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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése alapján
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésrő l szóló 1997 . évi CXL .
törvény módosításáról szóló T/8165 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 8 . §-ában a Kulttv. 45. §-a az alábbiak szerint módosul :

„45. (1) A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális örökség helyi védelmének települési
szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása.

(2) A megyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátásáról a megyeszékhely megyei jogú város
önkormányzata – Pest megyében Szentendre Város Önkormányzata – gazdálkodási besorolása szerin t
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő megyei hatókörű városi múzeum
fenntartásával gondoskodik .

(3) A megye területén található kulturális javak, gy űjtésének,őrzésének, tudományos feldolgozásának,
bemutatásának, valamint a régészeti örökség védelmének feladatát a megyei hatókör ű városi múzeum
társulási szerződés keretében megoszthatja a területén található települési önkormányzatokkal az azok álta l
működtetetett területi múzeumok között . A megosztáshoz a miniszter engedélye szükséges .”

(4) A megyei hatókörű városi múzeum fenntartója tagintézményeket működtethet.

[(4)] ( A megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a
miniszter egyetértése szükséges .

[(5)] (6) A megyei hatókörű városi múzeum

a) alapító okiratát,

b) stratégiai fejlesztési és beruházási tervét ,

c) éves szakmai feladatait ,

d) munkatervét, beszámolóját,

e) feladatalapú költségvetését,



i teljesítményértékelését

a miniszter előzetesen véleményezi . "

2. A törvényjavaslat a következ ő új 9 . §-sal egészül ki, egyidejűleg a javaslat ezt követő §-ainak jelölése
ennek megfelelően módosul :

„9 .	 §A Kulttv. 45 . §-a a következő (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki :

(4) Amennyiben a települési önkormányzatok által fenntartott területi múzeum regionális feladatokat is ellát
feladatai és jogosítványai gyűjtőterületén megegyeznek a megyei hatókörű városi múzeum feladataival és
jogosítványaival .

5 A területi és tematikus múzeumok állami támo atásának össze ét a köz onti költsé etésr ől szóló
törvény intézményekre lebontva határozza meg .”

3. A törvényjavaslat 23 . §-ában a Kulttv. 84. § (1) az alábbiak szerint módosul :

„(1) A települési önkormányzatok, a fővárosban a kerületi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok ,
a közművelődési intézmények, szervezetek és közösségek részére, művelődési céljaik megvalósítása,
közművelődési tevékenységük el ősegítése és fejlesztése érdekében, a miniszter a megyék, a fővárosi
önkormányzat a főváros területén (a továbbiakban együtt : területi szint) a közművelődési támogatások
koordinálásában részt vevő , közművelődési szakmai szolgáltató szervezet működéséről gondoskodik . A
miniszter e feladatát közművelődést szolgáló központi költségvetési intézmény és az ezen intézmén y
irányításával működő országos területi hálózat fenntartásával, a fővárosi önkormányzat fővárosi szintű
költségvetési intézmény fenntartásával látja el . ”

4. A törvényjavaslat 23 . §-ában a Kulttv. 87. §-a az alábbiak szerint módosul :

„87. § Az országos szinten,	 a miniszter irányítása alatt működő , a területi közművelődési támogatások
koordinálásában is részt vevő [közművelődési szakmai szolgáltató szerv] a közművelődést szolgáló
központi költségvetési intézmény a helyi közművelődési tevékenységek és a területi, fővárosi feladatok
segítése, fejlesztése érdekében közművelődési szakmai szolgáltatást biztosít az irányítása alatt lév ő területi,
fővárosi közművelődési hálózat működtetésével .”

INDOKOLÁS

A Közművelődési és Közgyűjteményi Dolgozók Szakszervezete szakmai álláspontját figyelembe vév e
javaslom a javaslat olyan módosítását, amely lehet ővé teszi a feladatellátásban a nem megyeszékhelye n
(illetve Szentendrén vagy, ahogy látom, Tatán) m űködő, de komoly múltú múzeumok szakmailag szükséges
bevonását az országos múzeumi rendszer működésébe. Az állami feladatellátás rendszeréből való kimaradás
miatt nagy múltú, és jelentős műtárgyállománnyal bíró múzeumok lehetetlenülhetnek el (pl . Szentes ,
Balassagyarmat, Szécsény, Kőszeg) .

Budapest, 2012 . szeptember 18 .
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