SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 125-4/2015.

JEGYZİKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2015. március 9-én (hétfı) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalóban
megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek:
Polgármesteri Hivatal részérıl:
A jegyzı megbízásából:
Meghívottak:

Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense,
Majnay Gábor osztályvezetı,
dr. Aradi Péter jogi referens, jegyzıkönyvvezetı.
Jankovics Zoltán, a „PAD” Irodalmi, Mővészeti és Kulturális
Egyesület elnöke,
Percze István, a Szekszárd Big Band elnöke,
Cseke Gábor, a Szekszárd Junior Stars elnöke,
Csele Lajos, a Szekszárdi Gitár Egyesület elnöke,
Dr. Színé Köntös Hedvig, a Szekszárdi Kamarazenekar képviselıje,
Dr. Palkóné Tucsni Katalin, a Szekszárdi Madrigálkórus elnöke,
Huszár Krisztina, a Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió elnöke,
Szepesi László, a Szekszárdi Jazz Quartett elnöke,
Béres János, a Szekszárdi Jazz Quartett titkára,
Zilai Jánosné, a Tücsök Zenés Színpad Egyesület képviselıje,
Halmai-Nagy Róbert, a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális
Központ igazgatója.

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

A bizottság 7 igen szavazattal Dr. Faludiné Uzsoki Valériát választotta meg jegyzıkönyvhitelesítınek.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
A Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2014. évi munkájának és 2015. évi terveinek áttekintése II.
(15elot21 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Kiemelkedı Mővészeti Együttesek vezetıi

1. napirendi pont:
A Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2014. évi munkájának és 2015. évi terveinek áttekintése II.
(15elot21 sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense
I. „PAD” Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesület
Meghívott: Jankovics Zoltán elnök
Jankovics Zoltán elnök: Beszámolt arról, hogy a Mészöly Miklós Alkotóház és Civil tér építésének
megkezdéséhez egy civil személy vállalta a teljes földmunka elvégzését, valamint a borászok és a civil
egyesületek kétkezi munkájukat ajánlották fel. Július elején szeretnék megrendezni az „Art nem árt”
címő, a mővészet és bor kapcsolatáról szóló egy hetes esti rendezvényt.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az újságuk milyen gyakran jelenik meg és hol lehet hozzájutni?
Jankovics Zoltán elnök: Évente egy minıségi lapszám jelenik meg és személyesen tıle lehet beszerezni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

II. Szekszárd Big Band
Meghívott: Pecze István elnök
Pecze István elnök: Megköszönte a város támogatását. Felhívta a figyelmet arra, hogy a város által
adott támogatást az évi rendes hangverseny terembérleti díjára fordítják. Kiemelte a Babits Mihály
Kulturális Központ munkatársainak magas színtő képzettségét és segítıkészségét. Von Twickel bárót
megkeresték, hogy a Gere borbirtokon zajló Jazz fesztivál keretében népszerősítsék Liszt pincészet
nevét. Ehhez kérte a Bizottság támogatását.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszönte a Jazz fesztivállal kapcsolatos felvetést. A bérleti
díjra megoldást keresnek, hogy a Bizottság támogatását a mőködésre tudják fordítani.
Halmai-Nagy Róbert Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ igazgató: Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy évente a kulturális tevékenységet folytató civil szervezetnek biztosítanak egy ingyenes
fellépés lehetıséget, ha azon a fellépésen nem szednek belépıt. Ha szednek belépıjegyet vagy az egy
ingyenes alkalmat már felhasználták akkor önköltséges áron biztosítják a tereket.
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Pecze Isvtán elnök: Lehetıséget köszönte, de a támogatók tiszteletjegyei további kérdést vetnek fel.
Zaják Rita bizottsági tag: Támogatja az ingyenes fellépésüket a kiemelten támogatott civil szervezeteknek akkor is, ha belépıjegyet szednek, és további egyeztetést sürget a probléma megoldásának
ügyében.
Pecze István elnök: Kiemelkedı Egyesületeknek tartaná fenn ezt a megoldást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Felhívta a figyelmet arra, hogy itt több szempont is ütközik, köztük a fenntartás és támogatás kérdésköre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

III. Szekszárdi Gitár Egyesület
Meghívott: Csele Lajos elnök
Csele Lajos elnök: A beszámolót szóban ismertette. Délvidékre szerveznek koncertsorozatot a Belgrádi Nagykövetséggel közremőködve augusztus elejére.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi az elképzelésük a Városi önkormányzattól kapott támogatás
ügyében?
Csele Lajos elnök: Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázati pénzt és a város támogatását „Béla
király téri akusztik” mőködtetésére fordítják.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

IV. Szekszárdi Kamarazenekar
Meghívott: Dr. Színé Köntös Hedvig

Dr. Színé Köntös Hedvig: Tolna Megyei Általános Mővelıdési Központtól érkezett még két fellépés
lehetıség. Felhívta a figyelmet, hogy kevés a vonós tanár a zeneiskolában. Köszönte az eddigi, de
kérte a Bizottság további támogatását is.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

