
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 

2015. április 28-án 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, 

létrehozására benyújtott pályázat jóváhagyása 

  

 

Az előterjesztést készítette:      Ladics Monika irodavezető 

        Humánszolgáltatási Iroda  

     Erdélyi Károly osztályvezető 

        Közösségi Kapcsolatok Osztály 

        Finta Zita irodavezető 

        Városstratégiai Iroda 

        Varga Miklós osztályvezető 

        Gazdálkodási Osztály 

 

    

Kezelési megjegyzés:      HATÁROZAT-TERVEZET 

      

Döntési változatok száma:       1 

 

Mellékletek:   közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Értékmegőrzési Bizottság …/2015.(IV.27.) ÉmB. sz. határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 



 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város                                      

           Alpolgármestere       

Iktatószám: 10.232-15/2015. 

Ügyintéző: Kovácsné Tóth Ibolya 

        Tóth Jolán 

 

      

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

  2015. április 28-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, 

létrehozására benyújtott pályázat jóváhagyása  

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 5.4.8. pontjában foglaltakra tekintettel az 

előterjesztést véleményezni szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2015. április 10.         

 

                                                                                                                               Mák Kornél 

                                                                                                                             alpolgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

……./2015. (IV. 28.) VPB. számú határozat 

A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, létrehozására 

benyújtott pályázat jóváhagyása  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 10.232-15/2015. számú előterjesztésében foglaltakat 

és az alábbi határozatokat hozta: 

 

A bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Leviczky Cirill bizottsági elnök 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2015. április 30-án 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, 

létrehozására benyújtott pályázat jóváhagyása  

 

Az előterjesztést készítette:     Ladics Monika irodavezető 

        Humánszolgáltatási Iroda  

     Erdélyi Károly osztályvezető 

        Közösségi Kapcsolatok Osztály 

        Finta Zita irodavezető 

        Városstratégiai Iroda 

        Varga Miklós osztályvezető 

        Gazdálkodási Osztály 
 

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT - TERVEZET 
 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: 1. számú melléklet: A projekt költségvetése, szakmai forgatókönyve 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Értékmegőrzési Bizottság …./2015. (IV.27.) ÉmB sz. határozat  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2015. (IV.28.) VPB sz. határozat 
     

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS     

   A L P O L G Á R M E S T E R E  

 
Iktatószám:10.232-13/2015. 

Üi.: Kovácsné Tóth Ibolya 

      Tóth Jolán 

        

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2015. április 30-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, 

létrehozására benyújtott pályázat jóváhagyása  

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az emberi erőforrások minisztere - a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 

egyetértésben – pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7. c) pontja alapján a muzeális intézmények szakmai 

támogatására (Kubinyi Ágoston Program).  A pályázat célja, hogy költségvetési forrást 

biztosítson az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása 

érdekében.  

 

A pályázati kiírás szerint szakmai támogatásban az a települési önkormányzat részesülhet, 

amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában működési engedéllyel rendelkező 

muzeális intézményt tart fenn, valamint a fejlesztési költség legalább 10%-át a települési 

önkormányzat saját forrásként biztosítja. 

 

A Kecskeméti Katona József Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) kezdeményezte, hogy a 

pályázati kiírás 1. pontjában meghatározott pályázati alcélok közül az aa) pontra: állandó 

kiállítás előkészítésére, létrehozására nyújtson be pályázatot a fenntartó „Cifrapalota, zöld 

az ablaka….” 2. ütem címmel.  Sikeres pályázat esetén a Cifrapalotában szecessziós 

fogadótér és benne új állandó kiállítás valósulna meg, valamint felújításra kerülne a belső 

udvara is a külső díszítéshez illő Zsolnay – kúttal. Így a látogatók már a belépésnél 

betekinthetnének a szecesszió elbűvölő világába, érzékelhetnék az épület különleges 

hangulatát. 

