SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 125-5/2015.

JEGYZİKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2015. március 23-án (hétfı) 9 órakor a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Könyvtár termében megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Zaják Rita,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Nepp Péter és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradtak:

Dr. Máté István és
Pap Máté bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelentek:
Polgármesteri Hivatal részérıl:

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata részérıl:
A jegyzı megbízásából:
Meghívottak:

Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens,
Majnay Gábor osztályvezetı,
Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezetı,
Gaálné Hoffercsik Dóra Civil Kerekasztal titkár,
Kerekes László képviselı és
Szabó Balázs képviselı,
dr. Aradi Péter jogi referens, jegyzıkönyvvezetı.
Takács László, az Atlétikai Club Szekszárd elnöke,
Scherer Tamás, a Szekszárd Atlétika Klub SE elnöke,
Vajda- Rábolt László, a Szekszárd Városi Lövészklub elnöke,
Sáth Sándor, a Szekszárd Asztalitenisz Club szakmai igazgatója,
Ódor János, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója,
Halmai-Nagy Róbert, a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális
Központ igazgatója.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság határozatképes.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Bemutatta a Bizottság új tagjait a megjelent meghívottaknak. Javasolta, hogy a bizottság jegyzıkönyv-hitelesítınek Dr. Faludiné Uzsoki
Valériát válassza meg.

A bizottság 5 igen szavazattal Dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzıkönyvhitelesítınek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök javasolta, hogy új napirendi pontba vegyék fel Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítását. Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
Az Atlétikai Club Szekszárd mőködése és terveinek bemutatása
(15elot25 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Atlétika Klub SE mőködése és terveinek bemutatása
(15elot24 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
3. napirendi pont:
A Szekszárd Városi Lövészklub mőködése és terveinek bemutatása
(15elot26 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
4. napirendi pont:
A Szekszárd Asztalitenisz Club mőködése és terveinek bemutatása
(15elot27. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
Javaslat közterületek elnevezésére
(63 sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezetı
6. napirendi pont:
Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2014. évi munkájáról és 2015. évi terveirıl
(15elot23. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
7. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd ovikosár program támogatása
(15elot28. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
8. napirendi pont:
Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítása
(69 sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens
9. napirendi pont:
Beszámoló a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2014. évi munkájáról és a 2015. évi terveirıl
(15elot22. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
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10. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
Az Atlétikai Club Szekszárd mőködése és terveinek bemutatása
(15elot25 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Takács László elnök
Takács László elnök: Beszámolóból kiemelte, hogy az országos bajnoki címeik csökkenése a korosztályok összevonása miatt következett be. Méltatta az Egyesületben dolgozó edzık tevékenységét.
Problémáik kétirányúak, egyrészrıl támogatási pénzek kimerültek, valamint az önkormányzati támogatás alacsony a megyében adott többi önkormányzat által adott támogatásához képest. Másrészrıl, a
edzıi utánpótlás helyzete sokat romlott.
Szekszárd túl kicsi, hogy két atlétikai klub mőködjön egymás mellett. Példaként hozta fel, hogy csapatversenyeknél a létszám hiánya problémát okozott.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány gyerek jár az Egyesületbe összesen?
Takács László elnök: A létszám körülbelül 45 fı.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Meg kell próbálni egy egyesületet létrehozni, anyagi és szakmai
okokból is. Mi lehet az oka, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség támogatása ilyen alacsony?
Takács László elnök: 2013-ban a 66 összetevıbıl álló értékelési rendszere megszőnt. Nincs információjuk a támogatások kiosztásának szempontjairól. Kérte a Bizottságot, hogy ne pályázati úton, hanem
alaptámogatás formájában segítse az Egyesületet.
Zaják Rita bizottsági tag: Finanszírozási problémát jelezték a Szövetség felé?
Takács László elnök: Igen jeleztük, de nem történt érdemi változás.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 37/2015. (III. 23.) határozata
Az Atlétikai Club Szekszárd mőködése és terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága az Atlétikai Club Szekszárd szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövıre vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri az Atlétikai Club Szekszárd egyesületet, hogy a
jövıre vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
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Határidı:
Felelıs:

