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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére 

a Marcali Múzeum működési engedélyének módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Eőry Béla magángyűjtő jelentős régészeti gyűjteményét Marcali városnak ajándékozta. A Marcali Város 

Önkormányzatának tulajdonába került gyűjteményt a Marcali Múzeumnak leltárkönyvben kell rögzítenie, 

ennek előfeltétele az intézmény működési engedélyének módosítása, gyűjtőkörének bővítése a régészet 

területtel. 

 

A gyűjtemény jelentős részét a korai újkőkori Starcevo-kultúra hagyatéka teszi ki. Ennek a kultúrának a 

népessége, a Balkán felől érkezve, terjesztette el a Dél-Dunántúlon a legkorábbi élelemtermelő életformát 

a Kr.e. 6. évezred elejétől kezdve. Egészen a múlt évtizedig csak szórványos lelőhelyeit, kis kiterjedésű 

településeiket ismertük, így szakmailag nagy jelentőségű ez a terepbejárásokból gyűjtött nagy mennyiségű 

és kiemelkedő minőségű leletanyag. 

A gyűjtemény többi része is alkalmas arra, hogy kellőképpen dokumentálja Marcali (ÉNy-Somogy) 

történetének korai évezredeit, egészen a középkorig bezárólag. Az anyag nagy része neolit (újkőkori) 

korú, továbbá jelentősebb bronzkori és római kori leletegyüttesek találhatók benne. Kisebb számban, réz- 

és vaskori, valamint középkori lelőhelyek anyagai találhatók még meg a gyűjtésben. 

 

A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I.14.) OKM rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 17. § (1) bekezdése kimondja, hogy a fenntartó a működési engedély módosítását köteles kérni 

a változás bekövetkezésétől számított 40 napon belül, ha a Rendelet 15. § (1) bekezdés a)-g) pontjában 

foglalt adatok /e) pontként a gyűjtőkör/  megváltoznak.  

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Marcali Múzeum működési engedélyének 

módosítására vonatkozó fenti javaslatomat támogatni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjék. 

 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Múzeum működési engedélyének 

módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a benne foglaltakkal egyetértve támogatja, hogy a 

fenntartó (Marcali Város Önkormányzata) hatósági eljárást kezdeményezzen az Emberi Erőforrások 

Minisztériumánál a Marcali Múzeum működési engedélyének módosítására vonatkozóan. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a működési engedélyezési eljárás mielőbbi 

lefolytatására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Marcali, 2017. március 29. 

 

Dr. Sütő László s.k. 

polgármester 


