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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…./2018. (XI. 22.) határozata 2. számú melléklete

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
A Kecskeméti Katona József Múzeum Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése által 2016. február 18. napján kiadott, a 15/2016. (II. 18.) határozatával
elfogadott alapító okiratát (továbbiakban: Alapító Okirat) az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvény a 8/A. § alapján – valamint Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése …/2018. (XI .22.) határozatára figyelemmel – a következők
szerint módosítom:
1. Az Alapító Okirat 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Kult. tv.) 37/A.§-a, 42.§, valamint 45.§ és 45/A. §-a alapján
gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről,
nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és
publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, a
közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról. A kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 20.§ (4) bekezdése alapján területileg
illetékes múzeumként régészeti feltárást végez.
2. Az Alapító Okirat 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Kecskemét Megyei Jogú Város és Bács-Kiskun megye közigazgatási területén a
kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása és a kulturális alapellátás
kiterjesztése érdekében:
•
•
•
•
•
•

a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált
együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,
biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen
át tartó tanulás folyamatához,
közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel, és múzeumpedagógiai
programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását,
folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai
programkínálatot biztosít,

•

az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak
nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság
élénkítését.

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális
javak:
• gyűjteménygondozása, ennek keretében azok, gyarapítása, nyilvántartása,
állományvédelme,
• tudományos feldolgozása és publikálása,
• hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszaki kiállítások
rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok
biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység
biztosítása.
A megyei hatókörű városi múzeum – a gyűjtőterületére kiterjedően – állami
feladatai keretében:
• vagyonkezelője az alapleltárában és jogszabály szerinti külön
nyilvántartásában szereplő kulturális javaknak,
• végzi a jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékenységeket,
• szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint
adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,
• a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a
kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott
intézménynek haladéktalanul bejelenti,
• jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészeti feltárás során
előkerült régészeti leletek, továbbá a régészeti emlékek és a műemlékek
vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és
tartozékai elhelyezésében,
• jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a védetté nyilvánított
területek ellenőrzésében,
• gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai
együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális
javak védelme érdekében,
• részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi
tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,
• restaurálási-műtárgyvédelmi, muzeológiai, valamint múzeumpedagógiai
szakmai-módszertani központként mindegyik témakörben évente legalább
két módszertani műhelygyakorlatot szervez a megye közigazgatási területén
működő muzeális intézmények munkatársai számára,
- restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati
bemutatóval egybekötve,
- gyűjteménykezelési,
nyilvántartási,
gyűjteményfeldolgozási
és
digitalizálási tevékenység körében,
- múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok,
továbbá a muzeális intézmények közművelődési szakemberei számára,
• legalább egy fő, szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettségű
állományvédelmi felelőst foglalkoztat, aki középtávú intézkedési terv
alapján évente legalább egyszer helyszíni bejárás keretében felméri a megye
területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét.

A módosításokkal nem érintett rész változatlan tartalommal hatályban marad.
A jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kecskemét, 2018. november...
Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester
Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata

NYILATKOZAT
A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar
Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság által vezetett, hatályos törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyzett adatokkal.
Kecskemét, 2018. november…
Varga Miklós
osztályvezető

