SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 83-4/2013.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2013. március 11-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.
A jegyzı megbízásából:
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági
jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

referens,

Naszladi Judit a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Német
Nemzetiségi Kamarakórusának elnöke, valamint a Gárdonyi Zoltán
Református Kórus mővészeti vezetıje,
Szepesi László a Szekszárd Jazz Quartett elnöke,
Béres János a Szekszárd Jazz Quartett titkára,
Béresné Kollár Éva a Tücsök Zenés Színpad Egyesület mővészeti
vezetıje,
Csele Lajos a Szekszárdi Gitár Egyesület elnöke,
Borsiczky Iván a Szekszárdi Kamarazenekar elnöke,
Dr. Palkóné Tucsni Katalin a Szekszárdi Madrigálkórus elnöke,
Mészáros Milán a Szekszárd Junior Stars titkára,
Huszár Krisztina a Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió elnöke.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes.
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:
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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 a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
Német Nemzetiségi Kamrakórus és a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes beszámolóját
együtt tárgyalja a bizottság tekintettel arra, hogy Naszladi Judit képviseli mindkettıt egy személyben.
I.

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamarakórusa, és a
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes

Naszladi Judit egyesületi elnök, mővészeti vezetı: Megköszöni a bizottság eddigi támogatását.
Elmondja, hogy februárban Mohácson részt vettek egy rendezvényen, arany és ezüst diplomákat
kaptak. Április 23-án pedig Magyarkeszin lesz egy verseny, és 2-3 alkalommal városi rendezvényeken
is részt vettek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az eddigi nagyon jó együttmőködést.
Naszladi Judit egyesületi elnök, mővészeti vezetı: Elmondja, hogy a gyerek kórus és a Mondschein
Német Nemzetiségi Kórus 2010. óta mőködik együtt. Jövıre lesz az együttes jubileuma. Elmondja
továbbá, hogy a gyerekek heti egyszer próbálnak harmonika és gitár kísérettel.
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Elmondja, hogy a Gárdonyi Kórusra
mindig lehet számítani, hogy ha egy városi rendezvényen kell szerepelni.
Takács Zoltán bizottsági tag: A gyerek kórusnál van olyan tag, aki nem a Babits Mihály Általános
Iskolába jár?
Naszladi Judit egyesületi elnök, mővészeti vezetı: Jelenleg két ilyen tagjuk van, ık az I. Béla
Gimnáziumban tanulnak.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
II.

Szekszárd Jazz Quartett

Béres János titkár: Elmondja, hogy a hangszerfejlesztés náluk folyamatos, de ha visszaköltöznek a
Babits Mihály Mővelıdési Házba, akkor a hangszerfejlesztésre szánt összeget a stúdió fejlesztésére
költik inkább.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az elmúlt évben egy ingyenes fellépés hiányzott a kettıbıl. Mi
ennek az oka?
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Béres János titkár: Teljesítették a két ingyenes fellépést, egyszer az Adventi mősorban léptek fel,
egyszer pedig a Pünkösdi Fesztiválon. Felveti, hogy a teremhasználat ügyében nem-e lehetne valamit
tenni?
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ha elkészül az új mővelıdési ház, akkor a teremhasználattal
kapcsolatban egyeztetni fognak.
Béres János titkár: Elmondja, hogy a mővelıdési ház nyitórendezvényén szívesen részt vennének.
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Most van folyamatban a szervezése,
majd egyeztetni fognak ezzel kapcsolatosan.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
III.

Tücsök Zenés Színpad Egyesület

Béresné Kollár Éva mővészeti vezetı: Elmondja, hogy a Holokauszt mősort viszik, és elıadják
országszerte, felléptek a Bartina Néptáncegyüttessel, és készülnek a Musical Commedy kurzusra is.
Felléptek Bezons-ba, valamint Párizsban a Notre Dome-ban is elénekelhettek 3 dalt a capella a fıoltár
elıtt. Elmondja, hogy több civil szervezettel is tartják a kapcsolatot, és a Jazz Quartett-tel is nagyon jó
a kapcsolat.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
IV.

Szekszárdi Gitár Egyesület

Csele Lajos egyesületi elnök: Elmondja, hogy a Borok és húrok fesztivál a tavalyi évben veszteséges
volt. A világzenéket más zenékkel is ki fogják pótolni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Erdélyi turnéra idén is mennek?
Csele Lajos egyesületi elnök: Igen, az idei évben augusztusra kaptak meghívást. Kolozsváron két
fellépésük volt 2012-ben, és Szovátán is voltak fellépni. Idén egy hétre mennek Erdélybe, és több
helyszínen is fellépnek.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
V.

