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Jegyzői

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „ Muzeális intézmények szakmai
támogatása (Kubinyi Ágoston Program) " című az emberi erőforrások minisztere által - a belügyminiszterrel
és nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben költségvetéséről

meghirdetett a Magyarország 2018. évi központi

szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. c) pont szerinti pályázati kiírással kapcsolatosan .

A pályázat tárgya a Jósa András Múzeum alapítójának emlékére készített „emlékszoba" (állandó kiállítás)
felújítása és bővítése, a 2017- ben benyújtott és elnyert Kubinyi Ágoston program folytatása .
2018-ban a Jósa Andrá s Múzeum fennállásának 150 éves évfordulóját ünnepli . A pályázati célkitűzés a
meglévő

kiállítás még inkább interaktívvá tétele, valamint a kiállítás bővítése által Jósa András

munkásságának mélyebb megismertetetése a látogatókkal. A kiállításon bemutatásra kerül a XIX. század vége
- XX. század legelej e, aza z a régészet hőskora, Jósa András munkásságán keresztül, kitekintéssel a
kortársakra, barátokra, korabeli feltárásokra . Jósa András nagyságát jól jelzi, hogy az ő gyűjteménye
egyértelműen

nem arra épült, hogy „holt tárgyak mutatós és nagy értékű" tárháza legyen, hanem arra, hogy

a leletek révén „bevilágítson az ősmúltba " , amelyre vonatkozó forrásokkal egyáltalán nem rendelkezünk vagy
csak olyan kevéssel, hogy a régészet többet tud mondani róla. E felfogásával egyértelműen az úttörők egyike
volt. Nem véletlen, hogy a számtalan adomány mellett maga is ásott. Mint orvos,

elsősorban

a

temető

feltárásokban hozott ala pvető újításokat (sírrajz, embertani vizsgálat stb.).
A tervezett kiállításo n belü l bemutatásra kerül egy korabeli ásatás. A terem központjában két sír - az egyik
félig kibontva, a másik in situ kiemelés közben egy faládában - kerül kialakításra, körülöttük két bontómunkás
bábújával. A falakon

nagyméretű

poszterek kerülnek elhelyezésre, egy tipikus nyírségi tájat jelenítve meg, így

az ásatás „mélységbe" és „kontextusba" kerül. Az „ásatási pillanatkép"
régészeti

lelőhelyen

élethű

bontószerszámok, dokumentációs felszerelések (korabeli

ábrázolása érdekében a

mérőműszerek,

rajzeszközök,

napló) kerülnek elhelyezésre. A látogató bevonása érdekében a terembe a korszakban használt
fényképezőgépek

(2 db) kerülnek kiállításra, amelyekbe belenézve korabeli ásatások 3D felvételei válnak

láthatóvá az azokba

beép í~ett

digitális betét screen technológiával. A kiállításhoz kapcsolódó

kiállítás-vezető

és múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet kerül kiadásra.
A pályázat elektroni kus úton a Magyar Államkincstár által üzemeltett ÖNEGM rendszeren 2018 . május 09.
napján került elektronikus benyújtásra, melyet

követően

papír és elektronikus adathordozón került átadásra.

A pályázati kiírás 1.a) pont szerint i pályázati alcél esetén a támogatási igény, valamint a megítélt támogatás
múzeumonként nem haladhatja meg a 30 millió forintot . E pályázati alcél esetén a teljes fejlesztési költség
legalább 10%-át a telep ülési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítani.
A benyújtott pályázat összköltségvetése: bruttó 20.735.800,-Ft, melyből
- támogatás: 18.662.220,-Ft
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- saját

erő:

10%, összege : 2.073.580,-Ft

A pályázatokról a kultúráért felelős miniszter az általa felkért szakmai bizottság javaslata alapján várhatóan
2018. július 24. napja után dönt.
A támogatás felhasználásának

Kérem a Tisztelt
szíveskedjen .

Közgyűlést

végső

az

határideje: 2019.december 31.

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni

Nyíregyháza, 2018 . május 23 .

Tisztelettel:
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Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEi JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK
.. „./2018. (V.31.) számú
határozata

Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2) című pályázati kiírásra
benyújtott pályázati program elfogadásáról
A

Közgyűlés

1 . Az emberi erőforrások minisztere által - a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben meghirdetett Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston
Program 2) tárgyban, kiírt pályázati felhívás alapján benyújtott 20.735.800,-Ft. összköltségű projekt
tartalmával és megvalósításával egy e t é r t .
2.

Utasítja a Gazdasági Osztály
költségvetésben biztosítsa.
Felelős:

vezetőjét,

hogy a projekthez szükséges 2.073.580 Ft saját

Doka Dia na -:- Kulturális Osztály Osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Patóné Nagy Magdolna Gazdasági Osztály Osztályvezető

Határidő:

erőt

a 2018. évi

Vezető

folyamatos

Nyíregyháza, 2018. május 31.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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