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Kiskunhalas Város Polgármesterének  
 

Előterjesztése 
a Képviselő-testület 2018. február 22-i ülésére 

 „A Thorma János Múzeum 2017. évi beszámolójának, valamint 2018. évi munkatervének jóváhagyása” 
tárgyában 

Tisztelet Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2013. január 1-jétől fenntartója a Thorma János Múzeumnak.  
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL 
törvény (továbbiakban: Törvény) 50.§. (2) a) pontja szerint: 
„(2) A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján 

a) meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen stratégiai 
tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait,” 
A Thorma János Múzeum igazgatója elkészítette a 2018. évről szóló beszámolóját, valamint beterjesztette a 
2018. évi munkatervét. Mindkét dokumentumot csatoltam az előterjesztés mellékleteként. 

A Múzeum új szárnnyal bővült, Kiskunhalasra került a Bay-gyűjtemény, továbbra is tudta 
gyarapítani gyűjteményi anyagát, folytatta gyűjteményének digitalizálását, jelentős tudományos munkát 
végzett, amit jól szemléltetnek a megjelentetett kiadványok, publikációk, valamint tudományos 
programokban való részvételek. Ezen kívül jelentősnek mondható a közművelődési, kiállítási tevékenység is. 
 
A 2018. évi munkaterv a Törvény 95/B.§. (9) bekezdése alapján készült el, miszerint: 

(9) A múzeum éves munkatervét 
a) a szolgáltatási feladatokkal, 
b) a kiállítási tevékenységgel, 
c) a gyűjtemények gyarapításával és nyilvántartásával, 
d) a tudományos kutatással és 
e) a műtárgyvédelemmel 

kapcsolatos szakmai mutatók alapján készíti el. 
A beterjesztett munkaterv megfelel a jogszabályi előírásoknak, szerves folytatása az intézmény eddigi 
munkájának, valamint az abban foglaltak biztosítják azt, hogy 2018-ban is magas szintű szakmai 
tevékenységet folytasson a Múzeum. 
 
Mellékeltek: 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2017. évi szakmai beszámolója 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2018. évi munkaterve 
 
Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2017. évi szakmai munkájáról készített beszámolóját az 
1. sz. melléklet szerint. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának Thorma János Múzeuma 2018. évi munkatervét a 2. sz. melléklet szerint. 
 
Kiskunhalas, 2018. február 5. 
 

Fülöp Róbert s.k.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 
Képviselő-testület határozatáról értesülnek: 
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