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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. december 17-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi 

támogatására  

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az emberi erőforrások minisztere - a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 

egyetértésben - pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 6. pontja szerint az „art” mozihálózat digitális 

fejlesztésének 2015. évi támogatásáról. A pályázat célja, hogy központi költségvetési forrást 

biztosításon azon „art” mozit tulajdonló vagy azt fenntartó települési önkormányzat részére, 

amely vállalja, hogy a támogatással e mozik digitális fejlesztésének műszaki, technikai 

feltételeit biztosítja.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. mellékletének 2.4.2. pontjában, valamint Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 

12. §-ában foglalt felhatalmazás alapján 2015. december 3. napján Az „art” mozihálózat 

digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásáról szóló pályázatot benyújtottam. 

 

A projekt szakmai indokoltsága: 

 

Önkormányzatunk az e-cinema működtetésű  Hírös Agóra Otthon Mozi technikai 

fejlesztésére nyújtott be pályázatot. A pályázat a fejleszteni kívánt moziterem műszaki 

feltételeinek javításához többféle eszköz és berendezés megpályázását teszi ez évben 

lehetővé. 

 

2013-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma hasonló pályázatán sikeresen pályáztunk, és 

ennek köszönhetően a mozi Barco DP-2K 15 CX típusú, 15 millió forint értékű digitális 

vetítőrendszerrel gazdagodott.  

Az előző pályázat nem terjedt ki a mozi hangrendszerének és a vetítővásznának a cseréjére. A 

jelenleg használt Lege-Stereo Sound típusú hangrendszer 2004 óta működik. Ez a technika 

mára már elavulttá vált, a nagy igénybevétel miatt egyre gyakrabban hibásodik meg, egyre 

nehezebben üzemeltethető. A mozi keretre rögzített vetítővászna csaknem két évtizedes, mára 



 

már erősen elhasználódott műszaki állapotú, nem felel meg a korszerű vetítéstechnikai 

követelményeknek. 

 A mozi hangrendszerének és vetítővásznának cseréjével egy, a mai kor követelményeinek 

megfelelő, korszerű technikai feltételrendszer szolgálhatná a minőségi filmélményt.  

 

A mozi tevékenysége jelentős kulturális értéket képvisel a városban (art filmjei, filmklubjai, 

filmes rendezvényei, közönségtalálkozói, családi filmprogramjai, az alternatív tartalmakat 

bemutató és tematikus sorozatai, filmbérletei).  Az Otthon Mozi helyszíne és szervezője 

rangos hazai és nemzetközi filmrendezvényeknek is (Kecskeméti Nemzetközi Animációs 

Filmfesztivál, Mozinet Filmnapok), így az oda tervezett műszaki fejlesztés ezeket a város 

határain túlnyúló jeles filmes eseményeket is segíteni tudná.  

A kedvezményezettnek a pályázatban vállalt kötelezettségeként fogalmazódott meg, hogy a 

fejlesztést követő két éven keresztül továbbra is „art” moziteremként kell működtetni az 

Otthon Mozit. 

A pályázati kiírás szerint a megvalósítandó fejlesztés bekerülési összegének legalább 25 %-át 

a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítania, továbbá a támogatás összege 

több alcél együttes pályázása esetén sem haladhatja meg a 20 millió forintot.  

 

A szükséges önerő összege a költségvetési rendelet Pályázati és fejlesztési tartalék 

előirányzatáról kerül átcsoportosításra a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit 

Kft., mint végső kedvezményezett számára. 

 

A benyújtott pályázatban hangtechnikai berendezésre, vetítő izzóra és vetítővászonra 

összesen nettó 9.257.000,- Ft összeggel pályáztunk, melynek 25%-os önkormányzati saját 

forrása 2.314.000,- Ft, az igényelt támogatás összege 6.943.000,- Ft. 

 

Finanszírozás módja: egyösszegű előleg-finanszírozás utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

Megvalósítási időszak: 2016. március 1. - 2016. szeptember 1. A pályázati kiírás szerint 

nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés 2015. december 21-ig megkötésre kerül a 

kedvezményezettel, és a támogatást a Magyar Államkincstár 2015. december 31-ig átutalja az 

önkormányzat számlájára. 

 

Az Otthon Mozi értékteremtő és értékmegőrző tevékenységét kívántuk támogatni a pályázat 

benyújtásával, mert csak jó technikai feltételek mellett tudja felvenni a versenyt a multiplex 

mozik tömegigényt kielégítő műsorválasztékával. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. december 2. 

 

 

 

                     Szemereyné Pataki Klaudia  

                     polgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2015 (XII. 17.) határozata 

Pályázat benyújtása az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatására  

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 15.992-8/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1) A közgyűlés úgy dönt, hogy az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett „ Az 

„art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásáról” pályázati 

felhívás keretében a Hírös Agóra Otthon Mozi technikai fejlesztéséről szóló pályázat 

benyújtását jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert, hogy a pályázat nyertessége esetén a Támogatási Szerződést aláírja. 

 

2) A benyújtott pályázathoz szükséges önkormányzati saját forrás összege - 2.314.000,- 

Ft, a költségvetési rendelet Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzatán rendelkezésre 

áll. 

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 


