
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 05. 30.

Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat benyújtására,
megvalósítására (Kubinyi Ágoston Program)

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre, főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
Fetth Dóra Timea pályázati koordinációs vezető ügyintéző

Meghívott::      Farkas Lajos igazgató, Intercisa Múzeum 
(Dunaújváros, Városháza tér 4., igazgato.intercisamuz@gmail.com)
Mádai Balázs, Vasmű út 41. Irodaház Kft., ügyvezető
2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019.05.28.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019.05.28.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019.05.28.
pénzügyi bizottság 2019.05.28.
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2019.05.28.

A napirendi pont rövid tartalma: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.
melléklet  II.  4.  b)  és  c)  pontja  szerinti  meghirdetett  „Muzeális  intézmények  szakmai  támogatása”  előirányzatból
pályázati úton lehetőség van támogatást igényelni. A pályázható összeg 30 millió forint.  A megvalósításhoz 10 %-os
önrész  (3  millió  Ft)  biztosítása  szükséges.  Az  előterjesztés  tárgya  a  pályázaton  való  indulás  és  a  saját  forrás
biztosítása. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főép., Építésü. és Környvéd. O. Iktatószám: 23034-1/2019.
Ügyintéző neve: Fetth Dóra Timea Ügyintéző telefonszáma: 25/544-366
Ügyintéző aláírása: Fetth Dóra Timea sk. Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:  
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:

mailto:igazgato.intercisamuz@gmail.com


Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat benyújtására,
megvalósítására (Kubinyi Ágoston Program)

Tisztelt Közgyűlés!

Az  emberi  erőforrások  minisztere  –  a  belügyminiszterrel  és  a  pénzügyminiszterrel  egyetértésben  –
pályázatot  hirdetett  a  múzeumok  szakmai  támogatása  tárgyában  Magyarország  2019.  évi  központi
költségvetési törvénye (2018. évi L. tv.) 3. melléklet II. 4. c) pontja szerint muzeális intézmények szakmai
támogatására.
A kapcsolódó pályázati felhívásokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) tette közzé, melyeket
az előkészítő osztály egyeztetett az Intercisa Múzeummal (a továbbiakban Múzeum) és egyéb kapcsolódó
érintett  intézményekkel,  pl.  Vasmű  út  41.  Irodaház  Kft.-vel  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002
azonosítószámú Intercisa Múzeum fejlesztése című európai uniós forrású projekt vonatkozásában.
Az egyeztetések alapján a fent hivatkozott pályázat illeszkedett a felmerült igényekhez és lehetőségekhez.

A Múzeum jelezte részvételi  szándékát. A kapcsolódó szervezettekkel a kettős finanszírozás elkerülése
végett  együttműködve  összeállítanának  egy,  a  kiíráshoz  illeszkedő  szakmai  program-  és  költségvetés
tervezetet. 

A Kubinyi Ágoston Program pályázatából egy önálló kiállítás-sarkot hozna létre a múzeum. Ami tekinthető
egy  új  állandó  kiállításnak  is,  de  mozdítható,  ezáltal  később  a  TOP-6.1.4-16-DU1-2018-00002
azonosítószámú projekt  részévé  is  tehető.  Tematikája  a  “Város  és  városfejlesztés  története”  a  város
részeinek  illusztratív  bemutatásával.  Ennek  elemei  lenne  egy  nagy  3D  mappingelt  makett  és  nagy
képernyő, amin animációval fut majd a várostörténet bemutatása. Ennek kirészletezése folyamatban van,
szakértők bevonásával.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A támogatás mértéke múzeumonként 30 millió Ft. A teljes fejlesztési költség 10 %-át az önkormányzatnak
saját forrásból kell biztosítania, amelynek összege 3 millió Ft.

Az önrész fedezete a 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019. (II.14) rendelet 5.
b melléklet „Intézményi tartalék” elnevezésű soron rendelkezésre áll.

A pályázati kiírás címe: Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)
Kiválasztott alcél: aa) „állandó kiállítás előkészítése, létrehozása”
Projekt tárgya: A “Város és városfejlesztés története” c. új állandó kiállítás kialakítása

Pályázók köre: önkormányzati fenntartású muzeális intézmények.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely más hazai vagy uniós forrás keretében jelen pályázat
tárgyával megegyező célra támogatásban részesült. 

A pályázati kiírás főbb rendelkezései
 A támogatási igény (megítélt támogatás) max. összege: 30 M Ft / múzeum
 A teljes fejlesztési  költség legalább 10%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell

biztosítania.
 A pályázatokat a MÁK részére szükséges beküldeni.
 Benyújtási határidő: elektronikusan: 2019.06.07., postai úton 2019.06.11.
 Hiánypótlási határidő: 2019.06.28. (a MÁK által kezdeményezett hiánypótlásra értendő)
 A döntést a kultúráért felelős miniszter az általa felkért szakmai bizottság javaslata alapján hozza

meg.
 A miniszteri döntés határideje: 2019.08.21. Értesítési határidő nyerteseknek: 2019.09.04.
 A támogatási  szerződés  szerinti  célok  módosítására  2  alkalommal  van  lehetőség,  azonban  a

támogatás felhasználásának végső határideje nem hosszabbítható meg.
 A Kedvezményezettnek  bejelentési  kötelezettsége  van  a  pályázati  kiírásban  vagy a  támogatási

szerződésben meghatározott feltételek változása esetén (pl. összköltség csökkenés)
 A támogatás a fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésére, szolgáltatások vásárlására, külső

szakértők díjazására, restaurálási tevékenységre, a megvalósítással összefüggő személyi jellegű
kifizetésekre,  valamint  a  kiállítótér  felújítására  fordítható.  Kapcsolódó  kormányzati  funkciók:



Múzeumi gyűjteményi tevékenység, Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,
Múzeumi kiállítási tevékenység, Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység.

