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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. május 31-i rendkívüli nyilvános ülésére 

 
 

Tárgy:  Saját forrás biztosítása a „Muzeális intézmények szakmai 
támogatására (Kubinyi Ágoston program)” című pályázati 
kiíráshoz 

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Dr. Décsey Sándor intézményvezető 
      dr. Németh Mária Anita jegyző 
  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   
Megtárgyalja:          Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság  
   Humán Bizottság 
   Gazdasági Bizottság 
 
Meghívandó:  Dr. Décsey Sándor intézményvezető 

 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában lévő Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
intézményi keretei között működő Tapolcai Városi Múzeum révén önkormányzatunk jogosult 
pályázatot benyújtani a „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston 
program)” című pályázati kiírásra. A kiírás az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az 
intézmény munkatársai elkészítették a szükséges szakmai anyagokat, mellékleteket. A tervezett 
fejlesztés keretében a Templom-dombon található Romkert állagmegóvási és felújítási munkái 
kerülnek megvalósításra.  
 
A területen az 1980-as évek második felében végeztek ásatásokat a Tapolcai Városi Múzeum 
munkatársai. A feltárás első ütemének lezárásaként 1988. május 18-án került sor ünnepélyes 
keretek között a Romkert átadására. Ezen időpont óta a falakon érdemi állagmegóvási 
tevékenység nem történt. A második szakaszban napvilágra került romterület esetében a 
feltárás és a helyreállítás is sajnálatos módon félbe szakadt. Az Alsó-tóhoz legközelebb eső 
terület jelenleg gyakorlatilag a Belváros utolsó „szégyenfoltja”. A látogatók tájékoztatására 
összesen 12 információs tábla kerül elhelyezésre a területen, amelyek bemutatják a feltárt 
romokat magyar, angol és német nyelven. A táblák átlátszók lesznek, így nem takarják ki a 
falfelületet, a szövegek gravírozással készülnek. A tervezett fejlesztés szorosan kapcsolódik a 
jelenleg – a 2018. évi Kubinyi pályázaton elnyert támogatásból – megvalósítás alatt álló 
várostörténeti állandó kiállításhoz. A pályázat keretében új kiállításvezető és 
múzeumpedagógiai kiadványok is készülnek, amelyek segítik az érdeklődőket a Romkertben 
található történeti emlékek értelmezésében. 
 
A pályázati kiírás 5. A támogatás mértéke pontja értelmében múzeum szakmai besorolású 
intézmény esetében a települési önkormányzatnak a teljes fejlesztési költség legalább 10%-át 



saját forrásként kell biztosítania. Ez az összeg 1.020.000,-Ft esetünkben. A fejlesztés teljes 
költségvetése 10.200.000,-Ft, a támogatásként igényelt összeg 9.180.000,-Ft. A feladatokra és 
költségnemekre lebontott költségvetést az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A 
Tapolca Város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 1/2019. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet 6. mellékletében (2019. évi 
beruházások) a K6VF17 soron „Templomdomb mögötti XIII. századi rom tetejének 
állagmegóvásának tervezése és kivitelezése” címen 5 millió forint szerepel. Ez az összeg 
elégséges a pályázati önrész és a pályázatba nem betervezhető tervezési költségek fedezésére. 
 
Pozitív elbírálás esetén a pályázat hozzájárul ahhoz, hogy a Tapolcai Városi Múzeum tovább 
bővítse látnivalói körét. A falak közül a közterületre kilépve a tervek szerint még több látogató 
fogja felkeresni a múzeum kiállításait is. 
 
A pályázat beadásának határideje 2019. június 7. Tekintettel arra, hogy a munkaterv szerinti 
képviselő-testületi ülés megtartására ezen időpontig nem fog sor kerülni, tárgyi előterjesztést 
rendkívüli képviselő-testületi ülésen indokolt megtárgyalni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja 
azon szándékát, miszerint pályázatot kíván benyújtani az emberi 
erőforrások minisztere, a belügyminiszter és a pénzügyminiszter 
által meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. c) 
pont szerint a „Muzeális intézmények szakmai támogatására 
(Kubinyi Ágoston program)” című pályázati kiírásra.  
 
A pályázati kiírás által előírt 10%-os saját forrást, 1.020.000,-Ft-
ot, azaz egymillió-húszezer forintot sikeres pályázat esetén a 
Tapolca Város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II.18.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete K6VF17 sora terhére 
biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2019. június 7.  
Felelős: polgármester  
 

 
Tapolca, 2019. május 29. 
       
              Dobó Zoltán  
                polgármester 
 



Wass Albert Könyvtár és Múzeum 

Pályázat a muzeális intézmények szakmai támogatására 

(Kubinyi Ágoston Program) 

 

Feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetés 

 

Pályázati alcél 1.aa): állandó kiállítás előkészítése, létrehozása 

Tevékenység Bruttó költség 

Faljavítási, fugázási, felfalazási munkák 8.000.000,-Ft 

Információs táblák 500.000,-Ft 

Angol és német nyelvre fordítás 300.000,-Ft 

Nyomdaköltség (kiállítás-vezető, múzeumpedagógiai füzet) 600.000,-Ft 

Múzeumpedagógiai eszközök 800.000,-Ft 

Összesen 10.200.000,-Ft 

 

Tervezett fejlesztés teljes költsége 10.200.000,-Ft 

Saját forrás összege (Képviselő-testületi döntés alapján legalább 10%) 1.020.000,-Ft 

Támogatásként igényelt összeg 9.180.000,-Ft 
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