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Tisztelt Képviselő-testület!

A Tapolcai Városi Mozi fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges korszerűsítése a
közelmúltban, 2004-2007 évek között, három ütemben valósult meg, a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma jelentős mértékű pályázati támogatásával és saját
forrásainkból, mintegy 40.000 eFt beruházási összegben.
Az I. ütemben került sor a kényelmi korszerűsítésre, azaz a moziszékek beszerzésére, a
befogadó képesség, a nézhetőség színvonalának javítására. A II. ütemben a hang- és
vetítéstechnikai fejlesztés történt meg, míg a III. ütemben a belső műszaki infrastruktúra
(vizesblokk), valamint a külső homlokzat (hőszigetelt üvegezés, vakolás, festés)
felújítása valósult meg.
A munkák során figyelembe vettük az Európai Uniónak a mozgáskorlátozottak
esélyegyenlőségére vonatkozó horizontális alapelvét, és a fejlesztés révén lehetővé
tettük, hogy a mozit mozgáskorlátozottak is látogathassák, és szolgáltatásait igénybe
vehessék.
A fejlesztések révén igényes, a tapolcai kistérségben egyedülálló filmszínház került
kialakításra.

A technikai fejlődés, a látogatottság és a bevételek növelése, a fenntartási költségek
csökkentése érdekében további fejlesztések váltak szükségessé, amelyek költségigénye
kizárólag saját forrásból nem biztosítható.

„Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014 évek közötti gazdálkodásának Stratégiai
Programja, Iránymutatás a 2014-2017 évek közötti fejlesztésekhez” című közösen
elfogadott dokumentum Közoktatás, Kultúra, Szabadidő, Sport fejezete 6. pontjában
rögzítettük, hogy:

„A városi szabadidős-, sport- és kulturális igényeket ellátó önkormányzati tulajdonú
létesítmények: Városi Rendezvénycsarnok, Városi Sporttelep, Városi Mozi, Tamási
Áron Művelődési Központ, Csobánc Művelődési Ház, Wass Albert Könyvtár és
Múzeum biztonságos működéséhez a szükséges forrásokat biztosítani kell, ösztönözni
kell a pályázati források megszerzését, felhasználását.”
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Ehhez a törekvéshez jól illeszkedik a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által - törvényi
felhatalmazása alapján - az „art” mozi hálózat fejlesztésének támogatására a
49/2011.(VIII.3.) NEFMI rendelettel meghirdetett pályázat a helyi önkormányzatok
által fenntartott, illetve támogatásban részesülő mozik műszaki, technikai feltételeinek
javítására.

Pályázatot nyújthatnak be azok az önkormányzatok, amelyek a fejleszteni kívánt mozi
vagy a mozit tulajdonló gazdasági társaság többségi tulajdonosai. Tapolca Város
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő, a Tapolca Kft. által üzemeltetett
Tapolcai Városi Mozi (Tapolca, Fő tér 1.) a pályázati kiírásnak megfelel.

A pályázat útján elnyerhető vissza nem térítendő támogatás célja, hogy

 elősegítse az „art” mozik digitális korszerűsítését;
 elősegítse a helyi önkormányzatok által fenntartott vagy támogatott
mozik olyan digitális fejlesztéseinek megvalósulását, amelyek a
filmszínházak műszaki feltételeire vonatkozó nemzetközi
paraméterekhez való igazodását szolgálják;
 lehetőséget teremtsen a magyar és európai, illetve az egyéb „art”
besorolású filmalkotásoknak az országon belüli egyidejű
bemutatására, és ezzel ösztönözze e filmek széles körű terjesztését.

A hivatkozott rendelet szerint az a fejleszteni kívánt mozi részesülhet támogatásban,
amely a következő feltételeknek megfelel:

 a fejleszteni kívánt moziterem az „art” mozik minősítésének és a
filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeiről szóló
46/2007. (XII. 29.) OKM rendeletben (a továbbiakban: „art” mozi
rendelet) előírt feltételek teljesítése alapján a mozgóképszakmai
hatóságtól „art” terem minősítést kapott, illetve ennek hiányában a
kedvezményezett vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésének
időpontjáig e minősítést megszerzi;
 legfeljebb öt moziteremből áll;
 nem rendelkezik a rendeletben meghatározott digitális
berendezéssel (2048X1080 felbontású, JPEG 2000 tömörítési
formátumú, DCI kompatibilis projektor)
 nem rendelkezik érvényes virtuális kópia díj megállapodással;
valamint
 nyilatkozik arról, hogy nyertes pályázat esetén a támogatásból
felszerelt mozitermet legalább két évig „art” teremként működteti.

