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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztálya 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján 
pályázatot hirdetett közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 
A pályázati program célja, hogy a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének 
érdekében, központi költségvetési forrást biztosítson a közművelődési intézmények vagy 
közösségi színterek műszaki, technikai, eszközállományának és berendezési tárgyainak 
gyarapítására, épületének karbantartására, illetve felújítására. A pályázatok benyújtási 
határideje 2020. augusztus 3. napja volt. 
 
Támogatási kérelmet nyújthattak be közművelődési intézmények, közösségi színteret saját 
fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtető települési 
önkormányzatok. A támogatási kérelem akkor minősül tartalmi szempontból befogadhatónak, 
ha hiánypótlás keretében benyújtásra kerül a pályázói önerő kapcsán szükséges képviselő-
testületi támogató határozat. Ezen hiánypótlásra 2020. augusztus 24. napjáig van lehetőség. 
 
A pályázati célra rendelkezésre álló teljes forrás 300 millió forint. Egy támogatási kérelemmel 
az elnyerhető támogatás minimális mértéke 100 ezer forint, maximális mértéke pedig nem 
haladhatja meg a vállalt önrész kilencszeresét. A pályázaton az önkormányzatok által 
biztosított önrészt kiegészítő támogatás vissza nem térítendő forrásnak minősül. 
 
Komló Város Önkormányzata a Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem 
intézményének Közösségek Háza intézményegységének felújítására nyújtott be támogatási 
kérelmet. A tervezett beruházás során az emeleti szint teljeskörű épületvillamosági 
korszerűsítése (a hozzá kapcsolódó helyreállítási munkálatokkal), az emeleti mosdó 
korszerűsítése és a tető kupola szerkezetének felújítása tervezett, összesen bruttó 15.780.000.-
Ft értékben. (lásd. 1.sz. melléklet.) A pályázati felhívás értelmében a tervezett teljes 
beruházási összeghez szükséges önerő mértéke legfeljebb 1.780.000.-Ft.  
 
A jelen támogatási konstrukció keretében Komló Város Önkormányzata a 2019. évben 
meghirdetett pályázat során 2.800.000.- Ft önerő biztosítása mellett 1.557.000.-Ft összegű 
támogatást nyert el, amelynek keretében megújultak az intézmény földszintjén található 
beltéri nyílászárók és a közösségi rendezvényekhez, előadásokhoz szükséges projektorok 
kerültek beszerzésre. Az idei évben a támogatási kérelemben rögzített fejlesztések 
megvalósulása nagymértékben segítené a Közösségek Háza intézményegység további 
infrastrukturális fejlesztését. 
A benyújtott támogatási kérelmek elbírálásának eredményéről a Támogató 2020. október 26. 
napjáig értesíti a Pályázókat. Pozitív támogatói döntés esetén a pályázat megvalósítására 
2021. december 31. napjáig lesz lehetőség. 
A pályázati önerőt a 2021. évre áthúzódó megvalósítás ellenére a 2020. évi önkormányzati 
költségvetés terhére szükséges biztosítania a Képviselő-testületnek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével döntsön az önerő biztosításáról és utólagosan 
hagyja jóvá a pályázat benyújtását. 
 
 
 
 



 

 

Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság állásfoglalásának figyelembevételével – megtárgyalta „A Közösségek Háza 
fejlesztése kapcsán a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő 
biztosítása.” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület utólagosan jóváhagyja a tulajdonában álló 7300 Komló, 48-as tér 
1. szám alatti Közösségek Háza intézményegység korszerűsítésével kapcsolatos 
pályázat benyújtását bruttó 15.780.000.- Ft összköltséggel. 
 
A Képviselő-testület legfeljebb bruttó 1.780.000.-Ft- önerőt biztosít a 15/2020. 
(III.13.) sz. önkormányzati rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Városgondnokság 
önkormányzat által bérelt személygépkocsi kivásárlása” keret terhére.  
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, a Városgondnokságot a 
2.540.000.-Ft beruházási előirányzat elvonásáról tájékoztassa. 
  
Határid ő:  2020. szeptember 30. 
Felelős:  Polics József polgármester 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Határid ő:  2020. október 31. 
Felelős:  Polics József polgármester 
 
 
 

Komló, 2020. augusztus 11. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1. sz. melléklet 


