SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 83-3/2013.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2013. március 4-én 8 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Horváth Ferenc, és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradtak:

Dr. Horváth Kálmán,
Dr. Hadházy Ákos, és
Halmai Gáborné bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Gaálné Hoffercsik Dóra a Szekszárdi Civil Kerekasztal titkára,
A jegyzı megbízásából:
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens,
jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Sárvári János az Art Contact Mozgásszínház elnöke,
Jóföldi Gabriella a Bartina Néptánc Egyesület elnöke,
Mikola Péterné a Mondschein a Szekszárdi Német Nemzetiségi
Kórus elnöke,
Gaálné Hoffercsik Dóra az „Ifjú Szív” Magyarországi Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes képviseletében,
Kovács Zsolt az Ifjúsági Fúvószenekar elnöke,
Baumann Péter az Alisca Brass Band elnöke,
Szendrey Sarolta a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus elnöke,
Kajsza Béla a Gagliarda Kamarakórus Egyesület elnöke,
Jankovics Zoltán a „PAD” Irodalmi, Mővészeti és Kulturális
Egyesület elnöke,
Pecze István a Szekszárdi Big Band elnöke.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes, az ülést megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzıkönyv-hitelesítınek Takács Zoltánt válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal Takács Zoltánt választotta meg jegyzıkönyv-hitelesítınek.
A napirendre vonatkozó módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 4 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:

1

NAPIREND
1. napirendi pont:
A Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2012. évi munkájának és 2013. évi terveinek áttekintése I.
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense

1. napirendi pont:
A Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2012. évi munkájának és 2013. évi terveinek áttekintése I.
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja, hogy érkezési sorrendben hallgassák meg a
Kiemelkedı Mővészeti Együttesek képviselıit. Kezdjék a Bartina Néptánc Egyesület beszámolójával.
I.

Bartina Néptánc Egyesület

Jóföldi Gabriella egyesületi elnök: Elmondja, hogy az elmúlt év nagyon nehéz volt véleménye
szerint minden egyesület számára. Ami a leginkább megnehezítette a helyzetüket, az a Nemzeti Civil
Alapprogram kiszámíthatatlansága. Az idén az 1 millió Ft helyett 600 ezer Ft támogatás kaptak. Az
egyéb pályázatokon is több esetben várólistára kerültek. Ami még nehezítette az Egyesület munkáját,
hogy a mővelıdési ház még mindig nem került átadásra, ezért a sportcsarnok bérleti díja is megjelent
plusz kiadásként. Az elmúlt évben a körülmények nagyon megváltoztak negatív irányba.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ismeri ezeket a problémákat, és úgy gondolja, hogy ez minden
civil szervezetre jellemzı. Úgy gondolja, hogy a gyerekeket is egyre nehezebb hadra fogni, és a
szülıkkel is egyre nehezebb.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
II.

Gagliarda Kamarakórus Egyesület

Kajsza Béla egyesületi elnök: Elmondja, hogy nekik is anyagi problémáik vannak. A megyei
pályázatokat igazságtalannak tartja, mert nem lehet egy lapon említeni egy kórust egy gitár kvartettel,
vagy egy néptánc együttessel. Úgy gondolja, hogy mindegyiknek másmilyen költségei vannak, ezeket
nem lehet összehasonlítani nem lebecsülve az ı mővészeti tevékenységüket.
Elmondja továbbá, hogy tavaly volt egy olyan javaslata, hogy a Humán Bizottság tagjai vegyenek
részt a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek munkájában, ismerjék meg az ı tevékenységüket. Elnök
asszony szinte minden fellépésükön részt vesz, és a próbájukon is járt. İ tudja, hogy mindenkinek
szőkös az ideje, de örülne neki, hogy ha a bizottság többi tagja is részt venne a fellépéseiken.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Horváth Ferenc bizottsági tag inkább a sport eseményeken vesz
részt, mert ı abban van otthon, és ebben neki nagyon sokat segít. Dr. Faludiné Uzsoki Valéria és
Takács Zoltán bizottsági tagokat is szokta magával hívni egy-egy fellépésre, és ahogy idejük engedi,
azért ık is el szoktak jönni ezekre a rendezvényekre. Mindig szokta mondani, hogy ez nneki em
kötelesség, hanem szórakozás, nagyon szívesen vesz részt ezeken a fellépéséken, ez neki mindig
nagyon nagy élmény. Ugyanakkor szeretné, hogy ha az egyes kórusok egymás fellépéseit,
rendezvényeit is megtisztelnék. Örül neki, hogy jönnek a székelyudvarhelyiek Szekszárdra. Javasolja,
hogy az egyesület nyújtson majd be ezzel kapcsolatosan támogatási kérelmet a bizottsághoz.
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Kajsza Béla egyesületi elnök: Április 12-én érkeznek a székelyudvarhelyiek. Elmondja, hogy a
székelyudvarhelyi Szent Miklós templomnak a református kórusáról, egy nagyon kiváló kórusról van
szó. Voltak korábban székelyudvarhelyen egy fesztiválon, és most visszajönnek hozzájuk. Az újvárosi
templomban szeretnének majd egy közös hangversenyt adni. Szeretettel vár minden bizottsági tagot,
és érdeklıdıt. Egyébként 43 fı fog érkezni két éjszakára, és családoknál fogják ıket elszállásolni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Felhívja minden egyesületi elnök és
képviselı figyelmét az új civil törvénnyel kapcsolatos változásokra. Ezek a beszámolót elfogadó
határozati javaslatban is szerepelnek. Nagyon fontos, hogy az egyesületben végzett önkéntes munka
kimutatása a jogszabály rendelkezéseinek megfelelıen készüljön el. Ezen kívül az adománygyőjtés
szabályait is tartsák be, mert az év végi beszámolóban különben nem fogják tudni szerepeltetni ezeket.
Ezen kívül felhívja a figyelmet arra, hogy az idei évtıl virtuális eseménynaptár készül, ezért kéri az
egyesületeket, hogy év elején küldjék meg a Tourinform iroda e-mail címére az erre az évre tervezett
programokat, amelyek Szekszárdon kerülnek megrendezésre. Ezen kívül év közben is jelezzék az
ilyen programokat legalább egy héttel korábban a megjelölt elérhetıségre.
III.