 A támogatás  felhasználásának végső határideje: 2020.12.31.  Az e határnapig fel nem használt
támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

 A  kedvezményezett  a  támogatás  felhasználásáról  tárgyév  december  31-ei  fordulónappal,  a
mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint számol el.

 A  Kedvezményezett  2021.  01.31-jéig  szakmai  és  pénzügyi  beszámolót nyújt  be,  melynek
elfogadásáról a támogató 60 napon belül dönt.

 A támogatás jogszerű felhasználásáért a Kedvezményezett felelős.
 A Kedvezményezett  a  támogatás  felhasználásáról  elkülönített,  naprakész  nyilvántartást  vezet,

valamint a számlák eredeti példányára köteles rávezetni a megfelelő záradékot.

 Értékelési szempontok 
 A pályázati kiírás formai követelményeinek teljesítése
  A tervezett fejlesztés indokoltsága és fenntarthatósága (különös tekintettel a látogatottság fenn-

tarthatóságára)
 A költségvetés megalapozottsága
 A kiállítási forgatókönyv szakmai véleményezése
 A kiállítás megjelenése, a látványterv értékelése
 A látogató- és családbarát szemlélet érvényesítése
 A marketingterv célkitűzéseinek és eszközeinek értékelése, különös tekintettel a látogatottsági

mutatók emelésére
 A múzeumpedagógiai terv célkitűzéseinek és eszközeinek értékelése
 A kiállítás vezető és a múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet értékelése

Az elbírálás során elsőbbséget élvez
 a 2018. évben előkészítésre vagy a fejlesztés megvalósításának első vagy második ütemére tá-

mogatásban részesült települési önkormányzat pályázata,
 a Magyarországi Tájházak Szövetsége vagy a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete ajánlá-

sával rendelkező pályázat,

A fentiek alapján javasoljuk a Múzeum pályázaton való indulásának jóváhagyását, továbbá a pályázati ön-
rész biztosítását a pályázati projekt megvalósításának érdekében.

Az  előterjesztést  az  Oktatási,  Kulturális,  Ifjúsági  és  Sport  Bizottság,  a  Pénzügyi  Bizottság,  a
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottság, a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság
valamint  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság a  2019.  május  28-ai  rendkívüli  bizottsági  ülésén
tárgyalja. A bizottságok véleményét annak elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

A határozati javaslat melléklete:
1. MELLÉKLET:  PÁLYÁZATI KIÍRÁS



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2019. (V.30.) határozata

Javaslat a Muzeális intézmények szakmai támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról,

megvalósításáról (Kubinyi Ágoston Program)

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jóváhagyja  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város

Önkormányzata Intercisa Múzeummal, Vasmű út 41. Irodaház Kft.-vel együttműködve,  Magyarország

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. c) pontjában foglaltak,

illetve a kapcsolódó pályázati  kiírás szerint  elkészülő,  Muzeális intézmények szakmai támogatására

meghirdetett, 1.aa) állandó kiállítás előkészítése, létrehozása alcélra irányuló, „Város és városfejlesztés

története”  c.  állandó  kiállítás  létrehozása  tárgyú  pályázat  benyújtását,  valamint  elhatározza  a

kapcsolódó projekt végrehajtását a pályázat elnyerése esetén.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban

megjelölt pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért

      a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért

a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

az Intercisa Múzeum igazgatója

Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezetője

Határidő: a projekt megvalósítására 2020. december 31.

a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására 2021. január 31.

a támogatással való elszámolásra a támogatás felhasználásával érintett 

tárgyévről készült zárszámadás 

időpontja

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  az  1.  pontban  szereplő  pályázati

projekt végrehajtásához a projekt tervezett összköltsége 10 %-ának erejéig 3 000 e Ft összegű saját

forrást biztosít  az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2019.

(II.14) rendelet 5. b melléklet „Intézményi tartalék” elnevezésű sor terhére.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e határozat 3. pontjában foglalt

kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a

polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.



Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

  a polgármester

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:

  a főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

- a költségvetés módosításáért:

   a jegyző

- a költségvetés módosításában való közreműködésért:

  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

  a pénzügyi bizottság elnöke

  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2019. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

                   

Dunaújváros, 2019. május 30. 

Hingyi László s.k. Pintér Attila s.k.

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizott-

ság megbízott elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Iván László s.k. Hingyi László s.k.

a városüzemeltetési, környezetvédelmi és tu-

risztikai bizottság elnöke

a gazdasági és területfejlesztési bizottság el-

nöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság elnöke
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