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8.Napirendi pont  

ELŐTERJESZTÉS  
 
 

Széchenyi Kulturális Alap létrehozása  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Néhány évvel ezelőtt Széchenyi Pályázati Alap néven pályázati lehetőséget teremtett a 

nagycenki önkormányzat, a helyben megvalósuló kulturális rendezvények támogatására. 

Az elmúlt évek folyamán a pályázati lehetőségre számos helyi intézmény, civil szervezetet, 

illetve magánszemélyek is beadták elképzeléseiket, melyek közül nagyon sokat támogatott is 

az önkormányzat. 

A pályázati alap révén megvalósuló rendezvények tovább színesítették a helyi civil, 

kulturális, közösségi életet. 

Az elmúlt öt év folyamán jól körvonalazódott azon szervezetek, intézmények, 

magánszemélyek köre, akik ezen a pályázaton évről-évre részt vesznek.  

Bár a pályázati forma megfelelően működött, a közpénzek átláthatóságáról rendelkező 

jogszabályok miatt a magánszemélyek ilyen jellegű támogatása egyre problematikusabb. 

A korábbi tapasztalatok alapján, és a törvényesség betartása érdekében azt javaslom, hogy a 

Széchenyi Pályázati Alap működését alakítsa át a Képviselő-testület. 

Az eddigi pályázati forma helyett ezt a forrást megtartva, Széchenyi Kulturális Alap néven 

célzott, rendezvényhez vagy rendezvényekhez kötött (nem normatív, vagy működési) 

támogatást biztosítson azon szervezetek, intézmények számára, amelyek évről-évre aktívan 

tevékenykednek a településen. 

Minden év elején előzetes igényfelmérés alapján, a helyi civil szervezetek, intézmények éves 

programterveinek megismerése után, a Képviselő-testület saját hatáskörében döntsön a 

Kulturális Alap összegének elosztásáról.  

Javaslom, hogy a Széchenyi Kulturális Alap éves összege maradjon a korábbi pályázati 

alapnak megfelelően 1.500.000ft, illetve az egy szervezet, intézmény számára adható összeg a 

pályázati alaphoz hasonlóan legfeljebb 200.000ft/év legyen. A megítélt támogatásról a 

korábbiaknak megfelelően az év végéig  el kell számolni az önkormányzat felé. 

A Széchenyi Kulturális Alap felosztásáról minden év februárjában, a költségvetés 

elfogadásával együtt döntsön a testület. Amennyiben a testületi döntés alapján a Széchenyi 

Kulturális Alap teljes összege nem kerül kiosztásra év elején, úgy – az esetlegesen később 

felmerülő, beérkező igények alapján – az év későbbi testületi ülésein is dönthet a fennmaradt 

összeg elosztásáról. A rendezvények olyan rendezvények legyenek, melyeket Nagycenken 
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rendeznek a szervezetek, intézmények, és a közösség , a lakók számára igénybevehető, nyitva 

álló rendezvények.  

A 2017-es évre a következő javaslatot teszem a Széchenyi Kulturális Alap elosztására: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szervezet, 

intézmény 

neve 

Támogatás jogcíme 
Javasolt 

támogatás 

Megítélt 

támogatás 

Nagycenki 

Széchenyi István 

Általános Iskola 

A 2017. év iskolai 

rendezvényei 

100.000Ft  

Római Katolikus 

Egyházközség 

Szent László év központi 

rendezvényei Nagycenken 

150.000Ft  

Aranypatak Óvoda Szent György napi vásár 120.000Ft  

Nagycenk SE 

Asztalitenisz 

Szakosztály 

VIII. Szalai Gergely 

Asztalitenisz Emléktorna 

80.000Ft  

Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 

Útba indító ünnepség 125.000ft  

Vöröskereszt 

Nagycenki 

szervezete 

Véradások Nagycenken 60.000Ft  

Friends of Europe 

Nagycenk 

A 2017-es év rendezvényei 200.000Ft  

Országos Széchenyi 

Kör 

Széchenyi Akadémia 

Nagycenken 

150.000Ft  

Aranypatak 

Horgászegyesület 

A 2017-es év rendezvényei 100.000Ft  

„Czenki” Hársfa 

Néptáncegyesület 

XIV. Hársfa Fesztivál 200.000Ft  

Összesen 10 támogatott   1.285.000ft  
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………../2017…. önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Széchenyi 

Alap átalakítását Széchenyi Kulturális Alappá.  

 

A Kulturális Alapból  kizárólag olyan rendezvények szervezhetők , melyeket Nagycenken 

rendeznek a szervezetek, intézmények, és a közösség , a lakók számára igénybevehető, 

nyitva álló rendezvények.  

A szervezetek, intézmények nevét, éves rendezvény keretét a határozat melléklete 

tartalmazza.  

Az éves Kulturális Alap kerete 1.500.000 Ft, ezért a keret erejéig szervezeti kérelmek még 

érkezhetnek a képviselő-testülethez, mely időrendi sorrendben dönt a kérelmekről.  

A rendezvények támogatásáról megállapodást kell kötni, melyről a következő év január 31-

éig el kell számolni.  

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a támogatási 

megállapodások aláírására.  

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 30 napon belül  

 

 

 

 

Nagycenk, 2017. február 17. 

 

 

 

 

 

        Bugledich Attila s.k. 

 alpolgármester  


