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Tárgy: Múzeumi pályázatok jóváhagyása Sorszám: IV/9. 

Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. március 30-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete II. 7. 

pontja rendelkezik a múzeumok számára nyújtható támogatásokról. A 7. b) és 7.d)  pont szerinti 

pályázatok kiírása folyamatban van, a benyújtás határideje 2015. április 9. A pályázatot a fenntartó 

önkormányzat nyújthatja be. A 7.b.) pont szerinti pályázat Múzeumok szakmai támogatása címen 

jelenik meg, a támogatható tevékenységek:  

 

a) Látogatófogadást elősegítő szakmai munka támogatása , 

b) Gyűjtemény-feldolgozást elősegítő szakmai munka támogatása. 
 

Pályázni mindkét pont alapján lehetséges, az együttesen elnyerhető támogatás maximum 10 millió 

forint vissza nem térítendő támogatás. Önerő nem szükséges. 

 

A 7.d) pont szerinti pályázat Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott 

múzeumok szakmai támogatása címen jelenik meg, a pályázati célok:  

a) A kulturális javakhoz való korszerű hozzáférés támogatása.  

b) A járás településeihez kötődő kulturális örökség hozzáférhetővé tételének és a területi 

egyenlőtlenség felszámolásának támogatása. 

c) Óvodások múzeumlátogatásának támogatása. 

 

A három közül csak egy célra lehet pályázni.   

 

A a) pont a gyűjteményi nyilvántartások digitalizálását és közzétételét célozza. A múzeumnak jelenleg 

nincs honlapja, ennek létrehozása viszont nem támogatható pályázatból, így időben és pénzben nem 

fér bele a pályázat keretébe. 

A c) pont szerinti pályázati cél rétegszolgáltatást preferál, ráadásul a költségek legnagyobb részét a 

gyermekek utaztatásának kiadásai jelentik, miközben a múzeum részéről 6-8 program részletes 

kidolgozását követelné meg, amire a 2 fős szak-alkalmazotti létszám ilyen rövid idő alatt nem 

vállalkozhat. 

A múzeum a b) pont szerinti pályázat kidolgozását javasolja. Ezen belül a megvalósítható 

tevékenységek: időszaki kiállítások, kamaratárlatok, ismeretterjesztő előadások, honismereti 

vetélkedők, iskolai, óvodai utazó kiállítások, családi programok szerepelhetnek. A múzeum 

gyakorlatában eddig sem ismeretlen a kihelyezett kiállítás: állandó példa rá a Városháza emeleti 

folyosója, de volt már tárlatuk Muronyban és Tarhoson is.  A mostani ülésre benyújtott közművelődési 

koncepció céljai között is szerepel a kulturális színhelyek bővítése, így ez a pályázati cél a városi 

elképzelésekhez is igazodik.  
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Az elnyerhető összeg maximum 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás. Önerő biztosítása nem 

szükséges. 

A pályázati forrás 66 és 70 millió forint, a pályázók lehetséges körének ismeretében együttesen 

átlag 6-7 millió forint támogatásra számíthatunk. 

 

A pályázatok a múzeum szakmai tevékenységét és a város közművelődési céljait egyaránt 

szolgálják. Kérem a képviselő-testületet, hatalmazza fel a város polgármesterét a pályázatok 

benyújtására. 

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.  

 

Határozati javaslatok: 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. melléklete II. 7.b ) pontja szerinti, Múzeumok szakmai 

támogatása című pályázatot benyújtsa. A pályázni kívánt összeg maximum 10 

millió forint vissza nem térítendő támogatás. Önerő biztosítása nem szükséges.  

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. melléklete II. 7. d ) pontja szerinti, Járásszékhely települési 

önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása című pályázatot 

benyújtsa. A pályázni kívánt összeg maximum 3 millió forint vissza nem 

térítendő támogatás. Önerő biztosítása nem szükséges. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Békés Városi 

Jantyik Mátyás Múzeum igazgatóját, hogy a pályázat benyújtásában és 

végrehajtásában az intézmény dolgozóival működjön közre. 
 

Határidő: Intézkedésre azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

  Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató 

 

Békés, 2015. március 20. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

……………………………….                                                                

Jogi ellenjegyző                                      

 

                                      

……………………………… 

Pénzügyi ellenjegyző 

 

 


