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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának      

2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján Pápa 

Város Önkormányzata 2013. június 28-án pályázatot nyújtott be a fenntartásában lévő Gróf 

Esterházy Károly Múzeum szakmai tevékenységének támogatására. 

 

A Rendelet alapján igényelhető pályázati forrás állandó kiállítás előkészítésére, létrehozására, teljes 

körű felújítására vagy korszerűsítésére – különös tekintettel a közönség számára eddig nem 

hozzáférhető műtárgyak bemutatására – használható fel. 

 

A megítélt támogatási összeg utólagos elszámolás melletti, előfinanszírozott, egy összegben 

folyósított vissza nem térítendő támogatás és a Rendelet alapján csak az a pályázó támogatható, aki 

vállalja a fejlesztési költség legalább 10%-ának erejéig a saját forrás biztosítását.  

 

A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező a támogatott fejlesztés keretében létrehozott 

kapacitásokat, szolgáltatásokat a fejlesztés befejezését követő legalább öt évig fenntartsa. 

 

Az önkormányzat által benyújtott pályázat célja az Esterházy-kastélyban lévő Ősök csarnoka 

rekonstrukciós kiállítás megrendezéséhez központi forrás igénylése volt. Az előzetes számítások 

alapján a kiállítás megrendezésének teljes költsége körülbelül 25 millió forint lesz  

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Összeállította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő 

  

 

  

Pápa, 2013. június 28. 

 

 

 

 

 

          Dr. Áldozó Tamás sk. 

                   polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja - a Gróf Esterházy Károly Múzeum            

szakmai tevékenységének támogatására, a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális 

intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet  

1. § (2) a) pontja szerinti központi forrás elnyerésére - Pápa Város Önkormányzata benyújtott 

pályázatát.  

A pályázat céljáról, a megvalósítani kívánt programokról a Képviselőtestület teljes körű 

tájékoztatást kapott, azok megvalósulását támogatja, céljaival egyetért. 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nyertes pályázat esetén vállalja, hogy az Ősök 

csarnoka rekonstrukciós kiállítás megrendezéséhez a szükséges önrészt, továbbá a teljes bekerülési 

költség és a megítélt támogatás összege közötti különbséget - Pápa Város Önkormányzata 2013. évi 

költségvetése Egyéb feladatok 5.3. Általános tartalék terhére - biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatban szükséges 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

  Rádi Róbert kabinetvezető 

  Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 