Art Contact Mozgásszínház

Sárvári János egyesületi elnök: Nem kívánja a beszámolót kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány fıs az egyesület?
Sárvári János egyesületi elnök: 12 fıs az egyesület, de a konkrét munkát 6 fı végzi. Fıként
középiskolásokból áll az egyesület, de van idısebb korosztály is, mint például ı.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban olvasta, hogy 2007 óta nem került
megrendezésre augusztus 20-án a városi „Örvendjünk” címő mősor. Kérdezi, hogy ez milyen mősor
volt?
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Ez a rendezvény 10 éven keresztül
került megrendezésre mindig augusztus 20-án a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek bemutatása
céljából. Nagyon népszerő rendezvény volt.
Sárvári János egyesületi elnök: Valóban ezt a rendezvényt nagyon szerették ık is, és sajnálják, hogy
ez megszőnt. Elmondja, hogy a Dienes Valéria Általános Iskola mozgásmővészeti, mozdulatmővészeti
munkáját szeretnék kihangsúlyozni. Erre majd szeretnének pályázni is, és Dienes Valéria
születésnapján, május 25-én szeretnének egy rendezvényt is megszervezni. Ez a beszámolóban nincs
benne.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A tavalyi évben is csak egy ingyenes fellépésük volt a kettı
helyett. Ez már korábban is gond volt. Mi ennek az oka?
Sárvári János egyesületi elnök: A tavalyi év a számukra is nagyon nehéz volt, de ígéri, hogy az idei
évben másként lesz. Bár nagyon kevés az ı esetükben a fellépési lehetıség, mert ık sokban
különböznek a többi egyesülettıl.
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Javasolja, hogy a kiemelkedı mővészeti
együttesek tagjait képezı egyesületek hívják meg egymást a rendezvényeikre. Közösen is lehet egyegy fellépést megszervezni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
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IV.

„Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület

Mikola Péterné egyesületi elnök: Csatlakozik ahhoz, hogy minden kiemelkedı mővészeti
együttesnek meg kellene ismernie egymást, és részt kellene venni egymás fellépésein. A kórus
beszámolójához kiegészítésként elmondja, hogy a taglétszámuk lassan növekszik, jelenleg 30 fıs a
kórus. Elmondja, hogy nagyon sok felkérést kapnak, ezért sokat vissza is kell utasítaniuk, hiszen így is
19 fellépésük van erre az évre. A fellépések közül kiemeli a szüreti német nemzetiségi kórustalálkozót.
Elmondja továbbá, hogy több utánpótláscsoportjuk is van a Wunderland Óvodában, a Dienes Valéria
Általános Iskolában és a Babits Mihály Általános Iskolában is. A kórustalálkozó záró részeként
terveznek egy közös dalt elıadni a gyerekekkel, utánpótlás kórusokkal együtt. Elmondja, hogy idén a
Civil Kerekasztal tagjai is lettek, és ezáltal nagyon sok információt kapnak. Ezen kívül felkérték a
KÓTA Nemzetiségi Szekciójának az elnökségére is. Nagyon nagy segítség számukra, hogy a Dienes
Valéria Általános Iskola raktárhelyiséget biztosít a kórus részére. Kiemeli, hogy a kórus minısítıje
lesz idén, valamint október 5-én lesz a kórus 35 éves jubileuma. Erre nagyon készülnek, sok német
kórust hívnak meg, de a szervezés még folyamatban van. A szállás megoldása, és a bérleti díj
problémát jelent a számukra. Tavaly lemondtak a német nemzetiségi ruhák varratásáról, idén azonban
szeretnék ezt pótolni. Megköszöni a bizottság eddigi támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
V.

