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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
2015. március 9-én kiírásra került a Nemzeti Kulturális Alap elektronikus pályázati 
rendszerén keresztül az Emberi Erőforrások Miniszterétől igényelhető támogatási keret, NKA 
4908 kódszámú pályázati felhívása. A pályázatot „Múzeumok Éjszakája 2015. évi városi 
programja marketing költségeinek biztosítása” címmel, Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 3. mellékletének 2.4.2. 
pontjában, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. 
(II.19.) önkormányzati rendelete 12. §-ában foglalt felhatalmazás alapján 2015. május 29. 
napján benyújtottam. 
 
A projekt szakmai indokoltsága 
 
Kecskemét város kulturális életében kiemelkedő szerepet játszik a Múzeumok Éjszakája 
rendezvény. Ebben az évben a programsorozatot 2015. június 20-án szombaton rendezzük 
meg. 
A vidéki városok közül Kecskemét az elmúlt 10 év alatt speciálisan jellemző formáját építette 
fel a Múzeumok Éjszakája eseményének. Kulturális identitásunk szerves része a 
hagyományok őrzése és teremtése, a fiatalokat érintő művészeti területek befogadása, a 
látogatók   aktív bevonása a helyi  múzeumok életébe. Városunk  arculatának meghatározó 
eleme, hogy intézményként, nonprofit vállalkozásként, valamint a civilszféra keretein belül 
egyaránt működnek magasan kvalifikált közgyűjteményi, közművelődési céllal alapított 
egységek, társulások, művészeti műhelyek. 
 
 



 
 
A közkedvelt nyári éjszakán mindenki összefog, fenntartótól függetlenül, a résztvevők nem 
konkurensként, hanem egymást erősítő társként tekintenek egymásra. A célunk, hogy minden  
olyan helyen, ahol a közgyűjtemények, a kultúra, a művészet területén az értékek mentésével, 
őrzésével és közvetítésével foglalkoznak, ott színvonalas és interaktív program fogadja a 
közönséget. A szélesre tárt kínálati kapun beléptek a tudományos műhelyek, a 21. századi 
technikai és képzési terek, csatlakoztak a zenei élet képviselői. Amit és ahogyan bemutatunk, 
az világvárosi színvonalú, de csak ránk jellemző. Kecskemét már nem egy alkalommal 
büszkén vallhatta magát a leglátogatottabb vidéki helyszínnek, de a legtöbb vidéki eseményt 
is itt élvezhették az érdeklődők. A kezdetben három helyszínről ma már több tucatnyivá vált a 
résztvevők száma. A tudósítások arról írnak, hogy hömpölygő tömeg áramlik, valódi 
„kulturizmus” alakult ki, egész évre muníciót nyújtunk a szabadidő minőségi eltöltésére.  

 
A város legnépszerűbb és legtöbb nézőt megmozdító kulturális rendezvénye a Múzeumok 
Éjszakája. A kultúraközvetítésnek ezzel a szokatlan, impulzív formájával sikerül évente újabb 
és újabb kedvelőket, rajongókat nyernünk a múzeumügynek és megismertetni, elismertetni, 
hogy izgalmas helyszín a közgyűjtemények világa, érdemes visszatérni. 

 
A lüktető hangulatú éjszaka forgatagában évek óta a 40 körül bekapcsolódó helyszín 
szokatlan programok özönével várja a látogatókat. A logisztikai, szervezői munkában állandó 
partnerünk a Bozsó Gyűjtemény. A rengeteg esemény megköveteli, hogy pontos eligazítást 
kapjanak az érdeklődők, a megközelítésről, a különböző programok időpontjáról. 
Kötelességünknek érezzük, hogy a hatalmas mennyiségű információról mindenki számára 
használható, korrekt, ingyenes tájékoztatást adjunk. 

 
A több tízezer fős közönségünknek a tudnivalókat hagyományosan nyomtatott formában és a 
legkorszerűbb elektronikus eszközökkel egyaránt tolmácsoljuk. A színes programfüzetünket 
56 és 64 oldal közötti terjedelemben, 30 ezer példányban adjuk ki, minden résztvevő helyszín 
önálló oldalt kap, közöljük a legfontosabb információkat. Kecskemét egész vonzáskörzetében 
terjesztjük a műsorfüzetet, a rendezvény önálló weblappal, Facebook oldallal, okostelefon 
alkalmazással rendelkezik. Emellett térképeket, plakátokat jelentetünk meg, hogy a vendégek 
útvonaltervet készíthessenek, a programfüzetben kijelölhetik hová, hány órára mennek. 
Kecskemét minden évben tartogat felfedezésre váró kulturális kincset, meglepő művészeti 
újdonságot.  

 
Sikeres pályázat esetén a teljes rendezvény minden marketinggel kapcsolatos költségét 
miniszteri támogatásból finanszírozzuk. 
 
 
  



Projekt finanszírozási terv: 
 
A  pénzügyi elszámolás során a bizonylatok, illetve az azokon feltüntetett teljesítés dátuma a 
kezdő időpontot megelőző 60 napot, illetve a befejező időpontot követő 45 napot nem lépheti 
túl. 
Költségtervezet: 
 

• Nyomdai előkészítési munkák:    180.000,- Ft 
• Nyomdaköltség:   1.450.000,- Ft 
• Reklám, propagandaköltség:     480.000,- Ft 
• Dokumentálás költsége:     120.000,- Ft 
• Rendezvényszervezés:     470.000,- Ft 
• Összesen:    2.700.000,- Ft 

 
A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a. 
A projekt elszámolni kívánt összköltsége: 2.700.000,- Ft. 
A projekthez nem szükséges önerő. 
A pályázatban igényelt támogatás összege: 2.700.000,- Ft. 
 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt határozat-
tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kecskemét, 2014. június 8. 
 
 
  Szemereyné Pataki Klaudia  
   polgármester 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
……./2015 (VI. 25.) határozata 
A Múzeumok Éjszakája 2015. évi városi programja marketing költségeinek biztosítása 
érdekében a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat jóváhagyása 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 
polgármester 19818-4/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap, 4908 kódszámú Miniszteri 
Keret pályázati felhívására a „Múzeumok Éjszakája 2015. évi városi programja 
marketing költségeinek biztosítása” című pályázat benyújtását jóváhagyja. 
 

2. A Közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 
pályázat nyertessége esetén a Támogatási Szerződést aláírja. 

 
 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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