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 Tárgy: Pályázat benyújtása járásszékhely települési 
önkormányzatok által fenntartott 
múzeumok szakmai támogatására

Melléklet:

Képviselő-testület!

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben - pályázatot hirdetett Járásszékhely települési önkormányzatok által 
fenntartott múzeumok szakmai támogatására.

A pályázat célja a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében az önkormányzati 
fenntartású múzeumok modellértékű jó gyakorlatainak támogatása a rendelkezésre álló központi 
költségvetési forrás terhére.

A pályázat keretében a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum múzeumi intézményének 
számítógépes nyilvántartásra történő átállás előkészítése, auditálásra alkalmas gyűjteménykezelő 
szoftver beszerzése, illetve a meglévő gyűjteménykezelő szoftver auditképessé fejlesztése 
valósulna meg, továbbá virtuális látványtárak, kiállítások kerülnének kialakításra. A támogatás a 
fejlesztéshez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzésére, a fejlesztéshez kapcsolódó 
szolgáltatások vásárlására, külső szakértők díjazására, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó 
retrospektív leltározás költségeinek biztosítására fordítható.

Maximális támogatási összeg: 4 millió Ft
Kért támogatás: 4 millió Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Finanszírozási forma: A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, 
melyet a pályázó a támogatási szerződés aláírását követően megkap.
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 9.
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2016. június 30. 

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az 
emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 
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egyetértésben - meghirdetett Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott 
múzeumok szakmai támogatására címen megjelent pályázati kiírásra.

A pályázat forrásösszetétele:

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Erről értesítést kap:
- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
- Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda
- Irattár

Év Támogatás (100%) Összesen (Ft)
2015 4.000.000 4.000.000
Összesen (Ft) 4.000.000 4.000.000

Makó, 2015. április 7. Farkas Éva Erzsébet
polgármester
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