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Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági minisz-
terrel egyetértésben – pályázatot hirdetett Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 
 
A pályázat benyújtója Rétság város Önkormányzata, végfelhasználója a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár. 
 
A pályázni közművelődési intézmény műszaki, technikai eszközeinek, felszereléseinek, beren-
dezési tárgyainak beszerzésére, épületének karbantartására, felújítására lehet. Az elektronikus 
benyújtás határideje 2018. április 29., illetve postai úton az azt követő munkanap. 
 
A Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésében kb. 1.800.000 Ft 
biztosított erre a célra, illetve a színházterem szellőzőrendszerének felújításának költsége kb. 
3.000.000 Ft. 
 
Ezt az pénzeszközt saját erőként feltüntetve plusz 60 % összegre (kb. 8.000.000 Ft) tudnánk 
pályázatot benyújtani. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a témában állásfoglalás tenni 
szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2018. április 20. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  
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3. Jogszabályi háttér:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 3.§ (4) bekez-
dés, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapo-
dást (…) csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, vagy felmondani.” 

 
4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2018. (IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról 
 
 

A. változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásával egyetért. Megbízza ……-ot a pályázat adminiszt-
ratív feladatainak elvégzésével, benyújtásával, valamint megbízza Hegedűs Ferenc polgármes-
tert, hogy a pályázatot aláírja. 
 
 

B. változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásával nem ért egyetért. 
 
 
 
 
Határidő: 
Felelős: 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 


