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Ügyiratszám: 1/334-2/2021.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. október 29-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Döntés a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program
Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett pályázat keretében a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum épületében kialakítandó új kiállítótér
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítő:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
dr. Iker Viktória jegyző

Megtárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Meghívandó:

Dr. Décsey Sándor
a Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója
Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma pályázatot
hirdetett a magyar kultúra, a magyar örökség és a magyar értékek jelentős gazdagságának, a
Magyar Géniusznak bemutatása, új kulturális értékek, termékek, projekttevékenységek
születésének támogatása révén.
A Program célja a Magyar Géniuszok, a magyar tehetségek, tudósok, lángelmék, hazafiak,
patrióták, valamennyi ismert és névtelen magyar hős, a magyar kreativitás és zsenialitás
példáinak megjelenítése a mindennapjainkban, közvetlen környezetünkben, ezen keresztül:
•
•
•
•
•
•
•

a nemzeti lét megújulásának múzeumi eszközökkel történő elősegítése,
a patrióta szellemiség terjesztése hazánk gazdasági, demográfiai és kulturális erősítése
érdekében,
a vidékfejlesztési célokhoz való közvetlen kapcsolódás, a vidéki identitás
definiálásának, a vidék megtartó erejének muzeológiai eszközökkel való biztosítása,
a fiatalok, fiatal felnőttek érdeklődésének a felkeltése, a jövendő generációk
nemzettudatának erősítése és stabil múzeumlátogatókká válása érdekében,
a „Magyar Géniusz” BRAND kialakítása, azaz korábban nem tapasztalt mértékű
múzeum-népszerűsítés a magyar lakosság körében,
a muzeális intézményekben végzett kimagasló színvonalú tudományos és
közönségkapcsolati tevékenység részére méltó infrastrukturális környezet biztosítása,
a pandémia utáni vidéki múzeumi szféra újraindulásának, megújulásának elősegítése.

Állandó kiállítás előkészítése, létrehozása (múzeumpedagógiai, tartalomközvetítő és egyéb
kommunikációs eszközök alkalmazásával); teljes körű felújítása vagy korszerűsítése.
A pályázat benyújtására a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A. § (7) bekezdés a)-cc) pontja szerinti
múzeumi szakmai besorolású működési engedéllyel rendelkező, települési – ide nem értve a
fővárosi kerületekben működő települési önkormányzatokat - önkormányzat által fenntartott,
magyarországi székhelyű muzeális intézmények (nem önálló jogi személyiségű intézmény
esetén annak fenntartója) jogosult, jelen esetben a Wass Albert Könyvtár és Múzeum.
A tervezett keretösszeg: 2.000.000.000 Ft, a pályázatonként maximálisan igényelhető
támogatás összege: 100.000.000 Ft. A pályázatok megvalósításának időtartama: 2021.
december 1. -2023. december 31., benyújtási határidő: 2021. november 30. éjfél.
Eredményes pályázati elbírálás esetén a következő tervek valósulnának meg:
Tervezett állandó kiállítás munkacíme:
Hol terem a Géniusz? – Tapolcai iskolák, tanárok és híres diákok
Elhelyezés
Mivel a múzeum valamennyi földszinti kiállítótermében állandó tárlat található, szükséges egy
új kiállítótér kialakítása az épületben. Erre a padlástérben van lehetőség, amely jelenleg
műtárgyraktárként szolgál. A beépíteni tervezett terület hasznos alapterülete 40nm
(padlószinten közel 80nm), ami a padlás nagyjából 40%-a. A többi terület megmarad raktárnak.
A tervezett új kiállítótér megközelíthetőségét a „Séta egy régi iskolában” című kiállításból
tervezzük. Az új lépcső a jelenleg az udvarról nyíló padlásfeljáró helyén kerül kialakításra
egyetlen új, belső ajtó nyitásával. Az így kialakuló térben lehetséges a mostani meredek
falépcső helyén egy monolit vasbeton lépcsőkar kialakítása 17 cm-es fellépési magassággal.
Az új kiállításban felhasználásra kerülnek a megszüntetendő „Tanszer és taneszköztörténeti”
kiállítás legfontosabb, leglátványosabb tárgyai. Az osztályterem és a tervezett kiállítás
tartalmilag és logikailag kapcsolódik egymáshoz, így praktikus és múzeumpedagógiai,
tárlatvezetési szempontból hasznos a fizikai összekapcsolásuk. Az átalakítással a földszinten
felszabaduló kiállítóterem kis modernizálással a múzeum időszaki tárlatainak adhat majd
otthont a későbbiekben.
Rövid koncepció:
Kihasználva a Tapolcai Városi Múzeum két szakágának (iskolatörténet és helytörténet) gazdag
tárgyi és dokumentációs anyagát egy új állandó kiállításban bemutatni a tapolcai iskolatörténet
főbb helyszíneit és szereplőit, valamint azokat a személyeket, akik helyi iskolákból indulva
tehetségük, szorgalmuk és tanáraik segítsége révén az élet különböző területein magasra
jutottak. Minden területen 5-10 személy rövid életútja kerül bemutatásra, a szakmájukhoz
kapcsolódó taneszközök és tanszerek mellett. Az interaktív eszközökön a Tapolcai Életrajzi
Lexikon adatbázis segítségével több, mint 1.600 egykori tapolcai vagy városunkhoz köthető
személyről szerezhetnek a látogatók további információkat.
Tervezett területek: tudományok, művészetek, sport, mezőgazdaság, kézműipar, kereskedelem.
Várható költségek:
Az épület belső átalakításának tervezett költsége: bruttó 35.000.000 Ft
Tartalma: falbontás, lépcső kialakítása, járószint kialakítása, elválasztó fal építése, 2 db tetősík
ablak, szigetelés, burkolás, elektromos hálózat kiépítése, hűtő-fűtő klímák beszerelése.
Kiállítás megvalósításának tervezett költsége: bruttó 15.000.000 Ft

