1. sz napirend

ELŐTERJESZTÉS
az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2017. évben
nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról

Tisztelt Közgyűlés!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati
rendelete alapján 45 000 000,- Ft, azaz Negyvenötmillió forint összegű működési célú
támogatást nyújtott az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére,
amellyel támogatni kívánta a gazdasági társaság 2017. évi működését.
Az Önkormányzat és a Kft. között létrejött megállapodás 5. pontjában foglaltak szerint
a gazdasági társaság köteles legkésőbb 2018. március hó 31. napjáig a támogatás
felhasználásáról elszámolást készíteni és azt a támogató részére megküldeni. A
támogatás felhasználását alátámasztó dokumentumokat az Eger Városi Turisztikai
Közhasznú Nonprofit Kft. a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájára
határidőben benyújtotta. Ezt követően, az önkormányzat által nyújtott működési és
felhalmozási célú támogatásokról szóló 4/2017. (V.18.) számú Jegyzői Utasítás alapján a
belső ellenőrök és a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa feljegyzést készítettek a
feltárt hibákról és hiányosságokról. A gazdasági társaság a hiánypótlásra rendelkezésre
álló időben eleget tett a feljegyzésben foglaltaknak, így a benyújtott javított elszámolást
az Önkormányzat belső ellenőrei és a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai azt
szabályszerűnek ítélve elfogadták.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Eger, 2018. április 23.

Habis László
Eger Megyei Jogú Város
Polgármestere

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 2/2017.
(II.24.) önkormányzati rendelet alapján az Eger Városi Turisztikai
Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott 45 000 000,- Ft, azaz
Negyvenötmillió forint összegű, működési célú támogatás
felhasználásáról készített elszámolást.

Felelős:
Habis László polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Szűcs Tamás vagyongazdálkodási irodavezető
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető,
Eger Városi Turisztikai K. N. Kft.
Határidő: 2018. április 26.

Előterjesztés
járásszékhely múzeumok szakmai támogatására meghirdetett, a Dobó István
Vármúzeumban megvalósuló pályázat benyújtásáról

Tisztelt Közgyűlés!
A Dobó István Vármúzeum Magyarország leglátogatottabb vidéki múzeuma, 2014-től
nemzeti emlékhely. 2018 első negyed évében az országos turisztikai attrakciók közül az
egri vár bizonyult a legerősebbnek. A múzeum vezetésével közösen arra törekszünk,
hogy az egri vár kulturális és történelmi jelentőségéhez méltóan, folyamatosan megújuló
tartalommal és minőséggel fogadja látogatóit.
Ennek érdekében javaslom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztere által a „Járásszékhely
múzeumok szakmai támogatására” önkormányzatunk, a Dobó István Vármúzeum által
előkészített pályázatot nyújtson be. A pályázat célja modellértékű jó gyakorlatok
kialakítását és terjesztését célzó, a kulturális javakhoz való korszerű hozzáférést és a
látogatói igények kiszolgálását biztosító, online szolgáltatásokat nyújtó, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
előírásainak megfelelő honlapok létrehozása, vagy a meglévő honlap ennek megfelelő
átalakítása, fejlesztése.
A Dobó István Vármúzeum honlapja a törvényi előírásoknak megfelel, azonban a
muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017. (XII.11.) kormányrendelet
előírja, hogy a megyei hatókörű városi múzeum köteles weboldalán hozzáférhetővé
tenni a digitalizált kulturális javakat, valamint a látogatók számára online
szolgáltatásokat biztosít.
A múzeum gyűjteményeinek digitalizálása folyamatban van, webes alkalmazás is
rendelkezésre áll, de az adatai még nem kerültek ki a honlapra, ezt a folyamatot 2018.
kívánják elindítani.
A 2017-2025 időszakra szóló Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megfogalmazta a
múzeumok számára, hogy a digitális tartalmak előállítása esetén figyelembe kell venni a
felhasználói igényeket, különösen fontos az oktatási célú fejlesztések megvalósítása. A
Dobó István Vármúzeum esetén kiemelt fontosságú „Az egri vár története” című
időszaki kiállítás, a benne szereplő tárgyak, a hozzájuk tartozó történelmi korok
bemutatása rengeteg lehetőséget rejt magában. A vártörténeti kiállítás 2019. év során
átmenetileg megszűnik, akár 2 évre is raktárba kerülhetnek ezek a nagy érdeklődésre
számot tartó tárgyak. A múzeum szeretne egy olyan fejlesztést, amivel a tartalom az
átmeneti időszakra is hozzáférhető marad a honlap látogatói számára. A kiállítás terei
bejárhatók lennének, az ott elhelyezett tárgyakról jó minőségű fotók, egy részéről 3D

dokumentáció kerülhetne fel a honlapukra. A kiállításban a várhoz kapcsolódó
legfontosabb tárgyak szerepelnek, a honfoglalás korától a Rákóczi szabadságharcig. A
tervezett tartalom jól hasznosítható a közoktatásban, a magyar történelem, honismeret,
művészettörténet oktatását segítheti.
A 4.000.000-Ft-os támogatásból a múzeum Huntéka gyűjteménykezelő rendszer háttér
infrastruktúrájának korszerűsítését, a nyilvántartási rendszer fejlesztését, a jelenlegi
szerver tárhelyének fejlesztését tervezi, valamint lehetővé válna online tudományos,
kulturális tartalomként „Az egri vár története” állandó kiállításból egy virtuális tárlat
megjelenítése a Dobó István Vármúzeum honlapján. A pályázathoz önerő nem
szükséges, az elnyert pályázati összegből történő fejlesztés az önkormányzatnak nem jár
fenntartási költséggel.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjen
megtárgyalni és elfogadni.

Eger, 2018. április 24.

Habis László

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja, hogy az önkormányzat,
az Emberi Erőforrások Minisztere által „Járásszékhely múzeumok szakmai
támogatására” kiírt pályázaton részt vegyen, 4.000.000 –Ft támogatást igényeljen a Dobó
István Vármúzeumban megvalósítandó fejlesztésekre.

Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezetők
Határidő: 2018. május 31.