2015. március 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

2. napirendi pont:
A Szekszárdi Atlétikai Klub SE mőködése és terveinek bemutatása
(15elot24 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Scherer Tamás elnök
Scherer Tamás elnök: Beszámolót röviden összefoglalta. Egyesületek egyesítése kapcsán megjegyezte, hogy amíg bérek kifizetésére nincs garancia, addig nem lehet egyesülésrıl beszélni. Továbbá
felvette, hogy az igazolási idıszak minden év elején van, így ahhoz, hogy versenyezhessen a gyerek,
már év elejétıl abban az egyesülethez kell szerepelnie. Kérte a várostól, hogy elıre láthassák a biztosítékot az egyesülés sikeréhez.
Kifejtette a „Kölyök Atlétika” program problémáit.
Kerekes László képviselı: Sürgette a fúziót és hangsúlyozta annak fontosságát. Korábban is javasolta, hogy a város költségvetésének 1%-ra felemelni a sport, szabadidıs tevékenység támogatásra szolgáló pénzt. Megkérdezte a Bizottságot, hogy a volt-e olyan megkeresése a MASZ-nál, amely a Szekszárdon mőködı atlétikai klubok támogatásának alacsony szintjét kívánta felderíteni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 38/2015. (III. 23.) határozata
A Szekszárdi Atlétikai Klub SE mőködése és terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi Atlétikai Klub SE szakmai beszámolóját
elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövıre vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Szekszárdi Atlétikai Klub Sportegyesületet, hogy
a jövıre vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.

Határidı:
Felelıs:

2015. március 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Új határozati javaslatot fogalmaz meg, amelyben a Bizottság felkéri Horváth István Tolna Megye 1. Számú Egyéni választókörzetében megválasztott országgyőlési
képviselıt, hogy a Magyar Atlétikai Szövetségnél eljárni szíveskedjen a Szekszárdi Atlétikai Klub SE
és az Atlétikai Club Szekszárd támogatása érdekében. Szeretnénk tájékoztatást kérni arra, hogy a pontrendszer megszőnésével milyen szempontok alapján történik a támogatások odaítélése.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 39/2015. (III. 23.) határozata
A Magyar Atlétikai Szövetség által nyújtott mőködési támogatásokra vonatkozó tájékoztató kérése
Bizottság felkéri Horváth István Tolna Megye 1. Számú Egyéni választókörzetében megválasztott országgyőlési képviselıt, hogy a Magyar Atlétikai Szövetségnél eljárni szíveskedjen a Szekszárdi Atlétikai Klub SE és az Atlétikai Club Szekszárd támogatása érdekében.
Szeretnénk tájékoztatást kérni arra, hogy a pontrendszer megszőnésével milyen szempontok alapján történik a támogatások odaítélése.
Határidı:
Felelıs:

2015. április 27.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

3. napirendi pont:
A Szekszárd Városi Lövészklub mőködése és terveinek bemutatása
(15elot26 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Vajda-Rábolt László elnök
Vajda-Rábolt László elnök: Hangsúlyozta, hogy önerıbıl fedezik a kiadásaikat. Pécsi Városi Lövészklubbal való közös munka nagy segítség az Egyesületnek. A lıtér helyszínének felújítására kértek
a Bizottságtól támogatást.
Hosszútávú terveik között szerepel öttusa verseny megrendezése, valamint robbanó lövedékes fegyverek bevezetése.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 40/2015. (III. 23.) határozata
A Szekszárd Városi Lövészklub mőködése és terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárd Városi Lövészklub szakmai beszámolóját
elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövıre vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Szekszárd Városi Lövészklub egyesületet, hogy
a jövıre vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidı:
Felelıs:

2015. március 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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4. napirendi pont:
A Szekszárd Asztalitenisz Club mőködése és terveinek bemutatása
(15elot27 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Sáth Sándor szakmai igazgató
Sáth Sándor szakmai igazgató: Kiemelte a beszámolóból, hogy Szekszárd város asztalitenisz történetében elsı alkalommal indultak a Bajnokcsapatok Ligájába. Részletesen beszélt az eredményeikrıl.
Terveik közt szerepel, hogy a magyar nıi válogatottat áttelepítik Szekszárdra.
Felhívta a figyelmet, hogy náluk is jelentkezik az utánpótlás általános nehézsége, valamint kitért a
terem kérdés problematikájára.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök: Hány gyermek van a Klubban?
Sáth Sándor szakmai igazgató: Több mint 60 igazolt játékosuk van. Részletesen beszámolt az edzéseik idıpontjáról, helyszínérıl és terembérleti díjának összegérıl.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
Takács Zoltán elhagyta az ülést 10 óra 13 perckor. Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból
4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság határozatképes.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 41/2015. (III. 23.) határozata
A Szekszárd Asztalitenisz Club mőködése és terveinek bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a Szekszárd Asztalitenisz Club szakmai beszámolóját
elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövıre vonatkozó tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Szekszárd Asztalitenisz Club egyesületet, hogy a
jövıre vonatkozóan is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.

