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2. Javaslat az EMT-E-19-0195 azonosítószámú „Kistelepülések kulturális eseményeinek
támogatása” című pályázat lebonyolításáról
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Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen.
Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyaga – a zárt ülés anyaga kivételével – a Veszprém Megyei
Önkormányzat honlapján (www.veszpremmegye.hu) megtekinthető.
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kulturális

Tisztelt Közgyűlés!
A Veszprém Megyei Önkormányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz (a továbbiakban:
Támogató) benyújtott támogatási igénye alapján 20.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült kistelepülések kulturális eseményeinek finanszírozására.
A pályázat célja az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések kulturális eseményeinek
finanszírozása. Veszprém megye tekintetében a megye 217 településéből 207 település tartozik fenti
kategóriába.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 39/2020. (VII. 9.) MÖK határozatában döntött az
elnyert támogatás felhasználásának elveiről, valamint utólagos beszámolás mellett átruházott
hatáskörben felhatalmazást adott arra, hogy a járásonként meghatározott keretösszeg
felhasználásával a kistelepülésekkel kötött együttműködési megállapodásokat megkössem, a
megvalósítandó programokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat megrendeljem, valamint a
rendezvényeket népszerűsítsem.
A projekt megvalósítási időszakának eredetileg meghatározott zárónapja 2020. december 31. volt.
Figyelemmel a 2020 augusztusától emelkedő járványügyi adatokra, a bizonytalan helyzetben
sajnálatosan számos rendezvény elmaradt, illetve több kistelepülés visszavonta a korábban
benyújtott támogatási kérelmét, a 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben
pedig, tekintettel a 484/2020. (XI. 10.) Korm.rendelet védelmi intézkedéseire, kulturális
rendezvények megtartására 2020. november 11. napjától nem nyílt lehetőség.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.véd.tv.) 46. §-a (4) bekezdésében foglaltak alapján:
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének; 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.”
A veszélyhelyzet ideje alatt - a Kat. véd. tv. egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló
307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1.-2 §-a értelmében 2020. november 4. napjától 2021. június 14.
napjáig - a közgyűlés és bizottságai valamennyi hatáskörét a közgyűlés elnökeként gyakoroltam a
Kat.véd.tv. fent hivatkozott korlátjának betartásával, figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában megfogalmazott jóhiszeműség a
kölcsönös együttműködés és a társadalmi rendeltetéseknek megfelelő joggyakorlás elveire.
Mindezekre figyelemmel kezdeményeztem Támogatónál a projekt befejezési határidejének
módosítását 2021. augusztus 31. napjára, majd Támogató jóváhagyását követően a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a 91/2020. (XII. 17.) MÖK
határozattal a 39/2020. (VII. 9.) MÖK határozatban foglalt határidők módosításáról döntöttem.
A Kormány a 26/2021. (I. 29.) Korm.rendelettel a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletet hatályon
kívül helyezte 2021. február 8. napjával, majd a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel – az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírusvilágjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében továbbra is veszélyhelyzetet hirdetett Magyarország egész területére 2021.
február 8. napjától.
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény (a továbbiakban:
Koronavírus tv.) megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat.
A Koronavírus tv. 2. §-ában foglalt rendelkezések alapján a Kormány az Országgyűlés
felhatalmazásával a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti
kormányrendeletek hatályát a Koronavírus tv. hatályvesztéséig – a 2021. évi őszi országgyűlési
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ülésszak első ülésnapját követő 15. napig – meghosszabbította.
2021. február 11-én ismételten kérvényeztem a támogatási időszak meghosszabbítását a
Támogatónál, melyre a következő választ kaptam:
„a támogatási időszakok végdátumainak módosításai támogatási kérelmeként kerülnek
meghatározásra és átvezetésre az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER) melyek folyamatban vannak. A támogatási időszak végdátumainak EPER-ben
történő módosítását a Lebonyolító fogja elvégezni várhatóan legalább 2 ütemben.
A végleges támogatási időszak végdátumai csak a veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetését
követően kerülhetnek meghatározásra és a Lebonyolító által átvezetésre, melyről – és a módosult
beszámolási határidőkről – ismételten tájékoztatni fogjuk Önöket az EPER-en keresztül.
