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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő testület 2019. szeptember 26-i ülésére 

„A Thorma János Múzeum tulajdonba vételi szándéka” tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi 
CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv. ) 2. § (4) bekezdése értelmében, a megyei 
önkormányzatok helyébe az e törvény szerinti vagyonátadást megelőzően létesített, az átvett 
vagyonnal, illetőleg intézményekkel kapcsolatos jogviszonyok tekintetében 2012. január 1-ét 
követően általános és egyetemes jogutódként az állam, illetőleg e törvényben 
meghatározott szervek lépnek. 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Múzeumi tv.) módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 
(a továbbiakban: Módosító tv.) 30. § (3) és (4) bekezdése alapján Kiskunhalas Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: Vagyonkezelő) az érintett vagyon tekintetében 2013. január 
1-jével a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Bács-Kiskun 
MIK ) általános és egyetemes jogutódjaként - a Bács-Kiskun MIK és a Magyar Állam 
képviseletében eljáró MNV Zrt. között 2012. december 14. napján, SZT-38585 szám alatt 
létrejött vagyonkezelési szerződésben - a Bács-Kiskun MIK helyébe lépett. 
 
Fentiek értelmében Vagyonkezelő 2013. január 1-től a Módosító tv. 30. § (3) és (4) bekezdése 
szerinti törvényi jogutódlásra tekintettel vagyonkezelőnek minősül a korábbi megyei 
múzeumi szervezet tagintézménye, a Thorma János Múzeum (címe: 6400 Kiskunhalas, 
Köztársaság utca 2. működési engedély száma: TerM/14013/2012; besorolása: közérdekű 
muzeális kiállítóhely) által végzett feladatok ellátásához szükséges ingó-, ingatlanállomány 
és kulturális javak tekintetében.  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 223/2018. Kt. határozatával döntött a 
Vagyonkezelési szerződés létrehozásáról. 
Az MNV Zrt. 2019. március 28. napján kelt, MNV/21816/4 iktatószámon Kiskunhalas 
Város Önkormányzatának küldött levele alapján az MNV Zrt. támogatja "a jelenleg 
vagyonkezelésben álló vagyonelemek önkormányzati tulajdonba adásának elvi 
lehetőségét". 
Ennek jogszabályi feltétele megvan az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (3) 
bekezdése alapján, és az MNV Zrt. vagyonpolitikai irányváltása okán a tulajdonos 
támogatására is számíthatunk. Az MNV Zrt. támogatja a Thorma János Múzeum ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 
 
Az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó kérelemhez az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésében rögzítetteket 
kell szükséges benyújtani: 
(2) A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni szükséges: 
a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a segítendő 
feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezést, 



b) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését, 
c) helyi önkormányzat kezdeményezése esetén a képviselő-testület (közgyűlés) határozatát, 
amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza, 
d) védettség (örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000) fennállása esetén annak 
megjelölését, valamint az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalását. 

Az MNV Zrt. támogató döntését követően az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
36. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a Kormány jogosult döntést hozni az ingyenes 
tulajdonba adásról. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására. 

Határozati javaslat: 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36.§ (3) bekezdése alapján ingyenesen tulajdonba kívánja 
venni a Thorma János Múzeumot (címe: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 2. 
működési engedély száma: TerM/14013/2012; besorolása: közérdekű muzeális 
kiállítóhely). A Thorma János Múzeum továbbra is múzeumi tevékenység céljára 
szolgálna, amely az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatot segítené 
elő. 

2) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a tulajdonba adás 
érdekében felmerülő minden költségek megtérítését. 

3) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
Polgármestert a tulajdonba vétellel kapcsolatos feladatok előkészítésével, 
ellátásával, és felhatalmazza az ezekhez kapcsolódó szükséges dokumentumok 
aláírására. 

 

Határidő:       2020. június 30. 
Felelős:       Fülöp Róbert polgármester 
Határozat végrehajtásáért felelős:    Dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Felelős:      Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
Képviselő-testület határozatáról értesülnek:  Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 
Tóth Péter városfejlesztési, és 
üzemeltetési osztályvezető 

       Dr. Rékasi Cecília aljegyző általa: 
MNV Zrt. 

 
 
 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 02. 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
polgármester 