Szekszárdi Kamarazenekar

Borsiczky Iván egyesületi elnök: Kiegészítésként elmondja, hogy augusztus 22-én fellépnek a Babits
Mihály Kulturális Központ nyitórendezvényén.
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: Elmondja, hogy a kamarazenekar
hatalmas munkát végez, és ehhez segítségre lenne szükségük. Sajnos a zeneiskola részérıl nincs
támogatottsága ennek a mőfajnak.
Borsiczky Iván egyesületi elnök: Sajnos a zeneiskolában nincs utánpótlás. A pedagógusok
hozzáállása sem olyan jellegő. Másik problémájuk, hogy kiöregszik a zenekar. Most Paksról jön majd
egy csellista, mert nagyon kevés a vonós a zeneiskolában.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.

3

VI.

Szekszárdi Madrigálkórus

Dr. Palkóné Tucsni Katalin egyesületi elnök: Elmondja, hogy ık is pénzügyi gondokkal
küszködnek. A pályázatírás nagy teher. Kérdezi, hogy az önkormányzat segítséget tudna-e nyújtani
ebben.
Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense: A Civil Információs Centrumtól
kérjenek segítséget a pályázatírással kapcsolatosan.
Dr. Palkóné Tucsni Katalin egyesületi elnök: Ezen kívül továbbra is problémát jelent számukra,
hogy nincs megfelelı helyiségük. Kérdezi, hogy az új Babits Mihály Mővelıdési Házban
kaphatnának-e helyet? Ezen kívül jelzi, hogy szívesen fellépnének karácsonykor az új mővelıdési
házban.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ezekkel kapcsolatosan Matókné Kapási Juliannával, a Babits
Mihály Mővelıdési Ház igazgatójával kellene egyeztetni. Az egyesület helyiség igényével
kapcsolatban megpróbál segíteni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
VII.

Szekszárd Junior Stars

Mészáros Milán titkár: Elmondja, hogy nagyon nehéz az új törvényi feltételeknek megfelelni. İk
egy amatır együttes, mindenki a szabadidejében foglalkozik ezzel. Ennek ellenére akár másfél, két
órás mősort is tudnak szolgáltatni. A szervezık azonban általában félnek a felkérésüktıl, mert nem
annyira ismert ez a zenei mőfaj, amit ık képviselnek, pedig bármilyen rendezvényen fel tudnak lépni.
Az idén felkérést kaptak a Pünkösdi Fesztiválon való fellépésre.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök megköszöni a beszámolót.
VIII.

Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió

Huszár Krisztina egyesületi elnök: Elmondja, hogy az egyesület szakmai részét eddig nem ı
csinálta, de most már mindennel neki kell foglalkozni, ami problémát jelent számára. Elmondja
továbbá, hogy a próba helyiség számukra is probléma. A RELAX Wellness Központból ki kellett
költözniük, jelenleg a Szakszervezetek Székházban kaptak helyet, de a bérleti díj nagyon magas. A
mőködési feltételek elıteremtése is problémát jelent számukra. Kérdezi, hogy az új Babits Mihály
Mővelıdés Házban kaphatnának-e helyet? Hogy ha kaphatnának egy termet ott, az nagyon jó lenne
számukra, mert nagyon jó helyen van, közel van a buszmegálló is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Babits Mihály Mővelıdési Ház átadását megelızıen az
igazgatóval kellene egyeztetni a teremhasználattal kapcsolatosan.
Huszár Krisztina egyesületi elnök: Elmondja még, hogy nem csak gyerekekkel, hanem felnıttekkel
is foglalkozik. Az eszközeik megvannak, hangosításuk is van, csak teremre lenne szükségük. A nyáron
a városi stranddal szeretnének együttmőködni. A téli szezonban azonban nem szokták ıket
fellépésekre hívni.
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:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán
Bizottságának 31/2013. (III. 11.) 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:
•
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi
Kamarakórusa,
•
Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes,
•
Szekszárdi Jazz Quartett,
•
Tücsök Zenés Színpad Egyesület,
•
Szekszárdi Gitár Egyesület,
•
Szekszárdi Kamarazenekar,
•
Szekszárdi Madrigálkórus,
•
Szekszárd Junior Stars,
•
Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió.

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.

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.
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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 11.
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 óra 5 perckor
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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