V. Szekszárdi Madrigálkórus
Meghívott: Dr. Palkóné Tucsni Katalin elnök
Dr. Palkóné Tucsni Katalin elnök: 50 évesek lettek idén. Kiemelte az idei programjaik közül a jubileumi hangversenyt Mővészetek Házában és a lemezfelvételt, ami Liszt szekszárdi miséjének vegyes
kari átirata és egy requiem. Kórus nemzetközi sikereirıl beszámolt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

VI. Szekszárdi Junior Stars
Meghívott: Cseke Gábor elnök
Cseke Gábor elnök: Kiemelte, hogy 15 éves lesz az együttesük és a beszámolót szóban részletezte.
Anyagi nehézségekkel küzdenek.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány olyan növendék van, aki több egyesületben is játszik?
Cseke Gábor elnök: 5-6 fı a minimum.
Pecze Isvtán Szekszárd Big Band elnök: Jelezte, hogy egy kiváló harsonás növendékének a KLIK új
tandíjrendszerébe megemelkedett a tandíja. Szeretné, ha a Bizottság segítene enyhíteni a terheken.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

VII. Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió
Meghívott: Huszár Krisztina elnök
Huszár Krisztina elnök: Beszámolt, hogy teremváltás történt. Szeretné, ha a Kiemelkedı Együttesek
több támogatást kapnának, fıleg a népszerősítés terén, valamint hirdetési költségek támogatását kérték. Városfejlesztési kft. pályázati lehetıségeire felhívta a figyelmet.
Halmai-Nagy Róbert Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ igazgató: Mozgásmővészeti
Stúdiónak speciális igényei vannak, ez helykihasználási problémákat vet fel.
Jankovics Zoltán „PAD” Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesület elnök: Felhívta a figyelmet,
hogy a Szekszárdi Vasárnapból hiányoznak a Kiemelkedı Egyesületekrıl szóló beszámolók, bemutatások és tudósítások.
Zaják Rita bizottsági tag: Javasolta, hogy a Szekszárdi Vasárnapban minden héten legyen egy minıségi féloldalas kulturális programajánló a fellépéseikrıl.
Nepp Péter bizottsági tag: Megjegyezte, hogy a nyári lapszünet óriási hátrány a programok népszerősítésében, valamint javasolta, hogy kerüljön meghívásra az újság munkatársa az ilyen ülésekre.
Zaják Rita bizottsági tag: Javasolta, hogy a nyár elıtti utolsó lapszám, programajánló lapszám lehetne.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

VIII. Szekszárd Jazz Quartett
Meghívott: Szepesi László elnök
Béres János titkár
Szepesi László elnök: A beszámolót nem kívánta kiegészíteni. Anyagi támogatást kért az elavult technika felújítására, hogy továbbra is színvonalas munkát tudjanak végezni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
IX. Tücsök Zenés Színpad Egyesület
Meghívott: Zilai Jánosné

Zilai Jánosné: Beszámolójukból kihangsúlyozta, hogy idén ünneplik a 20 éves fennállásukat és Miklós Tibor Freddie Mercury emlékére rendezett zenés darabjában való közremőködésüket.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 7 igen szavazattal elfogadott, és a következı határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 36/2015. (III. 09.) határozata
A Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2014. évi munkájának és
2015. évi terveinek áttekintése II.
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága köszönetét és elismerését fejezi ki a/az
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„PAD” Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesület
Szekszárd Big Band
Szekszárdi Junior Stars
Szekszárdi Gitár Egyesült
Szekszárdi Kamarazenekar
Szekszárdi Madrigálkórus
Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió
Szekszárd Jazz Quartett
Tücsök Zenés Színpad Egyesület

Kiemelkedı Mővészeti Együttesek 2014. évben nyújtott mővészeti, közösségépítı tevékenységéért, a városi nagyrendezvényeken történt fellépéseikért, az önállóan szervezett mővészeti rendezvényekért.
A Bizottság a jövıben is Szekszárd kulturális, mővészeti élete
nélkülözhetetlen szereplıiként tartja számon a felsorolt Kiemelkedı Mővészeti Együtteseket.
2. 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, melyet a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályára kell
benyújtani a megadott határidıre. Egyben felkéri az együttesek
vezetıit az önkéntes munka nyilvántartására is.
3. A Bizottság felkéri a Kiemelkedı Mővészeti Együtteseket a közmővelıdési adatszolgáltatási kötelezettségük (a 228/2009. (XII.
15.) számú Kormányrendelet értelmében kötelezı statisztikai
adatszolgáltatás) teljesítésére, valamint a jogszabályi megfelelıség
folyamatos fenntartására. (Különös figyelemmel az új Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével
kapcsolatos változásokra.)
4. A Bizottság felkéri a Kiemelkedı Mővészeti Együtteseket 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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5. 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.
6. A Bizottság felkéri a Kiemelkedı Mővészeti Együtteseket, hogy
éljenek a mindenkori hazai és uniós szakmai és mőködési pályázati lehetıségekkel.
Határidı: 2015. március 9.
2.,4.,5. pont tekintetében: folyamatos
3. pont tekintetében: 2016. március 1. és folyamatos
6. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke
5. pont tekintetében: Dr. Göttlinger István aljegyzı

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök a bizottság rendkívüli ülését 10:45 órakor
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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