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N ‘24y múzeumok szakmai
• támogatásáról szóló

pályázat benyújtása
Döntéshozatal módja: léJc’,iénve:ő bizottság:

Egyszerű többség Pénzügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyilvános ülés Sápi András osztályvezető-helyettes

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet
11. 4. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján 2019. május 8. napján az Emberi Erőforrások
minisztere kurta 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 2019. június 7. napja.

A pályázatot ‚Állománvvédelmi ás áUományi raktár kialakítása, fejlesztése” témakörben
lehet beadni. A vissza nem térítendő támogatás Folyósítása elöínanszirozás keretében. egy
összegben történik, és a felhasználásának határideje a tárgyévet követő év december 31.
napja.

A pályázaton 4 millió forint vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázat szakmai
feltételeinek kidolgozása, az árajánlatok beszerzése folyamatban van. A Múzeum raktárainak
egy részében nem tudjuk teljesíteni az elvárásokat, Így a szakmai előkészítés a meglévő
adottságok és a müemlékvédelrni előírások miatt nehéz.

Az elmúlt években a Múzeum hasonló, a júrásszékhelyi múzeumok szakmai támogatására
vonatkozó pályázatokon 2-2,5 millió Forint támogatást nyert, p1. gyűjteményi adatbázis,
online tartalmak létrehozására.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet szíveskedjen az eLőterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot eltégadni.
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Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a l1agyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. b) pontja szerinti, a
„Járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatása” tárgykörhen pályázatot nyújt be. A
pályázni kívánt összeg 4 millió forint vissza nem térítendő támogatás. Önerő biztosítása
nem szükséges.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeum igazgatóját, hogy a pályázat benyújtásában és végrehajtásában
működjön közre.

Határidő: Intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató

Békés, 2019. május 23.
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