A veszélyhelyzet megszűnésének dátuma jelenleg nem ismert, így a támogatási (projekt) időszak
végdátumainak a Kedvezményezett által módosítási kérelemmel történő módosítása – a 2020.12.31én hatályba lépett az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő
alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelettel összefüggésben - nem lehetséges,
kizárólag a veszélyhelyzet megszűnését követően, és a végleges támogatási (projekt időszak)
végdátumainak Lebonyolító általi átvezetése után.
A fentiekben leírtak miatt a jelenleg beadott és el nem bírált projekt időszak végdátumának
hosszabbítására irányuló módosítási kérelmek elutasításra fognak kerülni.”
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló
264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet rendezvények megtartására vonatkozó korlátozó rendelkezéseire
tekintettel több alkalommal történt megkeresés az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó
Veszprém megyei települések önkormányzatai felé kulturális rendezvényben való közreműködésre.
Az önkormányzatoktól érkezett visszajelzések járásonként eltérőek, két járás tekintetében pedig
egyáltalán nem érkezett támogatási igény.
Az elnyert pályázati támogatás összegéből a kistelepülésektől beérkezett programtervek
áttanulmányozását követően összesen 8.006.470,- Ft odaítéléséről döntöttem, melyből 4.803.502,Ft került kifizetésre az eddig megvalósult programelemek vonatkozásában.
A 91/2020. (XII. 17.) MÖK határozattal módosított 39/2020. (VII. 9.) MÖK határozat 2. pontja
alapján a rendezvények hirdetési, sajtómegjelenési, reklám, marketing költségre biztosított
2.000.000,- Ft-ból az elmúlt évben összesen 146.368,- Ft került felhasználásra.
Figyelemmel a kistelepülésektől egyenlőtlen mértékben beérkezett támogatási igényekre, valamint a
jelenleg is fennálló veszélyhelyzeti korlátozásokra, a keretösszeg felhasználási elvének, továbbá a
megvalósítási időszak határidejének módosítása szükséges, annak érdekében, hogy a rendelkezésre
álló forráskeret megyénk településeinek kulturális eseményeit finanszírozhassa.
Fentiekre figyelemmel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a 91/2020. (XII. 17.) MÖK határozattal
módosított 39/2020. (VII. 9.) MÖK határozat visszavonását, a két határozat hatályon kívül
helyezését.
A bizonytalan járványhelyzet, a pandémia esetlegesen bekövetkező újabb hulláma megnehezítheti a
tervezett rendezvények megtartását. A megítélt támogatási összeg teljeskörű felhasználása, valamint
a támogatás céljának megvalósulása érdekében a Veszprém megyei kistelepülések kulturális
eseményei finanszírozásának lehetőségét szükséges a jelenleg rendelkezésre álló 11.847.162,- Ft
biztosítani a határozati javaslatban foglaltak szerint.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot elfogadni
szíveskedjen:
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A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
…../2021. (VIII. 13.) MÖK határozata
Javaslat az EMT-E-19-0195 azonosítószámú „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása”
című pályázat lebonyolításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „Javaslat az EMT-E-19-0195
azonosítószámú „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” című pályázat
lebonyolításáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 39/2020. (VII.9.) MÖK határozatot,
valamint az azt módosító 91/2020. (XII. 17.) MÖK határozatot hatályon kívül helyezi.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a
továbbiakban: Támogató) és a Veszprém Megyei Önkormányzat között létrejött támogatási
szerződés alapján az EMT-E-19-0195 azonosítószámú „Kistelepülések kulturális
eseményeinek támogatása” című pályázat lebonyolításával kapcsolatban felhatalmazza
elnökét, hogy
a) a beérkezett igények alapján a támogatásból elnyert és még rendelkezésre álló
11.847.162,- Ft pályázati összeg felhasználásáról döntsön,
b) a rendezvényt lebonyolító települési önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodás alapján a – lakosság széles körű hozzáférését biztosító kulturális
eseményen
fellépő
előadó-művészethez
kapcsolódó
tevékenységet
ellátó
személy/szervezet által nyújtott – kulturális szolgáltatást megrendelje,
c) a rendezvények népszerűsítésével kapcsolatos – reklám, marketing – szolgáltatásokat és
termékeket megrendelje,
d) a támogatás összegének felhasználásáról, a pályázat megvalósításáról a közgyűlést
utólagosan tájékoztassa.
Határidő:

Felelős:

az 1. pont tekintetében azonnal
a 2. a)-c) pont tekintetében a veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetését követően a
Támogató által meghatározásra kerülő végleges támogatási időszak végdátuma
a 2. d) pont tekintetében a Támogató által meghatározásra kerülő végleges
támogatási időszak végdátumát követő közgyűlés időpontja
Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

Veszprém, 2021. augusztus 9.
Polgárdy Imre sk.
a megyei közgyűlés elnöke
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