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ELŐTERJESZTÉS 

 
a Biatorbágyi Faluház  közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázaton 

történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról 
 
 
 

A Faluház és Karikó János Könyvtár – az előző évek gyakorlatának megfelelően – az idei 

évben is pályázni kíván a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, melynek 

jogszabály módosítás miatt változott a menete. 

Ez évtől külön testületi határozat szükséges a pályázaton történő indulásról és a kapcsolódó 

önrész biztosításáról. 

A pályázatot az Önkormányzatnak kell beadnia, az önrész az intézmény költségvetésében 

rendelkezésre áll. Az intézményvezető által pályázati önrészként javasolt összeg 600.000 Ft. 

 

A pályázat neve: Pályázat Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 

C. törvény 3. melléklet II.a) pont szerint Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 

A pályázat célja: a közművelődési intézmény műszaki, technikai eszközállományának, 

berendezési tárgyainak gyarapítására, épületeinek karbantartására, felújítására. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázaton történő induláshoz szükséges 

határozatot hozza meg. 

 

Biatorbágy, 2015. június 18. 

 

 

      Köszönettel: 

 

         Tarjáni István 

         Polgármester sk. 

 

 
 
 
 



 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2015. (……) határozata 
 

a Biatorbágyi Faluház  közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázaton 
történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról 

 
A képviselő-testület megtárgyalta a Biatorbágyi Faluház közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pályázat Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.a) pont szerint 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” című pályázaton indulni kíván, az 

érdekeltségnövelő támogatás önrészeként 600.000 Ft-ot biztosít. 

 
Az önrész forrása a Biatorbágyi Faluház beruházási kiadásai keretösszeg. 
 
 
 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: intézményvezető 
 
 

 

















Pályázati Adatlap 

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 

közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki, technikai eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására 

 
 
A települési önkormányzat megnevezése, címe: 
....................................................................................................................................... 
A települési önkormányzat KSH kódja vagy törzsszáma: 
....................................................................................................................................... 
Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma: 
....................................................................................................................................... 
  
 

1. A 60%-os keretből* igénylem a támogatást az alábbi közművelődési intézmény(ek), 
közösségi színtér(ek) tekintetében: 

Az intézmény, színtér megnevezése, címe és helyrajzi 
száma 

A saját forrás mértéke  (ezer 
forintban) 

A fejlesztés teljes költsége 
(ezer forintban) 

    
 ........................................................................   .......................................  ....................................... 
 ........................................................................  ....................................... ....................................... 
 ........................................................................   .......................................  ....................................... 
 ........................................................................  ....................................... ....................................... 
A 60%-os keretben tervezett fejlesztés összegei 
összesen: 

  

2. A 40%-os keretből* igénylem a támogatást az alábbi közművelődési intézmény(ek), 
közösségi színtér(ek) tekintetében: 

Az intézmény, színtér megnevezése, 
címe és helyrajzi száma 

Alapítás, 
kijelölés dátuma 

 

A saját forrás mértéke  
(ezer forintban) 

A fejlesztés teljes költsége 
(ezer forintban) 

................................................................

. 
............................ ....................................... ....................................... 

................................................................

. 
............................ ....................................... ....................................... 

................................................................

. 
............................ ....................................... ....................................... 

................................................................

. A 40%-os keretben tervezett 
fejlesztés összegei összesen: 

 
 

....................................... ....................................... 

A tervezett fejlesztés 
mindösszesen: 

 
 

  

 
 

 ....................................... Dátum: ..................................................................... 
    

 P. H. 

 ........................................... 
jegyző 

 ...........................................  
polgármester 

 
* lásd. 5. pont: A támogatás mértéke 
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