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Tárgy:  Saját forrás biztosítása a „Muzeális intézmények szakmai támogatására 

(Kubinyi Ágoston program)” című pályázati kiíráshoz. 
 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Dr. Décsey Sándor intézményvezető 
  dr. Németh Mária Anita jegyző 
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 Humán Bizottság  
   Gazdasági Bizottság 
    
Meghívandó:  Dr. Décsey Sándor intézményvezető 

 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában lévő Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
intézményi keretei között működő Tapolcai Városi Múzeum révén önkormányzatunk jogosult 
pályázatot benyújtani a „Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston 
program)” című pályázati kiírásra. A kiírás az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. Az 
intézmény munkatársai elkészítették a szükséges szakmai anyagokat, mellékleteket. A 
tervezett fejlesztés keretében a múzeum épületében a jelenleg időszaki kiállításnak helyet adó 
teremben kerülne kialakításra egy várostörténeti állandó kiállítás. Szükséges megjegyezni, 
hogy egy ilyen jellegű kiállítás több évtizedes adóssága a múzeumnak és a városnak, a 
múzeumlátogatók rendszeresen keresik, érdeklődnek iránta. A tárlat a későbbiekben alapját 
jelentheti egy önálló helyszínen elhelyezett, többtermes, településünkhöz valóban méltó 
várostörténeti kiállításnak. Az új állandó kiállítás mellett a már meglévő tárlatokban is sor 
kerül a tervek szerint kisebb felújításokra. A fejlesztés rövid leírása az előterjesztés 2. számú 
mellékletét képezi. 
 
A pályázati kiírás 5. A támogatás mértéke pontja értelmében múzeum szakmai besorolású 
intézmény esetében a települési önkormányzatnak a teljes fejlesztési költség legalább 10%-át 
saját forrásként kell biztosítania. Ez az összeg 464.000,-Ft esetünkben. A fejlesztés teljes 
költségvetése 4.640.000,-Ft, a támogatásként igényelt összeg 4.176.000,-Ft. A részletes 
számokat az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
 
 



Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy Önkormányzatunk egy másik pályázatot is 
benyújt a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázati kiírásra. Sikeres 
elbírálás esetén ennek keretében a Tapolcai Városi Múzeumban új honlap kerül kialakításra, 
elektronikus műtárgy-nyilvántartó program kerül bevezetésre, valamint kisebb informatikai 
beszerzések valósulnak meg. A pályázatot maximum 4 millió forintra lehet benyújtani, saját 
forrás biztosítását nem igényli. 
 
Pozitív elbírálás esetén a két pályázat hozzájárul ahhoz, hogy Tapolca város múzeuma a XXI. 
századi elvárásoknak megfelelő tárlatokkal fogadja a látogatókat, valamint a lehető 
legmagasabb szinten végezze szakmai feladatait. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete támogatja, hogy pályázat kerüljön 
benyújtásra a „Muzeális intézmények szakmai 
támogatására (Kubinyi Ágoston program)” című 
pályázati kiírásra. A pályázati kiírás által előírt 
10%-os önerőt, 464.000,-Ft-ot, azaz 
Négyszázhatvannégyezer forintot a pályázat 
sikeressége esetén Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca 
város 2018. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete 7. 
sz. mellékletének Céltartalék, pályázati tartalék 
elnevezésű előirányzata terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  

 
Tapolca, 2018. április 26. 
 
       
              Dobó Zoltán  
                polgármester 
 























Wass Albert Könyvtár és Múzeum 

Pályázat a muzeális intézmények szakmai támogatására 

(Kubinyi Ágoston Program) 

 

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményi keretei között működő Tapolcai Városi 
Múzeum elődje 1987-ben jött létre, de már 1981-től létezett, kezdetben mint Veszprém megye 
iskolatörténeti tárgyi és dokumentációs anyagát gyűjtő, feldolgozó és bemutató intézmény, 
Pedagógiai Gyűjtemény néven. 2010 és 2017 között az intézmény szakmai besorolása 
közérdekű muzeális gyűjtemény volt. Az emberi erőforrások minisztere 2017. május 26-án kelt 
határozatával kiadta a TerM/24449/2017 nyilvántartási számú „Működési engedélyt”, amivel 
újra területi múzeum szakmai besorolásba került az intézmény. 

Területi múzeumunk jelenleg 6 kiállítóhelységgel rendelkezik. Jelenleg ezek közül négyben 
állandó tárlat található, míg a másik kettőben saját időszaki kiállítást láthatnak az érdeklődők. 
Kiállításaink jelenleg a következőek: 

Helység 
sorszáma 

Kiállítás címe Alapterülete Jellege 

1. Egy város és vár története a faragott kőemlékek 
tükrében – Lapidárium 

33,80 nm állandó 

2. Séta egy régi iskolában – iskolatörténeti kiállítás 35,32 nm állandó 

3. A Nagy háború tapolcai arcai – és emlékezete a 
tárgyi emlékek tükrében 

23,50 nm időszaki 

4. Batsányi emlékszoba 23,80 nm állandó 

5. Tanszer- és szemléltetőeszköz-történeti tárlat 24,10 nm állandó 

6. „Tiszteld a múltat és éltesd tovább” – a Honfoglalás 
tárgyi emlékei 

55,67 nm időszaki 

 

