
Elöterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 26-i ülésére

Sorszám: Tá;gv:

Múzeum szakmai támogatásáról szóló

1 pályázat benyújtása

Döntéshozatal módja: Vélemémező bizotíság:

Egyszerű többség Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítene:

Nyilvános ülés Gál András osztályvezető,
Sápi András osztályvezető-helyettes

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. b)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Emberi Erőforrások minisztere 2018. április 9. napján ina ki a
járásszékhelyeken található múzeumok szakmai támogatásáról szóló pályázatot. A vonatkozó költségvetési
előirányzatból a települési önkormányzatok pályázati úton támogatást igényelhetnek az általuk fenntartott
vagy támogatott muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez. A beadási határidő 2018. május 9. napja.

A pályázaton az önkormányzatok három témakörben pályázhatnak:

• gyűjteményi adatbázis kialakításának elősegítése.
• online tudományos, kulturális és oktatási tartalmak létrehozása,
• múzeumi blog, kapcsolódó közösségi oldal létrehozása.

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása előtnanszirozás keretében. egy összegben történik. és a
felhasználásának határideje a tárgyévet követő év december 31-e.

A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum az elmúlt évben a digitalizáláshoz szükséges eszközökre pályázott
és nyert 2 millió forintot. Az intézménynek van Facebook oldala is, önálló honlapja azonban nincs, így a 2.
pont szerinti pályázatot kívánják benyújtani.

A pályázaton 4 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázat szakmai feltételeinek
kidolgozása. az árajánlatok beszerzése folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati
javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. b) pontja szerinti, a „Járásszékhely
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2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Békés Városi Jantyik Mátyás

Múzeum igazgatóját, hogy a pályázat benyújtásában és végrehajtásában működjön közre.

Határidő:
Felelős:

Intézkedésre azonnal

Izsó Gábor polgármester
Sápiné Turesányi Ildikó igazgató

Békés, 2018. április 20.
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