
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 23-ai ülésére 

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Városi Múzeum Kubinyi Ágoston Programra való jelentkezésére 
és önkormányzati III. ütem, önrész biztosítására 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Mint ismeretes az az Emberi Erőforrások minisztere - a belügyminiszterrel és a 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. e) pont szerint muzeális 
intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) kiírja az önkormányzati 
fenntartású múzeumok állandó kiállításainak felújításait célzó támogatását. 

Az eddigi tapasztalatok alapján a múzeum támogatására vonatkozó igényhez csatolni kell: 

a) a tervezett fejlesztés várható eredményeit, a közösségi, közművelődési és gazdasági 
hatásokat bemutató hatástanulmányt, marketingtervet, közönséghasznosítási és 
kommunikációs tervet, figyelemmel a 2017. december 31-éig betervezett mutatók elérésére; 

b) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést a saját forrás 
feltüntetésével, valamint a pénzügyi ütemezést; 

e) a kiállítás szakmai forgatókönyvét; 

d) a kiállítás látványtervét; 

e) a kiállítást a látogatók szamara tudományos-ismeretterjesztő formában bemutató 
kiállításvezető kéziratát; valamint 

j) a kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetének tartalmi és módszertani össze/ oglaló 
vázlatát legalább 3 oldal terjedelemben." 

Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztályának tájékoztatása 
alapján, azoknak a múzeumoknak van esélyük, akik legalább 2-3 ütemben pályáznak. 

A múzeum harmadik ütemben 2017-ben szeretne pályázatot benyújtani 35 millió forintra, azaz 
a maximális keretösszegre a III. ütemre: 

• a Cserkészet története állandó kiállítás felújítására 

• az Óceánia világa állandó kiállítás visszahelyezésére a terekbe (ez 2007-ben meg lett 
szűntetve) 

• és a Zsivajgó természet állandó kiállítás megújítására. 

Az önrész a fejlesztési költség 10%-át kitevő saját forrás mértéke lehet, az állami támogatás 
maximális mértéke pedig 3 5 millió forint. 

A pályázat benyújtásához önrész meglétére van szükség az L ütemnél 2015-ben ez 3,5 
millió forint volt, a IL ütemnél 3,5 millió forint volt és a IIL ütemnél 3,82 millió forint lenne, 
melyet a Gödöllői Városi Múzeum a saját költségvetéséből nem tud finanszírozni. A 
Gödöllői Városi Múzeum igazgatója, Kerényiné Bakonyi Eszter az önkormányzat részéró1 
kér segítséget, a szükséges önrész, azaz 3,82 millió forint (IIL ütem) biztosítására. 

A fentiek figyelembe vételével javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Gödöllői Városi 
Múzeum EMMI által kiírt Kubinyi Ágoston Programra jelentkezését és az ehhez tartozó 
önkormányzati III. ütem, önrész (3,82 millió forint) biztosításának jóváhagyását. 

Gödöllő, 201 7. március „ 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

1. A Képviselő-testület a Gödöllői Városi Múzeum EMMI által kiírt Kubinyi Ágoston 
Programra történő jelentkezését jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület a Gödöllői Városi Múzeum EMMI által kiírt Kubinyi Ágoston 
Programra történő jelentkezéshez az önkormányzati III. ütem, önrész (3,82 millió 
forint) biztosítását jóváhagyja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 
Kerényiné Bakonyi Eszter igazgató 