Múzeumunk több mint három és fél évtizedes története során még soha nem nyílt lehetőség 
arra, hogy Tapolca város múltját állandó helytörténeti kiállítás keretében mutassuk be az 
érdeklődőknek. Az elmúlt évtizedekben csak időszaki kiállítások rendezésére volt mód, 
amelyek hosszabb-rövidebb ideig, a település 6000 évnyi történetének mindig csak egy-egy 
kisebb szeletét mutatták be. Egyedül a 2009-ben megnyílt „Egy város és egy vár története a 
faragott kőemlékek tükrében” című kiállításunk az, amely helytörténeti szempontból említésre 
méltó. A tervezett állandó várostörténeti kiállítás még ha csak csekély alapterületen is, pótolni 
igyekszik ezt a hiányosságot. A látogatók gyakran hangot adnak hiányérzetüknek, amiért nincs 
várostörténeti kiállítás.  



Pályázati alcél 1.aa): állandó kiállítás előkészítése, létrehozása 

 

A fejlesztés célja Tapolca város és környéke történelmének bemutatása interaktív, 
gyermekbarát látványelemek, kézbe vehető eszközmásolatok és audiovizuális eszközök 
segítségével. A város mintegy 6000 évnyi emberi történetéből kiemelten jelennek meg a 
régészeti emlékek, a végvári harcok időszaka és a 19. századi polgárosodás korszaka. 

A kiállítás címe:  

Hatezer év kőben, tárgyban és képben – Fejezetek Tapolca történetéből az újkőkortól a XX. 
század elejéig 

A rendelkezésre álló teremben három egyedi, méretre készült vitrin kerül elhelyezésre. A 
„Tapolcai újkőkori hombár” mérete miatt önálló vitrinben kerül bemutatásra, amelynek alsó 
része 70 cm magas, üveges része 65x65x65 cm. A másik két vitrin (L illetve U alakú) lábazata 
70 cm, az üveges rész magassága 135 cm, mélysége 40 cm. A két vitrin teljes hossza 1290 cm. 
A lábazatban fiókok kerülnek kialakításra, amelyekben kézbe vehető tárgymásolatok és 
múzeumpedagógiai feladatok kerülnek elhelyezésre. A terem falán elhelyezésre kerül egy LCD 
monitor, amelyen automatikus vetítéssel további műtárgyak és kiemelkedő várostörténeti 
helyszínek fotói, valamint archív fényképek és filmrészletek kerülnek bemutatásra. A 
vitrinekben elhelyezett műtárgyak felülről, LED technikával kerülnek megvilágításra, az 
állományvédelmi ajánlások betartásával. 

A kiállítás tematikai egységei a következőek: 

1. Őskor  
2. Ókor  
3. Népvándorlás kora  
4. Árpád-kor 
5. Középkor 
6. Tapolca vára, végvári harcok időszaka 
7. XVIII-XIX. század 
8. Tapolca és az első világháború 

A régészeti, tárgyi és fotóanyag mellett a 6. egységben elhelyezésre kerül a tapolcai vár 
tömegrekonstrukciós makettje, ami a kiállítás egyik leglátványosabb eleme lesz. 

A fejlesztéshez kapcsolódóan szeretnénk megoldani a kiállítótér hőmérséklet- és páratartalom-
szabályozását is. Erre a célra 1 db inverteres klímaberendezés elhelyezését tervezzük. 

Fennállása során a múzeum mindig kiemelt figyelmet fordított az iskoláskorú látogatókra. A 
város oktatási intézményeivel kialakult remek munkakapcsolat több évtizedes múltra tekint 
vissza. Az osztálykirándulások fő szezonjában, május-június hónap folyamán szinte nincs 
nyitva tartási nap, amikor ne jönne legalább egy kiránduló osztály az ország más részeiről a 
múzeumba. Gyakran fogadunk tantestületi kirándulásokat, nyugdíjas pedagóguscsoportokat is. 



Lehetőségeinkhez képest igyekszünk rugalmasan kezeli a látogatásokat, előzetes bejelentkezés 
esetén rendszeresen megnyitjuk kapunkat a hivatalos nyitva tartási időn kívül is. Elmondható, 
hogy ezen csoportos látogatások jelentős részét az iskola és a taneszköz történeti tárlat vonzotta 
intézményünkbe. Ugyanakkor sajnos alacsonynak nevezhető a helyi és környékbeli lakos 
látogatók száma. Távolmaradásuk okai között többször, több fórumon is a helytörténeti 
vonatkozások hiányát jelölték meg. Ezt támasztja alá az is, hogy a 2016-ban bemutatott, 
városunkkal és környékével foglalkozó fotókiállításunkat nagy számban tekintették meg. 

