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Tárgy:

Előzetes kötelezettségvállalás a 2018. évi költségvetés terhére a
tapolcai múzeumpedagógiai szolgáltatások fejlesztésére benyújtott
intézményi pályázathoz

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Pályázati Csoport
Parapatics Tamás csoportvezető
Ságvári Lászlóné ügyintéző

Megtárgyalja:

Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívottak:

dr. Décsey Sándor igazgató, Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Tisztelt Képviselő - testület!
A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum „A múzeumi és levéltári intézményrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című, EFOP- 4.1.9-16 kódszámú pályázati
felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be a tapolcai múzeumpedagógiai szolgáltatások
fejlesztésére.
A projekt keretében az intézményhez tartozó Tapolca, Fő tér 11. sz. alatti telephelyen található
pince átalakítása révén, összesen mintegy 300 m2 felületen kialakításra kerülne egy nyilvánosan
látogatható, korszerű, állományvédelmi és műtárgy biztonsági feltételeknek megfelelő
gyűjteményi raktár, valamint az ehhez kapcsolódó oktatótér.
A 200 m2 alapterületű tanulmánytár, a 45 m2 nagyságú oktatótér és a kapcsolódó szociális
helyiségek lehetőséget nyújtanak majd a fejlesztendő intézmény múzeumpedagógiai
programkínálatának jelentős bővítésére, a hely- és ipartörténeti, valamint néprajzi szempontból
fontos műtárgycsoportok megfelelő elhelyezésére.
A projekt tervezett kezdése 2018. január 1., a megvalósítás összköltsége 36.217.929 Ft,
amelyből 30.000.000 Ft az elszámolható költség.
A fennmaradó, 6.217.929 Ft összeg rendelkezésre állását a 2018. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettségvállalással szükséges biztosítani, felhasználhatósága a pályázat
támogatottságával válik esedékessé.
Az intézményi támogatási kérelem benyújtását jó kezdeményezésnek tartom, biztatom
intézményeinket, gazdasági társaságainkat további közösségi-kulturális, városfejlesztési
projektek kidolgozására, önálló, vagy konzorcionális pályázatok benyújtására.
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és Tapolcai Városfejlesztési Kft. munkatársai ehhez
a munkához együttműködést, partnerséget ajánlanak, tanácsadó, koordináló tevékenységet
biztosítanak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntését meghozni
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 a 2018. évi önkormányzati költségvetés terhére
6.217.929, - Ft összegre előzetes kötelezettséget vállal „A
múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései” című, EFOP-4.1.9-16
kódszámú felhívásra a tapolcai Wass Albert Könyvtár és
Múzeum
által
a
tapolcai
múzeumpedagógiai
szolgáltatások fejlesztésére benyújtott pályázat el nem
számolható költségei fedezetére;
 a projekt támogatottsága esetén a Wass Albert Könyvtár
és Múzeum intézmény 2018. évi költségvetésében az
előzetes kötelezettségvállalás összegét biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal és 2018. február 15.
polgármester

Tapolca, 2017. március 16.

Dobó Zoltán
polgármester