„Ifjús Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes

Gaálné Hoffercsik Dóra a néptáncegyüttes képviselıje: Kiegészítésként elmondja, hogy május elsı
hétvégéjén Ráckevén lesz a Moharai Szövetség következı minısítıje.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány gyerekkel mennek?
Gaálné Hoffercsik Dóra a néptáncegyüttes képviselıje: Körülbelül 26-28 gyerekkel mennek, attól
függ, hogy milyen kategóriában indulnak, ugyanis senior csapatot is alakítottak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
VI.

Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd

Kovács Zsolt egyesületi elnök: Elmondja, hogy két hete volt a fúvószenekar 25 éves jubileumi
koncertje, ami nagyon jól sikerült. A koncerten részt vett Horváth István polgármester úr is, aminek
nagyon örültek. Elmondja továbbá, hogy az infrastruktúrájuk nagyon szőkös, az anyagi nehézségekre
tekintettel a szülıktıl egyre kevésbé várhatják el, hogy hangszereket vásároljanak, vagy javíttassanak.
Fellépésekre sem nagyon tudnak elmenni, mivel sokan vannak, és a hangszereket is szállítani kell, ez
nekik sokkal többe kerül. Pécsváradon lesz a regionális német nemzetiség minısítı, azon részt
szeretnének venni. A több napos rendezvényeken azonban már nem tudnak részt venni. Elmondja,
hogy különbözı mőfajokat tanítanak a gyerekeknek a német nemzetiségi daloktól egészen a
könnyőzenei mőfajokig, ami egyedülálló az egész országban. A 2013. évi tervek megváltoztak a
leírtakhoz képest. Májusban vendégül látják a bietiegheimi zeneiskola fúvószenekarát. Ezen kívül idén
valószínőleg az Alisca Brass Band-del terveznek egy bautzeni látogatást. Nagyon fontos a májusi
tábor, amit azért szerveznek, hogy tagokat toborozzanak, és a szülıket is megismerhessék. Elmondja
még, hogy továbbra is tartanak hangszerbemutatókat iskolákban és óvodákban. Régebben a környezı
településekre is jártak hangszerbemutatóra, de ez most már egyre ritkább. A hangszerek
karbantartásáról fıként az alapítványuknak kell gondoskodni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A fellépéseik közül mennyi a bevételes, és mennyi az ingyenes?
Kovács Zsolt egyesületi elnök: A fellépések nagy része ingyenes, nagyon kevés a bevételes.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
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VII.

Alisca Brass Band

Baumann Péter egyesületi vezetı: Elmondja, hogy zenekaruk jelenleg a március 15-ei koncertre
készül. Ezen kívül áprilisban lesz az éves koncertjük is. Nagyon örül neki, hogy egyre több fiatal tag
épül be a zenekarukba. Elmondja továbbá, hogy a Szüreti fesztiválon is fellépnek, valamint
szeptember 20-ától egy erdélyi fúvószenekart is fogadnak, akik fellépnek majd a Szüreti fesztiválon is.
Erre majd szeretnének támogatást kérni. Megköszöni a bizottság eddigi támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
VIII.

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus

Szendrey Sarolta kórusvezetı: Elmondja, hogy a 2012. évben 11 koncertjük volt. Többek között
részt vettek Pápán a Pedagógus Kórusok Országos Találkozóján, és ezüst minısítést kaptak.
Elmondja, hogy idén október 1-jén a Zene Világnapja alkalmából egy közös koncertet terveznek a
kamarazenekarral. Ezen kívül egy önálló koncert is tervezés alatt van, de errıl egyenlıre még nem tud
többet mondani. Elmondja, hogy újabb fiatal tagokkal bıvült a kórus. Van egy fiatal tag, akit a CIC
által a civil szervezetek vezetıinek szervezett tanfolyamra is elvitt magával. Megpróbálja az ilyen
dolgokba is bevonni ezt a fiatal tagot, hogy neki is legyen utánpótlása. Elmondja továbbá, hogy
nagyon sok önkéntes munkát végeznek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
IX.

