
 

 
                                                      Kecskemét Megyei Jogú Város 

         Polgármestere 

 

 

                                                              ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

 
2017. június 20-án 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, 

létrehozására benyújtott pályázat jóváhagyása 

                

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető  
Humánszolgáltatási Iroda  

Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető 

Közösségi Kapcsolatok Osztálya 

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta: Értékmegőrzési Bizottság …../2017.(VI.19.) ÉmB sz. határozat 

  

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

 

 

        Dr. Határ Mária  

      jegyző 

                                                     



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város                                      

           Polgármestere       

Iktatószám: 13.421-5/2017. 

 

  

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 
2017. június 20-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, 

létrehozására benyújtott pályázat jóváhagyása 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy – tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.8. pontjában 

foglaltakra – tárgyalja meg a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést és 

döntsön a határozat-tervezetben foglaltak szerint. 

 

Kecskemét, 2017. május 30. 

      

           Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                     polgármester 
 

 

 

          

HATÁROZAT – TERVEZET 

 

 

 

..../2017. (VI.20.) 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 Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 13.421-5/2017. számú előterjesztését, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Leviczky Cirill elnök 

 



  

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2017. június 22-én 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, 

létrehozására benyújtott pályázat jóváhagyása  

 

Az előterjesztést készítette:      Ladics Monika irodavezető 

         Humánszolgáltatási Iroda  

           Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető 

           Közösségi Kapcsolatok Osztálya 

          

 

 

Kezelési megjegyzés:  HATÁROZAT - TERVEZET 
 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: 1. számú melléklet: A múzeumi pályázat költségvetése, szakmai kiállítás-vezető  

                                                       tervezete 

           

            

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

Megtárgyalta:  
Értékmegőrzési Bizottság …./2017. (VI.19.) ÉmB sz. határozat  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …./2017. (VI.20.) VPB sz. határozat 
     

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS     

     P O L G Á R M E S T E R E  

 
Iktatószám: 13.421-3/2017. 

        

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. június 22-én 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.4. 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 Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye (a 

továbbiakban: Múzeum) kezdeményezte a pályázati kiírás 1. pontjában meghatározott 

pályázati alcélok közül az aa) pontra: állandó kiállítás előkészítésére, létrehozására pályázat 

benyújtását „Pöttyemberke Játékországa” II. ütem címmel.   

 

A Múzeum 2016-ban ünnepelte 35 éves fennállását. Az elmúlt évtizedek alatt létrejött egy 

országos gyűjtemény, amely elsősorban a magyar nyelvterület játékkultúráját őrzi. Az I. ütem 

keretében jelenleg folyamatban van a Múzeum körgalériájának felújítása és berendezése. Ez a 

tér eddig az időszaki kiállításaik egyik tere volt, de a megnövekedett gyűjtemény (40 000 db) 

szükségessé tette a bővítést. A körben folyamatosan végigfutó vitrinekbe kerül a "Népek 

játékai" gyűjteményük. Szintén ebben az ütemben kerül felújításra a kiállításaik előtere. Az I. 

ütemben felújított és berendezett körgaléria megnyitása 2017. december 2-án lesz. 

 

A jelenleg megpályázott II. ütemben a "Pöttyemberke Játékországa" állandó kiállítás első két 

termének felújítása történne meg. Új padlózat, villamosvezetékek, nyílászárók felújítása, 

teljesen új, korszerű vitrinrendszer kialakítása történhet. A kiállítás digitális tartalmakat is 

felsorakoztatna, amelyek a hatalmas gyűjtemény bemutatását segítik, emellett játékokra adnak 



lehetőséget. A II. ütem keretében kerülne sor a múzeumpedagógiai kiadvány 

megjelentetésére, valamint a mellékelt kiállítás-vezető kiadására.  

A Kubinyi Ágoston Program így nem pusztán új kiállítás rendezésére ad lehetőséget, hanem 

teljes megújulásra a kiállítótereket illetően. 

 

A sikeres pályázatot követően cél, hogy egyedi és különleges kiállítást kínáljon a Múzeum a 

Kecskeméten élő és a városba érkező látogatók minden korosztályának, a hazai és külföldi 

szakmai érdeklődőknek, valamint hogy a kiállítás megújuló kultúrtörténeti háttérként 

szolgáljon az itt folyó múzeumpedagógiai tevékenység számára. 

 

Mivel a II. ütem beadási határideje 2017. május 24-e 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 2017. május 22-én a pályázat benyújtásra került. 

 

II. ütemben tervezett projekt megvalósításának összes költsége 20.304.000,- Ft.  

A megpályázott összeg: 18.274.000,- Ft. 

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

legalább a 10%-a, azaz 2.030.000 ,- Ft, mely  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának  2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete Pályázati és fejlesztési 

tartalék előirányzat terhére rendelkezésre áll. 

A pályázat költségvetését és szakmai kiállítás-vezetőjének tervezetét az előterjesztés 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

 

Kecskemét, 2017. június 12. 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia  

    polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

             K Ö Z G Y Ű L É S E  

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (VI. 22.) határozata 

A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának előkészítésére, létrehozására 

benyújtott pályázat jóváhagyása 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 13.421-3/2017. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy az emberi erőforrások miniszterének - a 

belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.4. c) 

pontja alapján meghirdetett pályázatára „Pöttyemberke Játékországa” II. ütem 

címmel pályázat benyújtását jóváhagyja.  

 

2. A közgyűlés a sikeres pályázat esetén felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

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

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 

21/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelete Pályázati és fejlesztési tartalék 

előirányzatának terhére biztosítja.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 


