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Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  lehetősége  van  arra,  hogy  benyújtsa 
pályázatát  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  által  meghirdetett  Közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázatra.
A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 
4/2004. (II.  20.)  sz.  NKÖM rendelet  előírja,  hogy az önkormányzatnak önrészt szükséges 
biztosítani a pályázat benyújtása esetén. Az önrész összegét a város költségvetésében külön 
soron kötelező  szerepeltetni,  és a  pályázathoz  mellékelni  kell  az  ezt  igazoló  költségvetési 
rendeletet is. 
A  város  2007.  évi  költségvetésében,  az  intézményi  támogatáson  felül  a  közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázathoz 3 millió Ft-os önrészt biztosít,  ezzel együtt  vállalja, hogy a 
pályázat  eredményessége  esetén  az  elnyert  összeget  a  közművelődési  intézmények 
rendelkezésére bocsátja.

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

Miskolc  városa  2004.  novemberi  közgyűlésén  IX-236/60.482/2004.  számú  határozatával 
fogadta  el  Kulturális  stratégiáját,  amelyben  a  város  fontos  feladataként  határozta  meg 
közművelődési intézményei technikai eszközparkjának fejlesztését.

III. Előzmények

A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 
4/2004. (II.20.) sz. NKÖM rendelettel módosított 15/1998. (III. 31.) MKM rendelet lehetővé 
teszi  az  önkormányzatok  számára  pályázatok  benyújtását  a  közművelődési  intézmények 
technikai, műszaki eszközállományának fejlesztésére, berendezési tárgyainak gyarapítására.
A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  helyi  önkormányzatokra,  a  helyi  önkormányzatok  által 
fenntartott  nyilvános  könyvtárakra,  közművelődési  intézményekre  és  színterekre.  Az 
érdekeltségnövelő  támogatás  összegét  a  Magyar  Köztársaság  éves  költségvetési  törvénye 
határozza meg, amelyet 50-50%-os arányban kell felhasználni egyrészt a könyvtári, másrészt 
a  közművelődési  támogatásokra.  A  központi  támogatás  érdekeltségnövelő  szerepének 
biztosítása érdekében a támogatás mértékét a rendelkezésre álló saját forrás arányában kell 
megállapítani.
A pályázaton a város 1998 óta rendszeresen és eredményesen vesz részt.

IV. Várható szakmai hatások
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A pályázat eredményeképpen a közművelődési intézmények korszerűbb technikai, műszaki 
eszközökkel,  berendezésekkel  rendelkeznek,  ezáltal  színvonalasabb  rendezvények 
megvalósítására nyílik lehetőség.
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V. Várható gazdasági hatások

A Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat lehetőségét biztosító rendelet megjelenése óta 
(1998)  a  város  több,  mint  27  millió  Ft-os  pluszforrást  tudott  biztosítani  a  pályázat 
segítségével,  közművelődési  intézményei  számára  műszaki  eszközök,  berendezések 
beszerzésére.

VI. Kapcsolódások

Az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  és  a  Nemzeti  Kulturális  Alapprogram  egyéb 
pályázatai  a  tartalmi  munkához,  rendezvényekhez  biztosítanak  pályázati  lehetőséget.  A 
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat segítségével lehet megteremteni a rendezvények 
technikai hátterét, az intézmények berendezésének korszerűsítését.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

A pályázat benyújtása után vitás kérdés nem marad.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A  sajtó  tájékoztatásánál  hangsúlyozni  kell,  hogy  az  önkormányzat  minden  pályázati 
lehetőséget  igénybe  vesz  pluszforrások  biztosítására,  mellyel  intézményeinek  működési 
feltételeit javíthatja.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  támogassa  a  város  2007.  évi  pályázatát,  lehetőséget 
biztosítva így a közművelődési intézményeknek külső források igénybevételére. Kérem, hogy 
a pályázat benyújtásához 3 millió Ft-os önrészt biztosítani szíveskedjen, a város 2007. évi 
költségvetésében, a kulturális funkción.

Miskolc, 2007. február 2.

Fedor Vilmos
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H a t á r o z a t i  javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Közművelődési érdekeltségnövelő 
pályázat támogatása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) A Közgyűlés a Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához 3 millió Ft-os 
önrészt biztosít a város 2007. évi költségvetéséből, a kulturális funkción, az intézményi 
költségvetési támogatáson felül.

2.) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményessége esetén az 
elnyert  és  az  Önkormányzat  által  biztosított  önrész  összegét  a  közművelődési 
intézmények rendelkezésére bocsátja és a számlájára felhasználás céljából átutalja. 

Felelős: Polgármester

Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály
Közművelődési tevékenységet végző intézmények
Közművelődési megállapodással rendelkező egyesületek

Határidő: 2007. március 25.
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