Határidı:
Felelıs:

2015. március 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

5. napirendi pont:
Javaslat közterületek elnevezésére
(15elot27 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Steinerné dr. Berenkei Zuzsanna osztályvezetı
Steinerné dr. Berenkei Zuzsanna osztályvezetı: Helyi rendeletnek megfelelıen megkeresték az
érintett lakókat és a társadalmi szervezeteket, és a véleményeik a határozati javaslatba lettek összegezve. Kiemelte, hogy az ott élık 11853 helyrajzi számú utca esetében Szilas utca elnevezést, és az arra
merıleges kis utca nevének Szilas köz vagy esetleg Boldizsár Teréz utca elnevezést kérték.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 42/2015. (III. 23.) határozata
Javaslat közterületek elnevezésére:
I. A szekszárdi 11853 hrsz-ú utca elnevezése, kiterjesztve az 5765
hrsz-ú utca Óvoda utcával párhuzamos szakaszára - az 5792 hrszú ingatlantól a 6201/3 hrsz-ú ingatlanig terjedıen - , valamint a
11852 hrsz-ú út északi szakaszára, amely a 11.874 hrsz-ú telek déli telekhatáráig tart.
A kiterjesztések indokai:
- az 5765 hrsz. utca Óvoda utcával párhuzamos szakasza a 11853
hrsz-ú utca természetes folytatása;
- a Szekszárdi Belterületi Szabályozási terv szerint a belterületbe
csatolás a 11.874 hrsz-ú telek déli telekhatáráig tart majd.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottsága a fenti közterületet „Szilas utca” névvel javasolja elnevezi.
II. A szekszárdi 5765 hrsz-ú, a 11853 hrsz-ú útra merıleges szakaszának elnevezése.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottság a fenti közterületet „Szilas köz” névvel javasolja elnevezni.
Határidık:
1. A szükséges telekmegosztás lebonyolítása
Felelıs: Herr Teréz fıépítész
Határidı: 2015. május 31.
2. Az utcaelnevezéssel kapcsolatos hirdetmény közzététele
Felelıs: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
Határidı: Döntés után haladéktalanul
3. Házszámok rendezése
Felelıs: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
Határidı: 2015. május 31.
4. Utca- és házszámtáblák legyártatása és kihelyezése:
Felelıs: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
Határidı: 2015. július 15.
5. Az illetékes Okmányiroda, valamint a közüzemi szervek értesítése
a változásról:
Felelıs: dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı
Határidı: 2015. június 15.

6. napirendi pont:
Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2014. évi munkájáról és 2015. évi terveirıl
(15elot23. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Halmai-Nagy Róbert igazgató

7

Halmai-Nagy Róbert igazgató: Kiegészítette beszámolóját az Kulturális Intézet kiadási, bevételi
adatainak alakulásáról. Az irányító szervtıl kapott támogatás a tervezett 157 millióhoz képest csak 131
millió forint lett a takarékos gazdálkodás végett.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök: Az egyéb látogatókat hogyan tudják mérni?
Halmai-Nagy Róbert igazgató: Ez csak egy becsült szám, a tapasztalatokból kiindulva 10%-kal szoroznak a kiszámításuknál, valamint a telefonos érdeklıdıket is ideszámolják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 43/2015. (III. 23.) határozata
Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2014. évi munkájáról és 2015. évi terveirıl
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét fejezi ki Halmai-Nagy Róbert
igazgatónak és a Babits Mihály Kulturális Központ dolgozóinak a
2014. évben végzett színvonalas munkáért.
2.
A bizottság a Babits Mihály Kulturális Központ 2014. évi
munkájáról szóló beszámolót és a 2015. évi munkatervét elfogadja.
3.
A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját, hogy a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek városi nagyrendezvényeken történı fellépéseit segítse elı, az ingyenes fellépéseikrıl
a továbbiakban is vezessen külön kimutatást és arról tájékoztassa év
végén a Humán Osztályt.
4.
A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját, hogy a továbbiakban is vezessen nyilvántartást a teljes év folyamán az intézmény tereit ingyenesen használó civil szervezetekrıl
és intézményekrıl, valamint szervezetenkénti kimutatásban forintosítsa a természetben nyújtott szolgáltatások értékét.
5.
A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját, hogy az AGÓRA Program által megkövetelt „integrált közmővelıdési intézmény” feladatbıvülésébıl adódó jogszabályi és
szakmai megfelelıség fenntartásában mőködjön együtt a Polgármesteri Hivatallal.
6.
A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját, hogy a lehetıségeihez mérten mőködjön közre és fordítson
kiemelt figyelmet a Baka István Emlékév eseményeire.

