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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2019. május 8-án ismételten kiírásra került a muzeális intézmények szakmai 
támogatására szóló pályázati felhívás, más néven a Kubinyi Ágoston Program. A 
pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású 
muzeális intézmények szakmai támogatásának biztosítására. 
 
A pályázati alcélok: 
 

a) Múzeumok szakmai támogatása 
b) Közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek 

szakmai támogatása 
ba) a tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatása, így különösen 
állandó kiállítások megvalósítása és felújítása, 
bb) infrastrukturális fejlesztések, így különösen a kiállításoknak, 
gyűjteményeknek helyet biztosító épületek állagvédelmi felújítása, 
valamint a humán komfort feltételeinek javítása. 

 
A pályázók köre:  
 

Azon települési önkormányzat, amely 
a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában működési engedéllyel 

rendelkező muzeális intézményt tart fenn, vagy 
b) a támogatási kérelem benyújtásának évében más természetes vagy jogi személy 

fenntartásában működő, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény 
fenntartását legalább 1 millió forinttal támogatja, és együttműködési 
megállapodás keretében vállalja, hogy további 5 éven keresztül évente legalább 
500 ezer forinttal/forint értékben fogja támogatni. 

 
A támogatás mértéke, intenzitása: 
 
1.a) pont szerinti alcél esetén bruttó 30 millió Ft, támogatási intenzitás: 90%. 
1.b) pont szerinti alcél esetén bruttó 4 millió Ft, támogatási intenzitás: 100%. 
 
A benyújtási határidő: 2019. június 7. 
  
Dombóvár Város Önkormányzata évek óta pályázik sikeresen a Kubinyi Ágoston 
Programra, melynek célja a Helytörténeti Gyűjtemény épületének ütemezett 
fejlesztése. 
 
Önkormányzatunk a bb) alcélra kívánja benyújtani támogatási kérelmét, melynek 
keretében bruttó 4 millió forint támogatást igényel a Helytörténeti Gyűjtemény 
(Szabadság utca 16.) megfelelő színvonalú mosdó-blokkjának kialakítására. A 
fejlesztés során a jelenlegi helyétől eltérően az épület északnyugati sarkába kerül a 
mosdó egység, mintegy 16 m2-en. Itt kap helyet a férfi, illetve a női- és egyben 
akadálymentes mellékhelyiség, valamint egy kis előtér is. 



A blokk áthelyezésének szükségességét indokolja a múzeum fejlesztési koncepciója, 
melynek fókuszában egy tárlat jellegű, körbejárható bemutatóhely kialakítása áll. A 
mosdók új helyen történő megépítése lehetőséget nyújt egy 22,59 m2 alapterületű új 
kiállítótér megvalósítására. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 
elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
pályázat benyújtásáról a Kubinyi Ágoston Programra a Dombóvári Helytörténeti 

Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztése céljából 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja támogatási 
kérelem benyújtását a Muzeális intézmények 2019. évi szakmai támogatására 
(Kubinyi Ágoston Program) meghirdetett pályázati felhívás 1. bb) alcéljára a Földi 
István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény közérdekű muzeális gyűjteményének 
(Dombóvár, Szabadság utca 16.) infrastrukturális fejlesztése érdekében. A 
fejlesztés célja a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény északnyugati sarkában egy 
új mosdó-blokk kialakítása, az igényelt támogatás összege 4 millió Ft. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem 
benyújtására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására, és a 
fejlesztés megvalósításához szükséges kötelezettségvállalások megtételére. 

 
Határid ő: 2019. június 7. - a támogatási kérelem benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

          Szabó Loránd 
polgármester 


