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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az önkormányzatok által fenntartott közművelődési intézmények fejlesztési 
támogatására a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet szabályozási keretei között  évente 
nyílik lehetőség pályázat benyújtására a Magyar Művelődési Intézethez.  
 
Ebben az évben is - az előző évhez hasonlóan - művelődési házaink fejlesztési 
lehetőségeinek bővítésére - az önkormányzat nevében kívánunk pályázatot 
benyújtani a Királyerdei Művelődési Ház, a Radnóti Miklós Művelődési Ház, és a 
Nagy Imre Általános Művelődési Központ által összeállított szakmai anyag alapján.   
 
A hivatkozott jogszabály 8. § értelmében  a helyi önkormányzat saját forrása 
arányában támogathatók központilag a pályázati programok. Ennek alapján az 
intézmények által összeállított tervezetben meghatározott költségvetési tételek 50 
%-át a fenntartónak kell biztosítania. 
 
 

Intézmény 
 

Teljes 
összeg: 

Pályázott 
összeg  

Fenntartói önrész  Fejlesztési terület 

CSMK (2 intézmény) 2.300.000.- 1.150.000.- 1.150.000.- Mozgássérült helyek 
kialakítása a 
színházteremben, világosító 
és hangosító pult fix 
telepítése 

Nagy Imre Ált. Műv. 
Központ 

2.315.000.- 1.157.500.- 1.157.500.- Hangosítás, többfunkciós 
létra, motoros függöny húzó 
szerkezet, galériába sínek és 
világítás 

Összesen: 4.615.000.- 2.307.500.- 2.307.500.- 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetésben a pályázatok 
fenntartói önrész vállalására biztosított összegből a közművelődési intézmények 
fejlesztéséhez 2.307.500.-, azaz kétmillió-háromszázhétezer-ötszáz forintot 
biztosítani szíveskedjen.  
 
                                                                                 Tóth Mihály 
                                                                                 polgármester 
Budapest, 2010. február 23. 
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Határozati javaslatok: 
 
1./  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 
Csepeli Művelődési Központ intézményei pályázatához szükséges saját forrást,  
1.150.000.-, azaz egymillió százötvenezer forintot a 2010. évi  költségvetés  
„önkormányzati pályázati önrész” című céltartalékából biztosítja.  

 
Határidő: 
Elfogadásra:   azonnal 
Végrehajtásra:  2010. december 31. 
 
Felelős:   végrehajtásért:                      Tóth Mihály polgármester 
               végrehajtás előkészítéséért:  Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető 
      Szenteczky János CSEVAK vezérigazgató 
      

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 

 
2./ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 
Nagy Imre Általános Művelődési Központ pályázatához szükséges saját forrást, 
1.157.500.-, azaz egymillió százötvenhétezer-ötszáz forintot a 2010. évi költségvetés  
„önkormányzati pályázati önrész” című céltartalékából biztosítja.  
 
Határidő: 
Elfogadásra:   azonnal 
Végrehajtásra:  2010. december 31. 
 
Felelős:   végrehajtásért:                      Tóth Mihály polgármester 
               végrehajtás előkészítéséért:  Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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1. számú melléklet 
 
 
 
 
Az előterjesztés tárgya:  
Javaslat a 2010. évi "Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő 
támogatása" című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására 

 
Az előterjesztés egyeztetve:  
Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezetővel 

 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:  
 
- 
 
 
Budapest, 2010. január 29. 
 
 
 
       Halmos Istvánné 
        sk. 
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