Jánossomorja Város Önkormányzata
Polgármesterétől

9. / E L Ő T E R J E S Z T É S

a 2017. április 26-ai képviselő-testületi ülésre

Tárgy:

Pályázat benyújtása érdekeltségnövelő támogatásra

Előterjesztő:

Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta:

Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság
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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú
melléklet II/4. pontja alapján 2017-ben is lehetősége nyílik pályázatot benyújtani a helyi
önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására. Az érdekeltségnövelő
támogatást a település közművelődési feladatellátásában közreműködő intézmények technikai,
műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének
karbantartására, felújítására lehet fordítani.
A támogatás mértéke az önerő felajánlásának arányában kerül megítélésre (minél nagyobb az
önerő, annál nagyobb mértékű a támogatás). Önkormányzatunk a korábbi években is részesült
ilyen támogatásban, amelyből berendezési tárgyakat, technikai eszközöket vásárolt a Balassi
Bálint Művelődési Ház és Könyvtár.
2017. évben a szükséges önrész mértéke 600.000.-Ft, amelyet az Önkormányzat költségvetési
keretéből kell biztosítani. A pályázat kiírásának megfelelően a beszerzésekkel intézményünk
technikai hátterét kívánjuk fejleszteni.

Határozati javaslat:
Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017. (IV 26.) Kt.
határozata
1. Jánossomorja Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet II/4. pontja alapján
pályázatot nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.
2. Jánossomorja Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy a határozat 1. pontja szerinti pályázat önrészeként 600.000.-Ft-ot, azaz hatszázezer
forintot az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az általános tartalék terhére
biztosítja.
3. Jánossomorja Város Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az 2. pontba foglalt
önrészt az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében elkülönítetten kezelje a pályázati
kiírás megjelenéséig.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat aláírására és
benyújtására.

Határidő: pályázati kiírás megjelenését követően az abban foglaltak szerint
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Felelős: Lőrincz György polgármester
dr. Péntek Tímea jegyző
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Jánossomorja, 2017. 04. 07.

Lőrincz György s.k.
polgármester
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