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 ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére  

A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai 

támogatásának 2013. évi szabályairól szóló  40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján 

támogatási igény benyújtása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 

2013. évi szabályairól szóló  40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján lehetősége nyílik az 

önkormányzatnak támogatási igényt benyújtania az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár 

és Múzeumi Kiállítóhely infrastrukturális fejlesztésére. 

 

A rendelet 1. §  (1) bekezdése értelmében 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. 

melléklet 12. pontjában meghatározott keretösszegből a települési önkormányzat által 

fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására (a továbbiakban: támogatás) 

fordítható összeg 300 millió forint. 

(2)   

Az (1) bekezdés szerinti összegből 

a) 240 millió forint múzeum, 

b) 60 millió forint közérdekű muzeális gyűjtemény és közérdekű muzeális kiállítóhely 

szakmai támogatására fordítható. 

 

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatás muzeális intézményenként nem 

haladhatja meg a 3 millió forintot. 
 

(4) A támogatás utólagos elszámolás melletti, előfinanszírozott, egy összegben folyósított, 

nem visszatérítendő támogatás. 

 

4. § (2)  szerint 

 Az 1. § (2) bekezdés b)pontja szerinti támogatás 

a)a muzeális intézményben őrzött tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatására, így 

különösen állandó kiállítások megvalósítására és felújítására, 

b) a muzeális intézmény helyi identitást, közösséget erősítő szerepének növelésére, vagy 

c) infrastrukturális fejlesztésekre használható fel. 

 

5. §  (1)  

A támogatási igényt a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben 2013. július 1-jéig 

történő rögzítéssel, valamint papír alapon, az onnan kinyomtatott és cégszerűen aláírt, 1. 

melléklet szerinti adatlapon, postai úton 2013. július 2-áig a (2)–(5) bekezdésekben előírt 

mellékletekkel együttesen lehet benyújtani a miniszterhez a kincstár – igénylő székhelye 

szerint – illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) útján.  

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A1200204TV
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5. §(3) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatási igényhez csatolni kell: 

 

a) a tervezett fejlesztés leírását, várható eredményeit, a közösségi, közművelődési céljait 

bemutató tervet, közönséghasznosítási és kommunikációs tervet, figyelemmel az 1. melléklet 

szerinti adatlapon 2015. december 31-éig betervezett mutatók elérésére; 

 

b)a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést; 

 

c)a kiállítás szakmai forgatókönyvét, amennyiben az a benyújtott támogatási igényben 

megjelölt célfeladatra tekintettel indokolt; 

 

d)a kiállítás múzeumpedagógiai hasznosításának tervét, amennyiben az a benyújtott 

támogatási igényben megjelölt célfeladatra tekintettel indokolt; 

 

e) műemlék épület esetén az örökségvédelmi hatóság engedélyét, ha a munkálatok jellege 

alapján jogszabály ezt előírja, és ahhoz nem kell az építésügyi hatóság vagy más hatóság – 

örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával kiadott – engedélye; valamint 

 

f) a Magyarországi Tájházak Szövetsége támogató véleményét a tervezett fejlesztésre 

vonatkozóan, amennyiben a fejleszteni kívánt muzeális intézmény tagja a Magyarországi 

Tájházak Szövetségének. 

 

(4) A támogatási igényhez az Ávr. 72. § (2) bekezdésében foglaltakon túl csatolni kell 

továbbá a települési önkormányzat írásbeli nyilatkozatát 

 

a) arról, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, és hogy rendelkezik-e lejárt 

esedékességű, meg nem fizetett köztartozással és 

 

b)  arról, hogy a 4. §¬ban meghatározott és az általa vállalt feladatokra nem részesült 

költségvetési támogatásban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott 

regionális operatív programok finanszírozása keretében. 

 

(5)  A nyilatkozatokat egy okiratba foglalva szükséges az (1) bekezdés szerinti 

példányszámban a támogatási igényhez csatolni. 

 

Javaslatom az elektromos hálózati rendszer korszerűsítését, mivel Szabados Béla 

villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló a villamos-és villámvédelmi berendezések 

időszakos felülvizsgálatáról készült minősítő irat alapján a létesítmény erősáramú villamos 

berendezéseit csak részben találta megfelelőnek a létesítés, illetve a jelenleg hatályos 

műszaki-biztonsági előírásoknak. A létesítmény épületén villámvédelem nincs. A 

fogyasztásmérő-és elosztó szekrényt éghető anyagból készítették, kialakítása korszerűtlen és a 

tűzvédelmi követelményeknek nem felel meg. Az irodában éghető anyagból készült 

fénycsőarmatúrát alkalmaznak, mely tűzvédelmi szempontból nem megfelelő. A kiállító-

terekben a lámpatesteket közvetlenül az épület éghető fa szerkezetére erősítették, melyek 

tűzveszélyesek, ezért hőszigetelő alátétek alkalmazása szükséges. Az udvari falon, a 

falszárításnál szabálytalan kábelezést alkalmaznak. 

A hivatal felvette Mészáros Lajos elektromos tervezővel a kapcsolatot, aki elkészítette a tervet 

és az árazott költségvetési kiírást, mely alapján …. Ft-ba kerülne a kivitelezés. Az elektromos 

hálózat korszerűsítésén túl indokolt a fűtési rendszer kialakítása is a Falumúzeumba, mivel 

jelenleg 3 db villanykályhával fűtenek, mely gazdaságtalan.  

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1100368KOR&hely=72


A hivatal felvette a kapcsolatot Csabai János épületgépész tervezővel, aki elkészítette a tervet 

és az árazott költségvetési kiírást, mely alapján … Ft-ba kerülne a kivitelezés. 

 

A tervek leegyeztetése az Örökségvédelmi Hatóságnál folyamatban van.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

……../2013. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai 

támogatásának 2013. évi szabályairól szóló  40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján 

támogatási igény benyújtásáról 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §- ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 40/2013. 

(VI.7.) EMMI rendelet alapján az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és 

Múzeumi Kiállítóhely 2740 Abony Vasút út 16. hrsz. 3342 számú ingatlan 

infrastrukturális fejlesztésére. A projekt összköltsége bruttó…………- Ft, az 

igényelt támogatás bruttó 3.000.000,- Ft.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy nyertes pályázat 

esetén a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 

számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó 

hatályos jogszabályok betartásával - használja. Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet figyelembevételével a 

beruházás megvalósításától számított 10 évig nem idegeníti el az ingatlant. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy nem áll 

adósságrendezési eljárás alatt és nem rendelkezik lejárt esedékességű, meg nem 

fizetett köztartozással. A 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet 4.§.-ban meghatározott 

és az önkormányzat által vállalt feladatokra nem részesült költségvetési 

támogatásban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott regionális 

operatív programok finanszírozása keretében. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat 

elkészítésére, benyújtására, az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására, 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő:  2013. július 01. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely  

Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 



 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

 

Abony, 2013. június 25. 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit 

 Polgármester 


