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1. előterjesztés száma: 69/2020. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottság felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

− Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

− Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 

22.) számú rendelet 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

Az önkormányzat Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtára (BEMKK) a TOP 

CLLD – Kulturális tér és szolgáltatás – Többfunkciós közösségi terek fejlesztése kulturális 

szolgáltatások kialakításával – felhívás keretében pályázatot kíván benyújtani a BEMKK Petőfi 

Művelődési Központ belső infrastrukturális fejlesztésére a helyi és térségi amatőr színjátszás 

fellendítése céljából. 

 

A fejlesztés során megvalósulna Bicske Kossuth tér 20. alatt található BEMKK Petőfi 

Művelődési Központ belső felújítása, mely évtizedek óta várat magára. A villamos és 

informatikai hálózat modernizációja mellett a vizes helyiségek felújításra kerülnének, belső 

nyílászárók cseréje és felújítása mellett a festés és hidegburkolat cserék is megtörténnének. A 

fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzéssel egyrészről a rendezvénytechnikai ellátottság 

szintje emelkedne, ennek érdekében a hang és fénytechnika modernizációja tervezett, mely 

elengedhetetlen az mind az amatőr színjátszás kiszolgálása, mind pedig egyéb szakmai 

programok szempontjából is. 

 

A pályázati felhívás a pályázat benyújtásához szükséges iratok leiratában kitér az ingatlan 

tulajdoni jogviszonya szerinti felhatalmazásra: 

 

„6. Csatolandó mellékletek listája 

6.1.1.4. Amennyiben nem a tulajdonos a pályázó, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata és 

nyilatkozat arról, hogy a tulajdonos a fenntartási időszak végéig a használatot biztosítja.” 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 22.) 

számú rendelet alapján az ingatlan tulajdonosi jogait a képviselő-testület gyakorolja. 

 



A BEMKK Petőfi Művelődési Központ szolgáltatásainak bővítése érdekében javasolom a 

határozati javaslat szerinti döntés meghozatalát. 

 

Bicske, 2020. március 17. 

 Tisztelettel: 

              Bálint Istvánné 

polgármester 

 

 

1. melléklet a ……/2020. előterjesztéshez 
 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a BEMKK Petőfi Művelődési Központ infrastrukturális fejlesztéséről 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1) hozzájárulását adja a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár (2060 Bicske, 

Kossuth tér 20.; statisztikai számjel: 15797931 – 9101 – 322 – 07) részére, hogy a 

tulajdonában álló bicskei 1578 hrsz-ú ingatlanon a TOP CLLD – Kulturális tér és 

szolgáltatás – Többfunkciós közösségi terek fejlesztése kulturális szolgáltatások 

kialakításával elnevezésű, TOP-7.1.1-16-H-106-1/m pályázat keretében a BEMKK 

Petőfi Művelődési Központ belső infrastrukturális fejlesztésével a helyi és térségi 

amatőr színjátszás kialakításával bővítse szolgáltatási körét, 

2) nyilatkozik arról, hogy a beruházás fenntartási időszakának – a projekt pénzügyi 

elszámolásától számított 5 év – végéig az ingatlan használatát biztosítja a pályázó és a 

beruházás részére, 

3) felhívja a figyelmet, hogy a terveket oly módon kell elkészíteni, hogy a projekt nem 

befolyásolhatja negatívan a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 kódszámú Energetikai 

korszerűsítések megvalósítása Bicske Város Önkormányzatának épületein c. projekthez 

kapcsolódó fejlesztéseket. 

4) felkéri a polgármestert - mint az egyéb munkáltató jogok gyakorlóját - ,hogy adjon 

utasítást a BEMKK intézményvezetőjének az 1. pont szerinti BEMKK Petőfi 

Művelődési Központ belső infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki 

tartalom összeállítására, 

5) a kivitelező kiválasztása érdekében a BEMKK-nak a 4. pont szerinti műszaki 

tartalommal le kell folytatnia a közbeszerzési eljárást és az eljárás nyertesével meg kell 

kötnie a szerződést. 

6) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti BEMKK Petőfi Művelődési Központ 

belső infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges valamennyi jognyilatkozat és 

kötelezettségvállalás megtételére. 

 

 

Határidő:  2020. április 3. 

Felelős:  polgármester 

 


