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Tisztelt Közgyűlés! 

 

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 

egyetértésben – pályázatot hirdetett Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. b) pontja szerint a járásszékhely múzeumok szakmai 

támogatására, valamint 4. c) pontja alapján a muzeális intézmények szakmai támogatására 

(Kubinyi Ágoston Program). 

 

1. A Kecskeméti Katona József Múzeum honlap fejlesztése 

 

A járásszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázatból modellértékű jó 

gyakorlatok kialakítását és terjesztését célzó, a kulturális javakhoz való korszerű hozzáférést 

és a látogatói igények kiszolgálását biztosító, online szolgáltatásokat nyújtó, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

előírásainak megfelelő honlapok létrehozására, vagy meglévő honlap ennek megfelelő 

átalakítására, fejlesztésére lehet támogatást igényelni. 

A felhívásra az önkormányzat által beadott „A Kecskeméti Katona József Múzeum honlap 

fejlesztése” című pályázat keretében a fejlesztés célja a múzeum műtárgyállományának 

közkinccsé tétele. A múzeum gyűjteményéből olyan egységet kívánnak digitalizálni és 

közreadni, amely anyagában védendő és sérülékeny, tartalmát tekintve pedig várostörténeti és 

társadalmi szempontból hasznos és nagy érdeklődésre tart számot. A pályázati forrásból 

számos szóba jöhető gyűjteményi egység közül a múzeum üvegnegatív gyűjteményének 

feldolgozása és közzététele történne meg. A projekt mintajellegű, mert a megvalósításához 

beszerzett eszközök és szolgáltatások lehetővé tennék, hogy a későbbiekben más gyűjteményi 

egységek (képeslapgyűjtemény, celluloid negatívok, előhívott fotók, bármilyen papír alapú 

műtárgy) is digitalizálhatóak és kutathatóak lehessenek a múzeum önerejéből. 

Mivel a pályázat beadási határideje 2018. május 9-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. számú melléklete 

2.4.2 pontjának felhatalmazása alapján 2018. május 8-án a pályázat benyújtásra került. 

A tervezett projekt megvalósításának összes költsége 4.401.165,- Ft.  

A megpályázott összeg: 4.000.000,- Ft. 

A pályázat benyújtásához nem szükséges saját forrás biztosítása. 



2. A Kecskeméti Katona József Múzeum Orvos- és Gyógyszerészettörténeti 

Gyűjteménye állandó kiállításának megújítása 

 

A Kubinyi Ágoston Program keretében kiírt 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 kiírásra beadott pályázat címe „Ars Medicinae – A gyógyítás művészete”, célja a 

Kecskeméti Katona József Múzeum Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjteménye állandó 

kiállításának megújítása. 

A gyűjtemény jelenlegi kiállítóterei és az installációs eszközök korszerűtlensége, illetve 

elhasználódása miatt indokolt új állandó kiállítás létrehozása. A pályázati forrásból a XVIII. 

században épült, azóta többször átalakított, paraszt-polgári lakóházból kialakított kiállítótér 

részleges felújítása mellett a kiállított tárgyak darabszáma 15%-kal növekedne meg. A téma, 

főként a természetes gyógymódok reneszánszukat élik napjainkban. A modern, innovatív 

bemutatás, az IT fejlesztés olyan közgyűjteményi produktumot adna az orvos– és 

gyógyszerészettörténet iránt érdeklődő hazai és külföldi látogatók számára, amely a 

későbbiekben része lehet Kecskemét Megyei Jogú Város turizmusfejlesztési irányvonalainak 

is. 

A koncepció kiemelt célja, hogy a közoktatási intézmények részéről a gyűjtemény iránt 

eddigiekben is tapasztalt kiemelten nagy érdeklődés tovább növekedjen, az orvos- és 

gyógyszerészettörténeti múzeumpedagógiai foglalkozásokon részt vevő tanulók fogadásához 

szükséges infrastrukturális feltételeket (múzeumpedagógia tér, prezentációs eszközök, 

infokommunikációs infrastruktúra stb.) fejleszteni lehessen. 

Mivel a pályázat beadási határideje szintén 2018. május 9-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. 

számú melléklete 2.4.2 pontjának felhatalmazása alapján 2018. május 8-án a pályázat 

benyújtásra került. 

A tervezett projekt megvalósításának összes költsége: 33.044.153,- Ft.  

A megpályázott összeg: 29.739.153,- Ft. 

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

legalább a 10%-a, azaz 3.305.000,- Ft, mely Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 

szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzat 

terhére rendelkezésre áll. 

 

Kecskemét, 2018. május … 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia  

    polgármester 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2018. (V. 31.) határozata 

Pályázatok benyújtása a Kecskeméti Katona József Múzeum fejlesztéseire 

 

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 326-12/2018 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 

2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. b) 

alapján meghirdetett pályázati felhívásra „A Kecskeméti Katona József Múzeum 

honlap fejlesztése” címmel pályázat benyújtását jóváhagyja. 

 

2. A közgyűlés – 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 az emberi erőforrások miniszterének – a 

belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - Magyarország 

2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. c) 

pontja alapján meghirdetett pályázati felhívásra „Ars Medicinae – A gyógyítás 

művészete” címmel pályázat benyújtását jóváhagyja.  

 

4. A közgyűlés – sikeres pályázat esetén – felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

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

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 

25/2017.(XII. 14.) önkormányzati rendelete Pályázati és fejlesztési tartalék 

előirányzatának terhére biztosítja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 


