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Nyilatkozat 

az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó 

támogatásra történő alkalmazhatóságáról 

 

Alulírott Boros Katalin [pályázó képviseletére jogosult] a Pápai Platán Városmarketing és 

Turisztikai Nonprofit Kft. [pályázó neve] képviseletében eljárva kijelentem, hogy az általam 

megvalósított tevékenység tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. 

cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény 

(2016/C 262/01) 34. pontjában meghatározott, az alábbiakban felsorolt feltétel teljesült: 

- a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, az általam 
benyújtott pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán piaci bevételeim nem érik el 

működési költségek legalább felét. 

Jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam benyújtott beszámolóban a fenti 

feltétel telesülését alátámasztó tényeket, körülményeket és bizonyítékokat helyszíni ellenőrzés 

esetén  rendelkezésre bocsátom, továbbá a pénzügyi elszámolás során a támogatott 

tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket jogcímek szerinti bontásban, részletesen 

bemutatom. 

 

Kelt: Pápa, 2021. 06. 29. 
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Bódy Irén iparművész által készített kékfestő textilek megvásárlása 
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A Gróf Esterházy Károly Múzeum Bódy Irén iparművész által készített kékfestő textilek 

megvásárlása című pályázat keretén belül 1 780 000 Ft  támogatásban részesült.  

Az iparművész hagyatékából származó 7 db falikárpitot az árajánlatnak megfelelően 1 750 000 

Ft-ért az intézmény megvásárolta. 

A falikárpitokat a Kékfestő Múzeum Műszaki, - technikatörténeti  tárgyak leltárkönyvében 

2021.1.1-2021.7.1 szám alatt állományba vettük. 

A 7 db falikárpit megvásárlásával újabb értékes darabokkal gazdagodott a Kékfestő Múzeum 

Bódy Irén munkáit képező gyűjteményi egysége. A művésznő halála után Kecskés Ágnes 

kárpitművész kezelte a hagyatékot, melyből a múzeum korábban több ütemben 

szerzeményezett. A kárpitokhoz használt eredeti és saját készítésű nyomódúcok, vázlatok, 

tervek kiegészítik és teljessé teszik a munkásságáról alkotott képet. Az újonnan vásárolt 

falikárpitokat a még ki nem állított darabokkal együtt egy időszaki kiállítás keretén belül 

tervezzük bemutatni. A nyomódúcok jelentős része ugyan kékfestőműhelyekbe került, de 

lenyomatukat a győri kékfestők elkészítették, melyet a múzeum rendelkezésére bocsátanak. 

A pápai Kékfestő Múzeum Bódy Irén életművéből a leggazdagabb, legsokoldalúbb 

gyűjteményt tudhat magáénak, amely kutatásra is alkalmas és inspirációt jelenthet a fiatal 

textilnyomás ezen ága felé érdeklődő textilművészek számára. 

Pápa, 2021. június 28. 

 

      

    

         Dr. Méri Edina 

                   szakmai vezető 

               Gróf Esterházy Károly Múzeum, Kékfestő Múzeum 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Leltárkönyv részlete 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


