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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2019 júniusában pályázatot
nyújtott be az emberi erőforrások minisztere által – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – meghirdetett „Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston
Program)” elnevezésű felhívásra. A közérdekű muzeális intézmények és közérdekű kiállítóhelyek
szakmai támogatását, a tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatását, így különösen állandó
kiállítások felújítását célzó pályázaton Önkormányzatunk az Erdős Renée Ház Muzeális
Gyűjtemény és Kiállítóterem szakmai vezetője, Ádám Ferenc által javasolt és összeállított
programmal vett részt.
A benyújtott pályázat az Erdős Renée Ház egyik legnépszerűbb kiállításának, a „Merzse-mocsár
világa” című diorámának a multimédiás fejlesztését tartalmazza.
A dioráma kiállítás a terület élővilágát mutatja be tájimitációval, valamint növényzet és állatvilág
preparátumokkal. A dioráma hátterében a Merzse-mocsár nagyméretű képe látszik, amely a
tavaszi táj képéből fokozatosan vált át nyári, őszi, végül téli tájképbe.
A fejlesztéssel a fenti bemutató egy olyan, számítógéppel vezérelt világítás és hangtechnika
alkalmazásával egészül ki, melynek segítségével még látványosabban lehet szemléltetni a Merzsemocsár élővilágát. Az elsötétülő teremben az éppen bemutatandó évszak világosodik ki, ezzel
párhuzamosan megszólalnak az arra az időszakra jellemző állathangok, amelyeket egy képernyőn
is lehet követni az aktuális tájkép bemutatásával együtt. A prezentációt végigkíséri Vivaldi „Négy
Évszak” című műve. A projekt megvalósításához az alábbi költségek biztosítása szükséges:
-

A kiállításban szereplő, a négy évszakot bemutató film elkészítése;
Ornitológiai szakértői díj;
A kiállítás megépítése (installációk kialakítása, számítógépes vezérlés kialakítása, monitor
és érintőképernyő beszerzés, világításkorszerűsítés);
A diorámában bemutatott preparátumok fertőtlenítése.

A kiállítás célja a természeti környezet megóvására, védelmére való nevelés, valamint olyan
„szereplők” bemutatása, amelyekkel soha vagy nagyon ritkán találkozhatunk a természetben.
A bemutatott fejlesztés teljes költsége 3.560.000 Ft.
A pályázatban megfogalmazott cél megvalósítása érdekében benyújtott pályázat önrész biztosítása
nélküli 3.560.000 Ft támogatási igényt tartalmazott. A 2019. november 18-i értesítés alapján a
projekt 1.500.000 Ft támogatásban részesült. Annak érdekében, hogy a pályázat sikeresen
megvalósulhasson, az elnyert 1.500.000 Ft támogatás mellett 2.060.000 Ft önrész biztosítása
szükséges.
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A fent írtakra tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes
kötelezettséget vállal arra, hogy a Kubinyi Ágoston Program keretében, az Erdős Renée Ház
„Merzse-mocsár világa” című állandó kiállításának fejlesztésére elnyert 1.500.000.-Ft támogatás
mellé 2.060.000.-Ft önerőt biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében.
Felelős: Horváth Tamás polgármester
Határidő: azonnal; az éves költségvetési rendelet benyújtása

Budapest, 2019. december 3.

Horváth Tamás s.k.
polgármester

Az előterjesztés melléklete:
- Döntésről szóló értesítés (elektronikus formában)
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