„PAD” Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesület

Jankovics Zoltán egyesületi vezetı: A 2013. évi tervekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a Mészöly
Kultuszt szeretnék erısíteni. Az idei évben megkezdik a Mészöly tanya üzemeltetését, ezért ezzel
kapcsolatosan a civil szervezeteket is fel fogják keresni. Szeretnék, hogy ha a Mészöly tanya nem csak
alkotó ház, hanem civil közösségi térként is mőködne. Elmondja, hogy van egy irodalmi pályázatuk
„Szekszárdi magas iskola” címmel. Terveik között szerepel továbbá, hogy a Mészöly zarándoklatot
összekössék az ünnepi könyvhéttel. A PAD folyóirat egy száma is Mészöly szám lesz. Szeretnének
bekapcsolódni a gyermekkönyvtár pályázatához is. Ezen kívül a Pünkösdi fesztiválon is jelen
szeretnének lenni, de ez még tervezés alatt áll.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
X.

Szekszárd Big Band

Pecze István: Elmondja, hogy a 2012-es évben megjelent egy olyan érdekes folyamat, miszerint
különbözı cégektıl olyan felkéréseket kaptak, hogy ne az egész fúvószenekar lépjen fel, hanem csak
néhány tag. Egy big band azonban attól big band, hogy minimum 20 fıbıl áll. Ennek ellenére ezeket a
felkéréseket is el szokták fogadni, de ezek a 2012. évi beszámolóban nem szerepelnek. Elmondja,
hogy terveznek egy közös darabot a Liszt Ferenc Pedagógus Kórussal, ez egy Tomsics Tamás által
komponált darab. Ez még szervezés alatt áll, de úgy gondolja, hogy ezt érdemes lenne életre kelteni,
talán a Béla téri templom felújítása alkalmából. Ez körülbelül egy 100 tagú elıadói apparátust igényel.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Felhívja az egyesület figyelmét az évi két ingyenes fellépés
teljesítésére, amelyet minden kiemelkedı mővészeti együttestıl megkövetelnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Felhívja a jelen lévı egyesületek
figyelmét a Városfejlesztési Kft. által meghirdetett pályázati lehetıségre. Október 15-éig
megvalósítandó programok tekintetében lehet pályázni.
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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 30/2013. (III. 4.) határozata
A Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2012. évi munkájának és 2013. évi
terveinek áttekintésérıl
1.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a következı Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2012. évi
munkájának és 2013. évi terveinek áttekintésérıl szóló beszámolót elfogadta:
•
Art Contact Mozgásszínház,
•
Baritna Néptánc Egyesület,
•
„Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület,
•
„Ifjús Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes,
•
Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd,
•
Alisca Brass Band,
•
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus,
•
Gagliarda Kamarakórus Egyesület,
•
„PAD” Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesület,
•
Szekszárdi Big Band.

2.

A bizottság köszönetét és elismerését fejezi ki az 1. pontban felsorolt
Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2012. évben nyújtott mővészeti,közösségépítı tevékenységéért, a városi nagyrendezvényeken történı
fellépéseikért. A bizottság a jövıben is Szekszárd kulturális, mővészeti élete
nélkülözhetetlen szereplıiként tartja számon a felsorolt Kiemelkedı
Mővészeti Együtteseket.

3.

A bizottság felhívja a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek figyelmét a
„kiemelkedı mővészeti együttes” státusz évenkénti megvédése érdekében a
jóváhagyott szempontok betartására és e szempontok szerinti beszámoló
elkészítésére évente elektronikus formában is, amelyet a Polgármesteri
Hivatal Humán Osztályára kell benyújtani a megadott határidıre.

4.

A bizottság felkéri a Kiemelkedı Mővészeti Együtteseket a közmővelıdési
adatszolgáltatási
kötelezettségük
(a
288/2009.
(XII.15.)
számú
Kormányrendelet értelmében kötelezı statisztikai adatszolgáltatás)
teljesítésére, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény és a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyőjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirıl szóló
350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet szerinti megfelelıségre, s
mőködésükben a hivatkozott jogszabályok betartására.

5.

A bizottság felkéri a Kiemelkedı Mővészeti Együtteseket, hogy a városi
virtuális eseménynaptár készítését, aktualitását segítsék elı azzal, hogy a
város felé nyitott rendezvényeikrıl, programjaikról mindenkor küldjék meg az
információkat a szekszard@tourinform.hu e-mail címre.
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6.

A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a város honlapjáról
folyamatosan tegye elérhetıvé a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek
honlapjait, és rendszeresen jelenítse meg a honlapon az általuk leadott
rendezvényeket, információkat.

7.

A bizottság felkéri a Kiemelkedı Mővészeti Együtteseket, hogy éljenek a
városrehabilitációs
projekt
keretében
elkülönített
Programalap
felhasználásával
megvalósuló
mini-projektek
nyújtotta
pályázati
lehetıségekkel.

Határidı: 2013. március 4.
2-6. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
Dr. Göttlinger István aljegyzı
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság ülését 10 órakor berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
Jegyzıkönyv-hitelesítı:
Takács Zoltán
bizottsági tag
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
Jogi és bizottsági referens, jegyzıkönyvvezetı
Ellenjegyzem:
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:
Dr. Göttlinger István
aljegyzı
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