ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Kulturális Osztály vezetője
Tárgy:
Pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása az Emberi
Erőforrások
Minisztériumához
közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás elnyeréséhez
Iktatószám:
KULT - 54484/2015
Ügyintéző:
Csapó Beáta
Feladatot jelent:
Dr. Papp László
polgármester
Szűcs László
Gazdálkodási Főosztály vezetője
Szentei Tamás
Kulturális Osztály vezetője
részére
Véleményező bizottságok:
Pénzügyi Bizottság
Kulturális Bizottság
Közgyűlés
Törvényességi véleményezés ideje:

2015. március 13.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Papp-Pálmai Éva

Mellékletek:

Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvénynek (továbbiakban:
költségvetési törvény) - „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” címet viselő - 3.
melléklete II./7./a) pontja alapján a települési önkormányzat pályázati úton közművelődési
érdekeltségnövelő támogatást igényelhet az általa fenntartott vagy a vele kötött közművelődési
megállapodás alapján működő közművelődési intézmény részére.
A közművelődési érdekeltségnövelő támogatást a közművelődési intézmény technikai, műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására és
felújítására fordíthatja. A költségvetési törvény értelmében a támogatás a települési
önkormányzat által vállalt önrész arányában kerül megállapításra.
A költségvetési törvény rendelkezése szerint a 300,0 millió forint összegű támogatási előirányzat 60
%-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött
közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény vagy közösségi színtér
után, 40 %-át a települési önkormányzat által 2014. január 1-jét követően alapított közművelődési
intézmény vagy közösségi színtér után - a vállalt önrész arányában - osztja fel a szakminisztérium
(Emberi Erőforrások Minisztériuma).
Az elnyerhető támogatási összegnek köszönhetően a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
(továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában lévő Debreceni Művelődési Központ (4024
Debrecen, Piac utca 22.) és intézményhálózata fejleszteni tudja szolgáltatásai minőségét, műszakitechnikai hátterét, valamint pótolhatja elhasználódott, elavult felszerelési tárgyait. Az intézmény
számára jelenleg ez az egyetlen fejlesztési lehetőség technikai-műszaki színvonalának emelésére.
A Debreceni Művelődési Központ a 2014. évben 7.492.920 Ft összegben pályázott közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra, a megítélt támogatás összege 781.000 Ft volt.
Az intézmény 2015. évi igénye 15.465.726 Ft, mely összeget technikai, műszaki
eszközállományának és berendezési tárgyainak gyarapítására szeretné fordítani. Az Önkormányzat
részéről a támogatás igényléséhez szükséges önrész javasolt összege 2.500.000 Ft, mely összeg az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
A támogatás szempontjából kizárólag a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. mellékletében
felsorolt
a) 082091 „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”,
b) 082092 „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása”,
c) 082093 „Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek”,
d) 082094 „Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés”
kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
A költségvetési törvény szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, mint vissza nem
térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik és a tárgyévet
követő év december 31. napjáig használható fel.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

H AT Á R O Z AT I

J AVA S L A T

A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
7. pontja, 107. §-a és a 2014. évi C. törvény 3. melléklet II./7./a) pontjában foglaltak alapján
1./ 15.465.726,- Ft összegben támogatási igényt nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériumához
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyerésére a Debreceni Művelődési Központ (4024
Debrecen, Piac utca 22.) technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítása céljából, melyhez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.500.000,-Ft összegű
saját forrást, önrészt biztosít.
2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy a Debreceni Művelődési Központ 15.465.726,- Ft összegű
támogatási igényét az 1./ pont szerinti saját forrás, önrész összegével kiegészíti, és ezt az összeget
sikeres pályázat esetén az elnyert pályázati támogatással együtt a Debreceni Művelődési Központ
rendelkezésére bocsátja.
3./ Az 1./ pontban megjelölt saját forrást, önrészt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet „Egyéb kiadások” címet
viselő 5.12. melléklete 19.1.4 alcímen elkülönített „Egyéb kiadások” terhére biztosítja.
4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a pályázat elkészítésére és benyújtására, és felhatalmazza a
polgármestert a pályázat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a pályázat elkészítéséért és benyújtásáért: a Kulturális Osztály vezetője
a pályázat aláírásáért: a polgármester
5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a pályázat eredményéről az érintetteket értesítse,
valamint a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az eredményes pályázat esetén a pályázaton
elnyert és az 1./ pontban meghatározott saját forrás, önrész összegét a Debreceni Művelődési
Központ rendelkezésére bocsássa.
Határidő: a pályázat eredményéről történő értesítést követően azonnal, illetve a támogatás
megérkezésétől számított 8 nap
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője és a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. március 13.
Szentei Tamás
osztályvezető