A fejlesztéstől azt reméljük, hogy nem csak a helyi lakosokat sikerül bevonzani a múzeumba, 
hanem az évente több tízezres létszámot kitevő turisták mainál jóval jelentősebb részét is. A 
kialakításra kerülő várostörténeti tárlattal intézményünk a jelenleginél intenzívebben és 
hatékonyabban bekapcsolódhat a helyi alap- és középfokú oktatási intézmények munkájába 
rendhagyó történelemórák, múzeumpedagógiai foglalkozások révén. 

Az új állandó kiállítás megnyitásának tervezett időpontja: 2019. március 30. szombat, 
kapcsolódva a Tapolca Város Napja rendezvénysorozathoz. 

 

Pályázati alcél 1.ab): állandó kiállítás korszerűsítése 

 

A fejlesztéshez kapcsolódóan szeretnénk megoldani az állandó tárlatoknak helyet adó további 
kiállítóterek hőmérséklet- és páratartalom-szabályozását is. Erre a célra 2 db inverteres 
klímaberendezés elhelyezését tervezzük. Az egyik készülék a „Séta egy régi iskolában – 
iskolatörténeti kiállítás” című tárlatunkban kerülne elhelyezésre, a másik pedig a „Tanszer- és 
szemléltetőeszköz-történeti tárlatban”. A fejlesztés jelentősen javítja a kiállítóterek klimatikus, 
műtárgyvédelmi mutatóit a hőmérséklet és a páratartalom állandó stabil szinten tartásával. 
Mindezek mellett hozzájárul a fejlesztés látogatóink komfortérzetének javításához is. 

A Séta egy régi iskolában – iskolatörténeti kiállítás című tárlatunkon is szeretnénk egy 
interaktív fejlesztést végrehajtani. Ennek keretében ebben a teremben is elhelyezésre kerül egy 
LCD monitor, amelyen a látogatócsoportok számára Péterffy András Példabeszéd című 
filmjének ezen tanteremben forgatott jelenetei segítségével mutatnánk be az egykori iskolai 
életet. 

 



Wass Albert Könyvtár és Múzeum 

Pályázat a muzeális intézmények szakmai támogatására 

(Kubinyi Ágoston Program) 

 

Feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetés 

 

Pályázati alcél 1.aa): állandó kiállítás előkészítése, létrehozása 

Tevékenység Bruttó költség 

Egyedi, méretre készített vitrinek legyártása, összeszerelése 1.980.000,-Ft 

Hűtő-fűtő inverteres klímaberendezés beszerzése, beüzemelése 250.000,-Ft 

LCD TV állandó vetítéshez 250.000,-Ft 

Parketta felújítása (csiszolás, lakkozás 25 nm, 3.800,-Ft/nm) 95.000,-Ft 

Falfelületek javítása, festése (90 nm, 500,-Ft/nm 45.000,-Ft 

Installációs eszközök (emelvények, támaszok, függesztések) 120.000,-Ft 

Műtárgy-másolatok 250.000,-Ft 

Nyomdaköltség (feliratok, kiállítás-vezető, múzeumpedagógiai füzet) 400.000,-Ft 

Múzeumpedagógiai eszközök 500.000,-Ft 

Összesen 3.890.000,-Ft 

 

Pályázati alcél 1.ab): állandó kiállítás korszerűsítése 

Tevékenység Bruttó költség 

Hűtő-fűtő inverteres klímaberendezés beszerzése, beüzemelése 2 db 500.000,-Ft 

LCD TV állandó vetítéshez 250.000,-Ft 

Összesen: 750.000,-Ft 

 



Pályázati alcél 1.aa): állandó kiállítás előkészítése, létrehozása 3.890.000,-Ft 

Pályázati alcél 1.ab): állandó kiállítás korszerűsítése 750.000,-Ft 

Mindösszesen 4.640.000,-Ft 

 

Tervezett fejlesztés teljes költsége 4.640.000,-Ft 

Saját forrás összege (Képviselő-testületi döntés alapján legalább 10%) 464.000,-Ft 

Támogatásként igényelt összeg 4.176.000,-Ft 

 

 

Tervezett pénzügyi ütemezés: 

Tevékenység Határidő Kifizetés 

Hűtő-fűtő inverteres klímaberendezések beüzemelése 2018. 09.30. 750.000,-Ft 

Falfelületek javítása, festése 2018. 10.31. 45.000,-Ft 

Parketta felújítása 2018. 10.31. 95.000,-Ft 

Egyedi, méretre készített vitrinek összeszerelése 2018.12.31. 1.980.000,-Ft 

2018. évben kifizetésre kerül összesen:  2.870.000,-Ft 

LCD TV-k beszerzése, üzembe helyezése 2019.01.31. 500.000,-Ft 

Installációs eszközök beszerzése, legyártatása 2019.01.31. 120.000,-Ft 

Műtárgy-másolatok 2019.02.28. 250.000,-Ft 

Nyomdai munkálatok 2019.02.28. 400.000,-Ft 

Múzeumpedagógiai eszközök 2019.02.28. 500.000,-Ft 

2019. évben kifizetésre kerül összesen:  1.770.000,-Ft 

Mindösszesen  4.640.000,-Ft 

 


