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E l ő t e r j e s z t é s 
 

A Képviselő-testület 2016. május 23-i ülésére 
 

 
Pályázat benyújtása IV. Büszke Vidék Kulturális Fesztivál  megrendezésének támogatására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az NKA  Kulturális  Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma pályázatot írt ki Turisztikai vonzerővel bíró 
Kulturális, gasztronómiai fesztiválok támogatására. 
Javaslom, tisztelt képviselet támogassa a pályázat benyújtását a IV.BÜSZKE VIDÉK FESZTIVÁL 
támogatására. 
 
A tervezett költség:   6.293.000 Ft 
Igényelhető támogatás:  4.970.400 Ft 
Tervezett bevétel:     280.000 Ft 
Szükséges önerő:   1.042.600 Ft 
 
Benyújtási határidő:2016. május 23.  éjfél 
 
Pályázati díj: 63.124 Ft 
 
 
Kengyel, 2016.05.23. 
 
       Nagy Szilárd  
       Polgármester 
 
 
____/2016.(____) Kt. 
H a t á r o z a t: 
 
Pályázat benyújtása a IV.Büszke Vidék Kulturális Fesztivál támogatására, önerő biztosítására  
 

Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a NKA 
Kulturális Turisztikai Fesztiválok ideiglenes kollégiumához a IV. 
Büszke Vidék Fesztivál támogatására. 

     A tervezett költség:  6.293.000 Ft 
     Igényelt támogatás: 4.970.400 Ft 

Tervezett bevétel:    280.000 Ft 
Önerő:                             1.042.600 Ft 

     Pályázati díj:       63.124 Ft 
 

A  szükséges 1.042.600 Ft önerőt és a  63.124 Ft pályázati díjat a 
Kengyel Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésről alkotott  
2/2016.(II.19.) önkormányzati rendeletében tervezetett 
önkormányzati rendezvényekre jóváhagyott 1.524 eFt terhére 
biztosítja. 
 
Felhatalmazza  a polgármestert a támogatási igény  benyújtására és a 
pályázati  dokumentumok aláírására. 

 
     Határidő:2016. május 23. éjfél 
     Felelős:Nagy Szilárd polgármester 
 



KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2016. május 23-i ülésére 
 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat benyújtásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Megjelent a „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat. A felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-
16. 
A pályázat keretében közösségi központok fejlesztésére is lehetőség nyílik. Így lehetőség lenne a 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár további fejlesztésére. Külső homlokzati szigetelés, emeleti 
ablakok cseréje, tetőfelújítás, tetőszigetelés, napelemek elhelyezése valamint parkosítás valósulna meg 
a pályázatból. 
Az elnyerhető támogatás 50 millió forint. 
Az önrész összege 10 %. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázat beadását és az alábbi határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Kengyel, 2016. május 23. 
 
      Nagy Szilárd 
      polgármester 
 
____/2016.(____) Kt. 
H a t á r o z a t 
 
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat benyújtásáról 
 
1./ Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani „A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Településképet meghatározó épületek 
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” 
című pályázati felhívásra. A felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16 A pályázat benyújtásához szükség 
van Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyó határozatára. 
 
A pályázat keretében az 5083 Kengyel, Kossuth L. út 98. hrsz.: 408/2 alatti Művelődési ház 
energetikai korszerűsítése, és környezetének felújítása történik meg. 
 
A projekt címe: „A kengyeli Művelődési ház felújítása” 
 
2./ A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a benyújtásra kerülő pályázatot támogatja, a szükséges 
önerőt, mely a beruházási összeg 10 %-a,  a 2016. évi költségvetésből biztosítja. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot benyújtsák az 
Önkormányzat képviseletében. 
 
Felelős: Nagy Szilárd polgármester, Dr. Fekete Nóra jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Pályázatkezelő 
4. Irattár 




