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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2016. június 28-i ülésére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben – pályázatot hirdet Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerint közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra, összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet rendelkezéseivel. 
 
A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy 
a települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő 
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. 
 
Halimba Község Önkormányzata arra törekszik, hogy minden szempontból megfelelő, 
modern közösségi színtér álljon a település lakosságának szolgálatában. Ehhez természetesen 
új, sokoldalú, sokszínű, a kor technikai színvonalának megfelelő eszközökre, berendezésekre 
van szükség, hiszen napjaink megnövekedett információmennyisége csak így juttatható el a 
célközönséghez. 
 
Ezen fejlesztések megvalósításának érdekében, Halimba Község Önkormányzata a 2016. 
évben a Községi Könyvtár belső felújítására (parkettázás, gipszkartonozás, festés, 
lámpacsere) és az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (konditerem eszközeinek cseréje, 
IKSZT hangosításhoz szükséges mikroportok beszerzése) működéséhez elengedhetetlen 
eszközök beszerzésére kíván pályázni a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatósága részére. 
 
A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a vállalt önrész kilencszeresét vagyis 
1.000.000 Ft önrész vállalása esetén a támogatás maximum 9 millió Ft. 
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Nyertes pályázat esetén az elnyert pályázati összegnek megfelelő önrészt biztosítja a 
fenntartó. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 

HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  
 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot nyújt be a Községi Könyvtár 
Halimba, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
intézményekre vonatkozóan, a 2016. évi 
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében 
azzal, hogy Halimba Község Önkormányzata 2016. 
évi költségvetésében, a működési tartalékban         
500.000.- Ft-os önrészt biztosít. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén 
az elnyert pályázati összegnek megfelelő önrészt a 
működési tartalékból csoportosítsa át a 
felhasználásnak megfelelő kiadásnemre. 

 
Felelős:        polgármester 
Határidő:    2016.július 15. 

 
 
 
Halimba, 2016. június 28. 
 
 

 Tóbel János 
 polgármester 
 