A Tapolcai Városi Mozi az előzőkben felsorolt feltételeknek jelenleg is megfelel.

A felújítás és a folyamatos működés révén Tapolca Város Önkormányzata ismert és
elismert a kulturális kormányzati és szakkollégiumi vezetők, a „filmes szakma”
magyarországi mozifenntartók között.
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A bevezetőben ismertetett fejlesztések mellett a Nemzeti Kulturális Alap 2005 és 2009
években 1.500 eFt összeggel, a Magyar Mozgókép Alapítvány 2005 évtől folyamatosan,
9.627.179 Ft segítette az „art” filmek vetítését. A 2004-2010 évek működése során 4027
vetítést tartottunk, amelyből 2317 volt „art” előadás. Ezeket 74.368 fő látogatta, amely
nézőszámból 26.957 fő tekintette meg az „art” filmeket.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium már ez év tavaszán tájékoztatott a megjelentetni
tervezett pályázatról. Szőcs Géza Kultúráért Felelős Államtitkár úr így írt hozzám
intézett levelében:

„Bízom benne, hogy a pályázat felkeltette érdeklődését, és találkozunk beadott
pályázatukkal!”

A fejleszteni kívánt moziterem meglévő vetítőterme műszaki feltételeinek javításához
legfeljebb 12,5 millió forint összegű állami támogatás igényelhető abban az esetben
ahol a fejlesztés bekerülési összegének legalább 25%-át a pályázó saját forrásként
biztosítja. Előnyt élvez az, aki magasabb összegű saját erőt vállal.
Nem igényelhető támogatás a fejlesztések után levonható és visszaigényelhető általános
forgalmi adó összegére.
Nem nyújtható támogatás a moziterem 3D vetítő berendezéssel való felszerelésére, de a
támogatás elnyerésénél nem kizáró ok, ha a berendezés 3D vetítésre is alkalmas, vagy
arra alkalmassá tehető.

A Tapolca Kft. által beszerzett ajánlatok szerint az előzőkben részletezett fejlesztés
17.000 eFt összegből valósítható meg, így a pályázathoz 4.500 eFt, (26,47%) saját erő is
szükséges, amely a 2011. évi pályázati tartalék terhére biztosítható. A beruházással a
Tapolcai Városi Mozi alkalmassá válik külső adathordozóról történő vetítésre a
jelenlegi képméretben.

Az üzemeltetővel közös véleményünk szerint a technikai fejlődés, a filmkészítési és
forgalmazási költséghatékonyság az analóg vetítési módszer folyamatos
visszaszorulását fogja eredményezni. A fejlesztés nélkül versenyhátrányba kerülünk.

Tájékozódásunk és tudomásunk szerint újabb pályázat megjelenése is várható a további
digitális fejlesztés támogatására (feltétele lesz a jelenlegi kiíráson történő indulás),
amely révén szerver beépítésével közvetlenül csatlakozhatunk majd a digitális filmeket
forgalmazó nemzetközi és hazai szolgáltatókhoz.

Tapolca vonzereje, körzetközponti szerepének erősítése, a város kulturális szolgáltatásai
minőségi javítása érdekében feltétlenül javasolom a forrás biztosítását és felhatalmazást
kérek a pályázat benyújtására.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!
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H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak és
szükségesnek tartja Tapolca Város Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonát képező, a Tapolca Kft. által üzemeltetett
Tapolcai Városi Mozi (Tapolca, Fő tér 1.) digitális fejlesztését
Tapolca vonzereje, körzetközponti szerepének erősítése, a város
kulturális szolgáltatásai minőségi javítása, a látogatottság és a
bevételek növelése érdekében.

A megvalósítás érdekében egyetért azzal, hogy Tapolca Város
Önkormányzata a Tapolca Kft. közreműködésével nyújtson be
pályázatot az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének
támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól1 szóló
49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelet előírásai, szabályozása
alapján a Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztésére legfeljebb
17.000.000,- Ft, azaz Tizenhétmillió forint összköltséggel,
12.500.000,- Ft, azaz Tizenkétmillió-ötszázezer forint
támogatási összeggel, legfeljebb 4.500.000,- Ft, azaz
Négymillió-ötszázezer forint önerő vállalása mellett.

A saját erőt – nyertes pályázat esetén – Tapolca Város
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011.(II.15.)
önkormányzat rendelet 22. Cím Tartalékok, 2. Alcím,
Felhalmozási célú, pályázati tartalék megnevezésű,
előirányzatából biztosítja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására.

Határidő: 2011. szeptember 30., folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca, 2011. szeptember 9.

Császár László sk.
polgármester

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139432.519286#foot1

