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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 

 
 

Az előkészítésben közreműködött: 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző 

 

sürgősségi indítvány 

Előterjesztés 

a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatására vonatkozó pályázathoz  

önerő biztosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hivatkozással Aszód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

5/2015.(II.6.) önkormányzati rendelet 21. § (1) és (4)  bekezdésére, mely szerint egyes 

napirendek fontosságára tekintettel az előterjesztésre jogosultak  így a polgármester is írásban 

sürgősségi indítványt terjeszthetnek elő, hogy a napirendet a Képviselő-testület  akkor is 

tárgyalja, ha az előzetesen kiküldött napirenden nem szerepel sürgősségi indítványként  kérem 

napirendre venni  a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatására vonatkozó pályázathoz 

önerő biztosításáról szóló előterjesztést. 

 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 

melléklet II. 4.a) pontja szerinti „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” jogcímmel 

az önkormányzatoknak lehetőségük van 2020. évben is állami támogatás igénylésére.  A 

pályázat beadási határideje 2020. augusztus 03. volt, önkormányzatunk a pályázatot 

határidőben benyújtotta. 

2020. augusztus 14-én vettük kézhez a Magyar Államkincstár hiánypótlásra felhívó levelét, 

mely szerint a benyújtott 2/2020. (II.27.) számú költségvetési rendeletből nem állapítható meg, 

hogy a saját forrás mely soron szerepel, ezért kérték megjelölni és megküldeni a vonatkozó 

részt, illetve képviselő-testületi határozatot.  

A támogatást a Pályázók által az egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában állapítja 

meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztálya. A 

döntésről a nyertes Pályázók elektronikus támogatói okiratban 2020. október 26-ig értesülnek 

a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül. 

A Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton igényelt támogatási összeg 3.514261.- Ft, az 

ehhez elkülönített pályázati önrész: 1.424.000.- Ft. 

 

A pályázatból tervezett fejlesztések:  a kisterem és előtere és vizesblokk teljes felújítása, 

hangtechnikai berendezések beszerzése, rendezvény sátrak, sörpad szett beszerzése, a 
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kamaraterembe 100 db szék beszerzése. Utóbbi a költségvetésben tervezésre került, az önerőt 

ennek terhére biztosítjuk. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat támogatását! 

 

Határozati javaslat 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

........./2020. ( VIII.18. ) önkormányzati határozata 

a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatására vonatkozó pályázathoz  

önerő biztosításáról 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 

melléklet II. 4.a) pontja alapján jelen határozatával alátámasztva nyilatkozza, hogy Aszód Város 

Önkormányzatának a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséhez szükséges saját 

forrás összege bruttó 1.424 e Ft összegben a 2/2020. (II.27.) számú önkormányzati rendeletének 

13. számú mellékletében Aszód Város Könyvtára Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 

(korábbi nevén: Aszód Városi Kulturális Központ )   2020. évi tervezett beruházási kiadásai 

Beruházások  soron rendelkezésre áll . 

 

2. felhatalmazza a polgármestert a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó 

hiánypótló dokumentum benyújtására és a sikeres pályázathoz szükséges valamennyi nyilatkozat 

megtételére, dokumentum aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Aszód, 2020. 08. 17. 

 

 

 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

 polgármester 

 

 

Látta: 

 Dr.  Ballagó Katalin  

 jegyző 

 

 

 