Határidı: 1-2. pont tekintetében: 2015.március 23.
3-6. pont tekintetében: 2015. március 23. és folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Halmai-Nagy Róbert igazgató
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7. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd ovikosár program támogatása
(15elot28. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens: Kérte a Bizottság elvi támogatását, hogy a Club kosárlabdaprogramot indíthassanak be az óvodákban.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 44/2015. (III. 23.) határozata
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd ovikosár program támogatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a Kosárlabda Sport Club Szekszárd által indítandó
ovikosár programot szakmailag támogatja.
2. A Bizottság a programmal kapcsolatban eredményes munkát és sok
sikert kíván.

Határidı:
Felelıs:

2015. március 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök

8. napirendi pont:
Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítása
(69 sz. közgyőlési elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Aradi Péter jogi referens
Dr. Aradi Péter jogi referens: A 3. pont kiegészült az alapítók győlésének összehívásával, a határozatképességgel, a döntéshozatallal és a nyilvánosság szabályaival.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 45/2015. (III. 23.) határozata
Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottsága jóváhagyásra javasolja az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítását az elıterjesztés mellékletei szerinti tartalommal.
Határidı:
Felelıs:

2015. március 26.
Ács Rezsı polgármester
Dr. Göttlinger István aljegyzı
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9. napirendi pont:
Beszámoló a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2014. évi munkájáról és a 2015. évi terveirıl
(15elot22. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ódor János igazgató
Ódor János igazgató: Megemlítette, hogy a kötött formai követelmények határozták meg a beszámoló minıségét. Köszönte a Bizottság és az Önkormányzat támogatását. Megemlítette, hogy a látogatószám évrıl évre növekszik.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök: A kiadványok 46%-an raktáron van. Nem tudna a Bizottság
segíteni ebben?
Ódor János igazgató: Ez abból fakad, hogy vannak olyan nagy példányszámban nyomtatott évkönyvek melyeknek az érdeklıdési köre szakmai kör. Emlékkönyvek, egyéb kiadványok széles választékban fellelhetık az érdeklıdök számára.
A Bizottság ülését követıen szeretné megmutatni a Múzeum látványtárának jelenlegi állapotát, a pince
projekt keretében.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 46/2015. (III. 23.) határozata
Beszámoló a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2014. évi munkájáról és a 2015. évi terveirıl
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága köszönetét fejezi ki a Wosinsky Mór Megyei Múzeum dolgozóinak a 2014. évben végzett színvonalas szakmai munkáért.
2. A bizottság megköszöni a megyei múzeumnak a Mészöly Miklós
Emléknap és a Szekszárdi Magasiskola megvalósításában való aktív
közremőködést, valamint az önkormányzattal és a polgármesteri hivatallal való konstruktív együttmőködést.
3. A bizottság felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum megbízott
igazgatóját, hogy a rendezvényeik tervezésekor egyeztessen a Babits
Mihály Kulturális Központtal és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárral és kiemelt figyelmet fordítson a Baka István emlékév eseményeire.
4. A bizottság felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját,
hogy a lehetıségeihez mérten mőködjön együtt a „PAD” Irodalmi,
Mővészeti Kulturális Egyesülettel a Mészöly Miklós Emléktanya és a
„Szekszárdi Magasiskola”ügyének gondozásában, és kísérje figyelemmel az ezzel kapcsolatos pályázati és forrásteremtı lehetıségeket.
5. A bizottság felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját,
hogy évente vezessen nyilvántartást a teljes év folyamán az intézmény tereit ingyenesen használó civil szervezetekrıl és intézmények-
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rıl, valamint szervezetenkénti kimutatásban forintosítsa a természetben nyújtott szolgáltatások értékét.
6. A Humán Bizottság a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2014. évi
munkájáról szóló teljesítményértékelését és a 2015. évi teljesítményalapú munkatervét, - amennyiben a miniszter a véleményezésre felterjesztett javaslattal egyetért - elfogadja.
7. A bizottság felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a teljesítményértékelésrıl és a teljesítményalapú munkatervrıl érkezı miniszteri véleményrıl tájékoztassa a bizottságot.
Határidı: 1-2. pont tekintetében: 2015.március 23.
3-4-5. pont tekintetében: folyamatos
6-7. pont tekintetében: 2015. május 15.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Ódor János igazgató
10. napirendi pont:
Egyebek
Zaják Rita bizottsági tag: Szeretné ha a Kiemelkedı Mővészeti Egyesületekrıl szóló bemutatás folytatnák.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság rendkívüli ülését 11 óra 15 perckor berekeszti.
K.m.f.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:

Dr. Faludiné Uzsoki Valéria
bizottsági tag

A jegyzıkönyvet készítette:

dr. Aradi Péter
jogi referens, jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyzem:

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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