Új napirendi pont
9. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 9-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása muzeális intézmények szakmai támogatására

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Polgármesteri Kabinet

Tárgyalta: Bizottsági tárgyalás nélkül javaslom napirendre venni

Tanácskozási joggal meghívott:

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Letenyi Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző évekhez hasonlóan az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel
és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – pályázatot hirdetett muzeális
intézmények szakmai támogatására. A pályázat április 3-án került kiírásra és április 9e a beadási határidő.
A kiírás múzeumok szakmai támogatását, valamint közérdekű muzeális gyűjtemények
szakmai támogatását jelöli meg pályázati célként. Mivel a Dombóvári Helytörténeti
Gyűjtemény muzeális gyűjteményként van nyilvántartva, Dombóvár Város
Önkormányzata e célra pályázhat, a maximális támogatási összeg 4 millió forint. E
pályázati célhoz nem szükséges önerő vállalása.
Az elmúlt években nem tudtunk pályázni erre az alapra, mert a kiírás csak a muzeális
intézményt fenntartó önkormányzatokra vonatkozott, most viszont azok is nyújthatnak
be támogatási kérelmet, akik az adott évben legalább 1 millió forinttal támogatják
valamely muzeális intézmény fenntartását. E feltétel teljesülése mellett vállalni kell,
hogy a pályázó további 5 éven keresztül évente legalább 500.000 forinttal támogatja az
intézményt.
Tisztelt Képviselő-testület!
Úgy gondolom minden pályázati lehetőséget meg kell ragadnunk, ezért javaslom a
rövid határidő ellenére is a pályázat benyújtását a Dombóvári Helytörténeti
Gyűjtemény szakmai támogatására, a maximális 4 millió forint támogatási igény
megjelölésével.
Városunk tárgyi és szellemi örökségének őrzése és bemutatása jó kezekben van a
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesületnél, ezért javaslom az Egyesülettel a
következő 5 évre vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező együttműködési
megállapodás aláírását.
I. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
„Muzeális intézmények szakmai támogatása” című pályázati alap 1.b) közérdekű
muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális kiállítóhelyek pályázati alcélra,
4 millió forint támogatási igény megjelölésével.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok és nyilatkozatok
aláírására.
Határidő: azonnal - pályázat benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

II. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Városszépítő
és Városvédő Egyesülettel a 2016. január 1-től 2020. december 31-ig a Helytörténeti
Gyűjtemény gondozásáról szóló együttműködési megállapodást a melléklet szerint
jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal - a megállapodás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Szabó Loránd
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészről

Dombóvár Város Önkormányzata
(7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.)
Képviseli: Szabó Loránd polgármester

másrészről

Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület
(7200 Dombóvár, Szabadság u. 16.)
Képviseli: Szűcs László elnök
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a 7200 Dombóvár, Szabadság u. 16.
szám alatti „Helytörténeti Gyűjtemény” gondozására 2004. március 16-án
megállapodás jött létre.
2. Jelen együttműködési megállapodás aláírásával felek megerősítik az abban
foglaltakat és megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt megállapodás
5. pontjának támogatási összegre vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy 2016.
január 1-től 2020. december 31-ig évente legalább 500.000 forint támogatást
biztosít az Egyesület részére.
3. A támogatást az Önkormányzat az Egyesület részére a tárgyi és szellemi
örökség széleskörű bemutatásával, a gyűjteménynek helyet adó épület
működésével, működtetésével kapcsolatos kiadásaira biztosítja. A támogatott a
támogatás felhasználásáról az 1. pontban körülírt megállapodás szerint köteles
elszámolni, illetve beszámolni.
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt írták alá.

Dombóvár, 2015. ………………………………….

Dombóvár Város Önkormányzata
képviseli: Szabó Loránd polgármester
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