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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8-ai ülésére 

 

 
Tárgy:  Javaslat az FMK eszközállományának, berendezési tárgyainak 

gyarapítására vonatkozó pályázat eredménye alapján szükséges 
döntés meghozatalára 

 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Noska Zoltán (Jogi és Pályázati Iroda) 
 

Előzetesen tárgyalja:  HÜB 2012. november 07-ei ülésén 
  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szabó József s.k. 
 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 

 

A döntéshez egyszerű X  
minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő-testület 125/2012. (III.22.) számú határozatában döntött arról, hogy a 2012. 
március 23-án, a Helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás keretén belül, „Az FMK eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására vonatkozó támogatásigényléshez szükséges önerő biztosítása” címmel 
benyújtott igénylése esetén bruttó 627.930 Ft (ezer forintra kerekítve 628 ezer Ft) önerőt 
biztosít, azzal a feltétellel, hogy a támogatásban elnyerhető összeg bruttó 5.651.370 forint.  
 
A benyújtott támogatási igénylésünk alapján a 628 ezer Ft forintos önerő mellé, 275 ezer 
forint motivációnövelő támogatást nyertünk el. A támogatásra akkor vagyunk jogosultak, 
amennyiben a teljes önerő összegét továbbra is biztosítjuk.  
 
A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei-t (továbbiakban FMK) nyilatkoztattuk, 
hogy a korábbi kérelmüktől eltérően a rendelkezésre álló önerő illetve az elnyert támogatás 
együttesen 903 ezer forintos összegéből, milyen jellegű beszerzéseket tudnának 
megvalósítani. 
 
Az FMK nyilatkozata alapján a megítélt támogatást és önerőt a Ferencvárosi Művelődési 
Központban szükségszerűen a korábban betervezett technikai, műszaki eszközállomány 
legsürgősebb tételeire szeretnék fordítani, tehát hasznosan tudnák az alábbi beszerzésekre 
felhasználni. 
 

Megnevezés Leírás Beszerzés tárgya 

FMK SZÍNHÁZTEREM 
(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. 

Háttérfüggöny beszerzése 

Új színházi lámpák (8db, 
600W-os PC) beszerzése 

Ügyelői – kommunikációs 
utasító-rendszer beszerzése 

és kiépítése 

 
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület az önerő összegét az 5.651.370 forint 
támogatáshoz ítélte meg, így szükséges dönteni arról, hogy az elnyert 275 ezer forintos 
támogatás összegéhez is biztosítja-e a 628 ezer Ft forintos önerő összegét az FMK tárgyi 
eszköz beszerzéseihez.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek értelmében az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. 
 

Budapest, 2012. október 30. 

 

dr. Bácskai János s.k. 

     polgármester 
  



 

Határozati javaslat 

 

„A” alternatíva 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a „Helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás” címen benyújtott támogatásigényléshez biztosított 628 ezer forint önrészt az 
elnyert 275 ezer forintos támogatás függvényében is biztosítja az FMK számára. 

Határidő: 2012.11.08. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

„B” alternatíva 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a „Helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás” címen benyújtott támogatásigénylés alapján elnyert bruttó 275 ezer forint 
támogatáshoz a 628 ezer forint önerő biztosítását nem vállalja. Felkéri a Polgármester urat, 
hogy a megítélt és átutalásra került 275 ezer forint támogatási összeg visszautalásáról 
gondoskodni szíveskedjen. 

Határidő: 2012.11.08., visszautalásra 2012.11.15. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


