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Tisztelt Bizottság! 

 

A Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója benyújtotta az intézmény 2017. évben végzett 

tevékenységéről készített beszámolót, a 2018. évre kidolgozott munkatervet, az intézmény 

Digitalizációs Stratégiájához tartozó intézkedési tervét, Küldetésnyilatkozatát, a Középtávú 

stratégiai és fejlesztési koncepcióját, valamint a Revíziós, selejtezési és gyűjteménygyarapítási 

tervét. 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 50. § (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó 

meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen 

stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait. 

 

A Kultv. 45. § (5) bekezdése szerint a megyei hatókörű városi múzeum szakmai munkatervét és 

szakmai beszámolóját, valamint stratégiai tervét a miniszter előzetesen véleményezi. Az 

intézmény fent felsorolt dokumentumait előzetes véleményezésre megküldtük a 

szakminisztériumnak, az általuk kért javításokat az intézményvezető beépítette a mellékletként 

szereplő dokumentumokba. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) 49. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában foglaltak 

szerint a közgyűlés állandó bizottságai véleményezik a szakterületükhöz tartozó, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése szerinti 

intézmény szakmai munkáját. Az SZMSZ 2. mellékletének 2.1.5. pontja értelmében az 

Értékmegőrzési Bizottság dönt a muzeális intézmény munkatervéről, beszámolójáról, 

teljesítményértékeléséről, továbbá a melléklet 2.5.2. pontja alapján ellenőrzi a szakterületéhez 

tartozó intézmények működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka 

eredményességét. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kecskeméti Katona József Múzeum jelen előterjesztés és a 

határozat tervezet mellékletét képező dokumentumait jóváhagyni szíveskedjen. 
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Az Értékmegőrzési Bizottság megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 326-10/2018. iktatószámú, 

fenti tárgyban készült előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

Az Értékmegőrzési Bizottság a Kecskeméti Katona József Múzeum 2017. évi szakmai 

beszámolóját elfogadja, egyetért a 2018. évi munkatervében foglaltakkal, valamint 

jóváhagyja az intézmény Digitalizációs Stratégiájához tartozó intézkedési tervét, 

Küldetésnyilatkozatát, Középtávú stratégiai és fejlesztési koncepcióját, illetve Revíziós, 

selejtezési és gyűjteménygyarapítási tervét. 
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