’60-as évektől
beszerzése.
kezdve, kortárs képző- és
Energiatakarékos spotfotóművészeti kiállítások helyszíne
világítás beszerzése.
Ferencvárosi Pincegaléria összesen

350 000 Ft

FMK és Intézményei mind összesen (Bruttó)

6 279 300 Ft

Budapest, 2012. március 12.
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350 000 Ft

