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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…….. határozata 
 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásra Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontjában foglaltak szerint. 
 
A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő Művelődési Ház – közösségi színtér – 
technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása. 
 
A képviselő-testület a következő fejlesztések megvalósításáról dönt: 
 
 

Beszerezni kívánt eszközök megnevezése Bruttó ár (Ft) 
- 60 db kárpitos szék 660.000 Ft 

Nyirád, Petőfi u. 18. alatti közösségi színtérben (hrsz 842/4) a 
művelődési házban, az újonnan kialakított közösségi helyiségben, 
(amely helyt ad a helyi civil szervezetek összejövetelinek, 
rendezvényeinek) szükség van sötétítő és fényáteresztő 
függönyökre: 

- 3 db 350 cm (széles)×210 cm (magas) fényzáró (blackout) sötétítő  
           függöny, és 
- 3 db 350 cm (széles)×210 cm (magas) fényáteresztő függöny. 

99.000 Ft 

- 10 db asztal (150 cm x 100 cm) 400.000 Ft 

- 4 db kétajtós, polcos szekrény (120 cm x 180 cm x 55 cm) 240.000 Ft 

- 1 db projektor (3300 lumen, WXGA felbontás, 10.000:1 kontraszt) 140.000 Ft 

- 1 db hangosítás kiépítése (2x200W, MP3-USB/SD olvasóval,  
          mikrofon, stb. csatlakozási lehetőséggel) 280.000 Ft 
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összesen eszközök: 1.819.000 Ft 
 
Beruházási költség: bruttó 1.819.000 Ft 
 
A képviselő-testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészeként (45%) 
819.000 Ft-ot különít el az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, a K6 rovaton belül a 
közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze soron. 
 
Igényelt pályázati támogatás: 1.000.000 Ft. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat elkészítésére és 
benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester és Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2017. június 23. 
 
 
Kérem a Képviselő-testület tisztelt Tagjait a határozati javaslat megtárgyalására és 
elfogadására. 
 
 
Nyirád, 2017. június 15. 
 
 
 
  
 


