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Tájékoztató az EMT-E-19-0133.
keretében
a
kistelepülések
támogatásáról, és javaslat a
meghosszabbítására

azonosítószámú pályázat
kulturális
eseményeinek
támogatás határidejének

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke
I.
2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás
a települést is érinti.”
II.
Az EMT-E-19-0133. pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett előadóművészeti szervezetek többlettámogatása című pályázat keretében a Fejér Megyei
Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogatótól összesen 20
millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatást az
Önkormányzat 2020. december 15. napjáig keletkezett költségek kiegyenlítésére
használhatja fel. Az Önkormányzat a Támogatói Okiratban kötelezettséget vállalt a
magyar kulturális örökség megőrzésére, annak gazdagítására és korszerű formában
való továbbművelésére, a felnövekvő nemzedékekkel való élő kapcsolat folyamatos
fenntartására, a nemzetmegtartó pozitív magatartásminták átörökítésére, valamint a
közösségi létforma aktív megélésének elősegítésére.

A Fejér Megyei Közgyűlés 51/2020. (II. 27.) határozatával döntött arról, hogy támogatni
szeretné a megye kistelepülésein (5.000 fő lakosságszámot meg nem haladó
települések) kulturális eseményeit az előadó-művészeti tevékenység finanszírozásán
keresztül. A programból finanszírozható minden olyan jogi személynek, szervezetnek,
illetve vállalkozásnak, a kistelepülések kulturális rendezvényein végzett tevékenysége,
illetve nyújtott szolgáltatása, mely tevékenységi köre szerint valamilyen előadóművészethez kapcsolódó tevékenységet takar.
2020. március 16. napján a COVID-19 vírusjárványra tekintettel a 2020. február 27.
napján kiírt igényfelmérést ideiglenesen fel kellett függeszteni. 2020. június 30. napján
az önkormányzat honlapján közzétételre került, valamint ismételten megkeresésre
kerültek elektronikus levélben az érintett települések (5.000 fő lakosságszámot meg
nem haladó települések), melyben tájékoztatást kaptak, hogy ismét megnyílik a megye
kistelepülései részére szóló pályázati lehetőség a kulturális eseményeinek
finanszírozása vonatkozásában. Felhívás tartalmazta azt is, hogy a kulturális
rendezvények lebonyolítására a COVID-19 vírusjárványra illetve annak megelőzésére
tekintettel a Magyarország Kormánya által kiadott irányelvek, intézkedések folyamatos
figyelembe vételével kerülhet sor.
2020. október 30. napjáig mindösszesen 20 település (Alcsútdoboz, Alsószentiván,
Bakonykúti, Csór, Daruszentmiklós (2 db pályázat), Etyek, Fehérvárcsurgó, Isztimér,
Iváncsa (4 db igényfelmérés), Jenő, Kálóz, Kőszárhegy, Tordas (3 db igényfelmérés),
Mezőkomárom, Mezőszentgyörgy, Nádasdladány, Óbarok, Pákozd, Szabadhidvég,
Zichyújfalu) nyújtott be igényfelmérést.
Az igényfelmérések elbírálásukat megelőzően, illetve a támogató döntést követően is
több település (Alcsútdoboz, Daruszentmiklós (2 db igényfelmérés), Tordas (3 db
igényfelmérés), Nádasdladány, Iváncsa (3 db), Kőszárhegy) visszavonta a kérelmét a
COVID-19 vírusjárványra tekintettel.
Az Iváncsa, Kálóz, Mezőkomárom, Óbarok, Pákozd, Szabadhidvég települések
esetében támogatói döntés született a rendezvényeik költségéhez való
hozzájárulásról, azonban annak végrehajtására nem kerülhet sor, figyelemmel a
Veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint tilos
rendezvényt szervezni, illetve tartani.
A települések mindösszesen (beleértve a visszavonásra került és a nem megtartható
igényfelméréseket is) 6.878.550,- Ft összegű hozzájárulásban részesültek. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, mint Támogatótól kapott összesen 20 millió forint vissza
nem térítendő támogatásból mindösszesen 3.371.550,- Ft került kifizetésre, tekintettel
a visszavont igényfelmérésekre, továbbá a vissza nem vont, de a SARS-CoV-2
koronavírus miatt nem megtartható települések igényeire is.
Az egyes települések döntő többségében megkapták azt az összeget, amelyet az
igényfelmérésükben foglaltak szerint kértek. A pályázati elbírálások során figyelembe
kellett venni a pályázathoz tartozó felhívást is. Így volt olyan település, akinek a
pályázatán belül nem lehetett figyelembe venni például a mobil wc, körhinta
telepítésére, biztonsági személyzet biztosítására, virág vásárlására kért összegeket.

2020. október 30. napján az igényfelmérések beérkezési ideje 2020. november 30.
napjáig meghosszabbításra került. Azonban 2020. november 16. napján a megye
kistelepülései részére szóló kulturális eseményeinek finanszírozására vonatkozó
igényfelmérést lezártuk, tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetésével
összefüggésben meghozott intézkedések nem teszik lehetővé a támogatás közvetlen
céljának további megvalósítását.
Egyúttal kezdeményezni fogom a támogatás határidejének meghosszabbítását 2021.
évre a járványhelyzetre figyelemmel a támogatás céljának megvalósulása érdekében.

Székesfehérvár, 2020. november 26.
Dr. Molnár Krisztián s.k.

Határozati javaslat
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének
…./2020. (XI….) határozata
az EMT-E-19-0133. azonosítószámú pályázat keretében a kistelepülések
kulturális eseményeinek támogatásáról szóló tájékoztatóról, és a támogatás
határidejének meghosszabbításáról
1. 2020. november 4. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
3. Az 1.-2. pontban foglaltakra figyelemmel az EMT-E-19-0133. azonosítószámú
pályázat keretében a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatásáról szóló
tájékoztató benyújtására vonatkozó kötelezettséget teljesítettnek tekintem.
4. Az 1-2. pontokra figyelemmel, az EMT-E-19-0133. pályázati azonosító számon
nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása című 2021. évre
történő támogatás meghosszabbítására vonatkozó kérelem Támogató EMMI felé történő
benyújtása felől döntök a járványhelyzetre figyelemmel a támogatás céljának

megvalósulása érdekében.
5. Felkérem a megyei jegyzőt, hogy a támogatás meghosszabbításának benyújtásához
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

Határidő:

2020. december 31.

Székesfehérvár, 2020. november 26.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