 

A pályázat során megvalósítani kívánt közvetlen cél nemcsak az épület reprezentatív külső 

megjelenéséhez igazodó belső tér és hangulat kialakítása, hanem az elegáns fogadótér és a 

különleges atmoszférájú múzeumi udvar felújítása is, csatlakozva a nemzetközi szecessziós 

kiállítási trendekhez. 

A közvetett cél az élő, a közönséget vonzó, a kiállítóhelyet kiszolgáló belső és udvari terek 

kialakítása korunk kívánalmainak megfelelően, a múzeumi hagyományok tiszteletben tartása 

mellett.  

 

A sikeres pályázatot követően a közönségkapcsolatok és a múzeumpedagógia fejlesztésére és 

korszerűsítésére is nagy hangsúlyt kíván fektetni a Múzeum. További cél, hogy a Múzeum 

választható alternatívát tudjon nyújtani a kulturális és szabadidős programok minőségi 

eltöltésére Kecskemét lakóinak és a városba látogatóknak. 

 

-1- 



 

 

 

A megvalósítás összes költsége 38. 582.333,- Ft. 

Megpályázott összeg: 34.724.100,- Ft. 

A pályázat benyújtásához szükséges saját forrás: a teljes fejlesztési költség  összegének 

legalább a 10%-a, azaz 3.858.233 ,- Ft, mely  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelete Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzat terhére kerülne 

biztosításra. 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2015. április 9. volt. 

 

A határidőre tekintettel, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) 

önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.4.2 pontja felhatalmazása alapján, 2015. április 9-én a 

pályázat benyújtásra került. 

 

A pályázati kiírás értelmében a támogatásról a miniszter 2015. június 5-ig dönt, és döntéséről 

június 15-ig értesíti a pályázót, a támogatási szerződést a kedvezményezett számára 2015. 

június 22-ig küldik meg. 

 

A pályázati kiírás értelmében a támogatási igényhez az alábbiakat kellett csatolni:  

a) a tervezett fejlesztés várható eredményeit, a közösségi, közművelődési és gazdasági 

hatásokat bemutató hatástanulmányt, marketingtervet, közönséghasznosítási és 

kommunikációs tervet,  

b) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést a saját forrás 

feltüntetésével, valamint a pénzügyi ütemezést; 

c) a kiállítás szakmai forgatókönyvét; 

d) a kiállítás látványtervét; 

e) a kiállítást a látogatók számára tudományos-ismeretterjesztő formában bemutató kiállítás-

vezető kéziratát, valamint 

f ) a kiállítás múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetének tartalmi és módszertani összefoglaló 

vázlatát  legalább 3 oldal terjedelemben. 

Ezeket a Múzeum munkatársai elkészítették, a Közösségi Kapcsolatok Osztályán 

megtekinthetők. 

 

A Múzeum értékteremtő és értékmegőrző tevékenységét kívántuk támogatni a pályázat 

benyújtásával, hiszen nemcsak Kecskemét, hanem a régió egyik legjelentősebb 

közgyűjteménye az intézmény.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezetben 

foglaltak elfogadására.  

 

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2015. április 17. 

 

          Mák Kornél  

alpolgármester 

 



 

 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

             K Ö Z G Y Ű L É S E  

 

 

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2015. (IV. 30.) határozata 

A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, létrehozására 

benyújtott pályázat jóváhagyása  

 

 

 

A Közgyűlés megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 10.232-13/2015.számú előterjesztését 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az emberi erőforrások miniszterének - a 

belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - Magyarország 

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7. c) 

pontja alapján meghirdetett pályázatára „Cifrapalota, zöld az ablaka…” 2. ütem 

címmel pályázat benyújtására került sor. A Közgyűlés a sikeres pályázat esetén 

felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a támogatási szerződés 

aláírására.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a szükséges 10%-os önkormányzati saját forrást, azaz 

3.858.233,- Ft-ot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelete Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzatának terhére 

biztosítja.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


