F.M. Közgyőlése 324/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata

a Nemzeti Emlékhely- Romkert rekonstrukciós munkálatainak 2005-2007. évi
alakulásáról

1. Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Nemzeti Emlékhely – Romkert
rekonstrukciós munkálatainak 2005-2007. évi alakulásáról, valamint a Nemzeti
Emlékhely

Projekt

megvalósításának

elızetes

szakértıi

vizsgálatáról

szóló

tájékoztatót, amelynek megfogalmazott célkitőzéseivel egyetért. Kiegészítéseit
megküldi
- a Nemzeti Emlékhely Projekt menedzselését ellátó Mászáros Udvarház Kft-nek
- a Székesfehérvári Püspökségnek
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának
- a Szent István Király Múzeumnak.

2.

Fejér

Megye

Közgyőlése

felkéri

Székesfehérvár

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatát, hogy a benyújtott pályázatokból 1-1 példányt küldjön meg a Fejér
Megyei Önkormányzat részére, mivel az érinti a Szent István Király Múzeum
feladatait, költségvetését és szervezetét.

3. Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya Elnök
Asszonyt, hogy a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely Alapítvány Kuratórium és az
önkormányzatok közötti együttmőködés áttekintését az alapítvány alapító okirata, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok és
szerveik feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény, az épített környezet
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a muzeális
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi
CXL. törvény, a kulturális örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. törvény és a
Területfejlesztési Koncepciók alapján végezze el és jóváhagyásra terjessze a
Közgyőlés elé.

4. Fejér Megye Közgyőlése felkéri az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy a Fejér
Megyei Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló

7/2007. (III.21.) k. r. sz. rendeletében meghatározott hatáskörében eljárva
ellenırizze, felügyelje és segítse a Szent István Király Múzeum Nemzeti Emlékhellyel
összefüggı tevékenységét.

5. Fejér Megye Közgyőlése felkéri a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságát – mint a
„Jövıkép a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely” c. dokumentumban rögzített
program megvalósulásának koordinálásáért és felügyeletéért felelıs intézményt -,
hogy a rekonstrukciós munkálatok folytatását szakmai autonómiájának betartása
mellett, ugyanakkor a fenntartó Fejér Megyei Önkormányzatot bevonva hasonló
szellemben folytassa.

6. Fejér Megye Közgyőlése az Ötv. 101. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított
jogkörében eljárva, felterjesztési jogával élve – a Székesfehérvári Romkertnek, mint
a magyar történelem „sorsdöntı fontosságú” helyszínének a hivatalos Nemzeti
Emlékhely státusz elnyerése érdekében – kezdeményezi dr. Szili Katalinnál, az
Országgyőlés és a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely Alapítvány Kuratóriuma
Elnökénél, hogy a Nemzeti Emlékhelyek létesítésérıl és fenntartásáról szóló
törvényjavaslatot a Parlament tőzze napirendjére és fogadja el.

7. Fejér Megye Közgyőlése felhatalmazza Balsay István Alelnök Urat, hogy a
Nemzeti Emlékhellyel kapcsolatos szakmai egyeztetésekben képviselje a Fejér
Megyei Önkormányzat kulturális, turisztikai és intézményfenntartói érdekeit.

Felelıs: Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a közgyőlés elnöke

Határidı: folyamatos

Székesfehérvár, 2007. július 9.
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a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