Tartalma: méretre készített egyedi vitrinek legyártása és beszerelése, interaktív eszközök
beszerzése, informatikai fejlesztés, nyomdai munkák, műtárgyak restauráltatása stb.
Tervezett összköltség: bruttó 50.000.000 Ft.
A pályázatot kiíró és elbíráló Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes
Kollégiuma egyik tagjától kapott tájékoztatás szerint a benyújtott pályázatoknál maximum
50%-os arányig fogják engedni az infrastrukturális fejlesztések költségeit. Ugyanakkor, bár a
pályázati kiírás nem teszi kötelezővé, önerő vállalása, a pályázaton felüli kapcsolódó
fejlesztések megvalósítása az elbírálásnál pozitívumként fog jelentkezni.
Fent írtak alapján nyertes pályázat beadására akkor van esély, ha a kiállítás szakmai részének
megvalósítására tervezett bruttó 15.000.000 Ft-hoz igazodva annak duplájára, bruttó
30.000.000 Ft-ra kerül benyújtásra a pályázat. A megvalósításhoz szükséges további forrás
biztosítására a fenntartó Tapolca Város Önkormányzatának kellene kötelezettséget vállalnia.
Tekintettel arra, hogy előre nem látható, mit hoz a jövő, hogyan alakulnak az árak az
építőiparban, javaslom, hogy az önerő biztosítására keretösszeget határozzon meg a képviselőtestület, legfeljebb bruttó 30.000.000 Ft keretösszeg erejéig. Így abban az esetben, ha az
előzetes terveken felül további költség; a kivitelezés során esetleges áremelkedés merülne fel
stb., nem szükséges ismét testületi döntést hozni. Természetesen ez az összeg nem feltétlenül
kerül felhasználásra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Magyar
Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma által
meghirdetett felhívásra a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum pályázatot nyújtson be, bruttó 30.000.000 Ft
beruházási összegben.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum épületében (8300 Tapolca,
Templom-Domb 7.) új kiállítótér kerül kialakításra.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
projekt támogatottsága esetén a megvalósításhoz
szükséges önerő összegének biztosítására – legfeljebb
bruttó 30.000.000 Ft keretösszeg erejéig – előzetes
kötelezettséget vállal a 2022. évi költségvetése terhére.
Határidő:
Felelős:

azonnal, és 2022. március 15.
polgármester

Tapolca, 2021. október 20.

Dobó Zoltán
polgármester

