
10. Napirend Ügyiratszám: 1/432-1/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Az Első Magyar Látványtár Alapítvány támogatása  

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
   dr. Rozgonyi Viktória aljegyző 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
   Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság  

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandó:  Vörösváry Ákos, művészeti vezető 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Vörösváry Ákos, az Első Magyar Látványtár művészeti vezetője támogatási kérelemmel élt a 
Látványtár Tapolca-Diszelben, saját Kiállítóházában június 28-án 17 órakor nyíló "Istenért,
Királyért, Hazáért" című, „Látványtári emlékkép a Nagy Háborúról alcímű éves kiállítás 
megrendezéséhez.

A kiállítás megnyitását elvállalta dr. Csorba László úr, a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatója. 

A kérelem rövid ismertetőt tartalmaz a kiállításról, mely alapján a kiállított anyag nagyobb 
része katonai témájú, közvetlenül a háborúnak „köszönheti” létét. Fotók, plakátok,
festmények, rajzok, kitüntetések, kizárólag a hadifogolytáborokban használatos pénzek és
hadifoglyok által készített emléktárgyak, a nagyközönségnek szánt háborús témájú porcelán
dísztányérok, vitrintárgyak, frontszolgálatos orvosok gyógyító eszközei és munkájukat
dokumentáló fotók kerülnek kiállításra.

A kiállítási anyagba bekerültek a hátország „civil tartalmai”, képei, helyszínei, a szórakozni
vágyó „utca emberének” világa, korabeli forgalmi pénzek, újságosbódék és könyvesboltok
kínálata is.

Az alapvetően lírai hangvételű kiállítás meghatározó része a Benda Iván fotóival dramatizált 
háborús „verskoszorú”.

A kiállítás anyaga mintegy 220-250 tételből áll, és betölti a Kiállítóház mind három szintjét.  
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Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az 
alapítványi forrás átadása, ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés 
megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZAI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Első Magyar Látványtár Alapítványt az „Istenért,
Királyért, Hazáért” című tapolcai kiállítás 
lebonyolításához 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer
forint támogatásban részesíti.

A támogatás forrása a Tapolca város 2014. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati
rendelet 7. mellékletének 1. jogcím Céltartalék,
polgármesteri kerete.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2014. június 18.

Császár László
polgármester


