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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról 
 
 
 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ pályázni kíván a Közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatásra. 

Képviselő-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. 

   

A pályázat neve: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

A pályázat célja: Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy 

a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő 

közművelődései intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, 

berendezési tárgyainak gyarapításra, épületének karbantartására, felújítására. 

 

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

határozatot hozza meg. 

 

Biatorbágy, 2018. április 25. 

 

 

      Köszönettel: 

 

         Tarjáni István sk. 

         Polgármester  

 

 
 
 
 



 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018. (IV. 26.) határozata 
 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) a Pályázat Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint Közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatásra” című pályázaton indul, 

2) az érdekeltségnövelő támogatás önrészeként …………….. Ft-ot biztosít, 

3)  az önrész forrása a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi költségvetése, 

Biatorbágyi Faluház felhalmozási kiadásai táblázat 3. sora, egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése, valamint Biatorbágy Város Önkormányzata II/7-es melléklet 3.8-as 

feladat „Faluház belő átalakítás kiviteli munkái költség kiegészítés” sorából 

3.000.000 Ft. 

 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: intézményvezető 
 
 

 



 
 
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A. 
 
 
KÖZMŰVELŐDÉSI  ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ PÁLYÁZAT 2018 
 
 
A költségvetés indoklása: 
 

 
1. A szabadtéri rendezvényeink kiszolgálásához, intézményünk ill. csoportjaink más  

helyszínen történő megjelenéséhez elengedhetetlen minimális saját sátor, mert a régiek 
már használhatatlanná váltak. 

2. Az intézmény tevékenységei között fontos helyet foglal el a közösségi- és információ 
szolgáltatás, ezért a látogatói gépek működtetése elengedhetetlen. És évek óta nem 
sikerült a vezetői számítógépet sem lecserélni,ami már a hatékony munkavégzést 
akadályozza, ezért szükséges a cseréje. 

3. A főépület számítástechnikai-eszköz parkjának működéséhez, a biztonságos 
tároláshoz szükséges a szerver rack szekrény. 

4. Az összecsukható asztalok, székek, padok az elmúlt években a nagy igénybevétel 
miatt teljesen amortizálódtak, esztétikailag, funkcionálisan egyaránt. Ezen eszközök a 
rendezvények alapinfrastruktúrájához tartoznak, tehát szükséges a teljes cseréjük. 
Megújításukkal alkotóművészeti csoportjaink működésének tárgyi feltételei is nagy 
mértékben javulnak. 

5. A JFMK főépületének belső átalakítása, valamint a rendezvények több helyszínen 
történő kiszolgálásához kellenek a guruló fogas állványok. 

6. A többfunkciós kiállító terem világítását tavaly kezdtük átalakítani, a fejlesztés 
befejezése, a tárgyak közvetlen megvilágítása lenne célszerű, hogy pl. a nálunk 
jellemző és gyakori fotókiállítások megvalósítási színvonala emelkedhessen. 
(Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a MAFOSZ-szal, 
ismeretterjesztő és kiállítási programokra egyaránt) 

7. A többfunkciós táblák az ismeretterjesztés, oktatás és marketing célok megvalósítási 
eszközei. Ugyanígy a vetítővászon is ezt a fejlesztést szolgálja, hogy párhuzamosan 
akár több helyszínt is ki tudjunk szolgálni és mindezzel előadó művészeti csoportjaink 
próbáit is tudjuk segíteni. 

8. A JFMK központi épülete, az egykori vasútállomás épület, külső, lábazati vakolása 
elengedhetetlen, a ház előtti tér rendezése megtörtént, ezzel megszépül az épület is. 

9. A 280 fős, többfunkciós nagyterem színpadi világítása minimális. A hatásvilágítás 
korszerűsítése a rendezvények színvonalának emeléséhez, kép- és video-felvételek 
készítéséhez szükséges. Ennek a fejlesztésnek alapeleme a modern fényvezérlő pult és 
egy hídrendszer szabályozható lámpákkal.  

10. A hangtechnikai eszközparkunk esetében a biztonságos tárolás a legfontosabb célunk, 
amelyhez rack szekrények, konténerek szükségesek.  



11. A vezeték nélküli hangrendszer fejlesztése a produkciók színpadi megjelenítésének 
színvonalát emeli, a színpadi gyors átállásokat, az épületen belüli több helyszínen 
történő hangmegjelenést teszi lehetővé.  

 
 
 
Biatorbágy, 2018.04.23. 
 
 
 
 
 
    ……………………………….. …………………………… 
     polgármester    jegyző 
 
 
        P.H. 



Megnevezés Önrész
 (bruttó Ft)

Kért támogatás 
(bruttó Ft)

  Teljes költség 
(bruttó Ft)

Sátor (1db6x3,1db3x3) 520 000 Ft 520 000 Ft

Látogatói gépek 2 db 108 000 Ft 108 000 Ft 216 000 Ft

Számítógép 320 000 Ft 320 000 Ft

Rackszekrény a szerverhez 254 000 Ft 254 000 Ft

Összecsukható asztal, pad 890 000 Ft 300 000 Ft 1 190 000 Ft

Többfunkciós táblák 5db 200 000 Ft 200 000 Ft

Vetítővászon 40 000 Ft 40 000 Ft

Guruló fogas 6db 611 000 Ft 611 000 Ft

Képmegvilágító lámpasor 520 000 Ft 520 000 Ft

JFMK épület lábazat vakolás 470 000 Ft 470 000 Ft

Fényvezérlő pult Creator 1024TH 500 000 Ft 500 000 Ft
Hatásvilágítás korszerűsítése,
(világítási híd prolyte elemekből,analóglámpa 
6db,mozgófejes led-digitális lámpa4db,kábelezés, 
függesztő motorok) 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft

Apple Ipad Air 140 000 Ft 140 000 Ft
Hangtechnikai eszközök biztonságos tárolása 
(konténerek) 300 000 Ft 300 000 Ft
Vezeték nélküli hangrendszer fejlesztése 
(antennaközösítőSennheiser ASA1 táppal, gömb 
antennákA-1031-U erősítővel, antennakábelek,  1 
db mikrofon 247 000 Ft 272 000 Ft 519 000 Ft
Mindösszesen 5 900 000 Ft 2 900 000 Ft 8 800 000 Ft

Biatorbágy, 2018.04.23.

………………… ………………………
polgármester jegyző

P.H.

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2051 BIATORBÁGY, BAROSS G. U. 2/A.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2018.

Az önrészből 2.430.000,-Ft a JFMK saját költségvetésében a beruházás- informatikai és egyéb tárgyi 
eszközök beszerzési sorában, 470.000,-Ft az Önkormányzat JFMK felújítás ( faluház lábazat) sorában, 
3.000.000,-Ft az Önkormányzat JFMK beruházás sorában található. 
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