SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/14-1/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
2017. február 17-én (pénteken) 8 óra 30 perckor a Babits Mihály Kulturális Központ Remete
termében megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag
Nepp Péter bizottsági tag
Takács Zoltán bizottsági tag

Távolmaradt:

Pap Máté bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Zaják Rita bizottsági tag
Dr. Máté István bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek: Majnay Gábor osztályvezető
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Ferenc Vilmos a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
A jegyző megbízásából:
dr. Holczer Mónika jogi referens, jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

Mikola Péterné a „Mondschein” Szekszárdi Német
Nemzetiségi Kórus Egyesület elnöke
Koch Ádám a Gagliarda Kamarakórus Egyesület
képviselője
Bodó Ágnes a Gagliarda Kamarakórus Egyesület
képviselője
Gaálné Hoffercsik Dóra az „Ifjú Szív” Magyarországi
Német Nemzetiségi Néptáncegyesület képviselője
Kovács Zsolt az Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd elnöke
Szendrey Sarolta a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus elnöke
Dicső Zsolt a „PAD” Irodalmi, Művészeti és Kulturális
Egyesület elnöke
Pecze István a Szekszárdi Big Band elnöke
Szepesi László a Szekszárdi Jazz Quartet elnöke
Béresné Kollár Éva a Tücsök Zenés Színpad Egyesület
elnöke
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Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fő bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy a bizottság
jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot válassza meg.
A bizottság 4 igen szavazattal dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagot választotta meg
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javaslatot tesz az 1. napirendi ponton belül a beszámolók
meghallgatásának sorrendjére.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot a sorrendváltoztatásra
vonatkozó kiegészítéssel együtt, amelyet a bizottság 4 igen szavazattal elfogadott, és
megállapította a következő napirendet:

NAPIREND
1. napirendi pont:
A Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2016. évi munkájának és 2017. évi terveinek
áttekintése I.
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetői az alábbiak szerint:
I.

Gagliarda Kamarakórus Egyesület
Meghívott: Kajsza Béla elnök

II.

„Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
Meghívott: Mikola Péterné elnök

III.

„Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyesület
Meghívott: Gaál László elnök

IV.

Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd
Meghívott: Kovács Zsolt elnök

V.

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
Meghívott: Szendrey Sarolta elnök

VI.

A „PAD” Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület
Meghívott: Dicső Zsolt elnök

VII.

Szekszárdi Big Band
Meghívott: Pecze István elnök
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VIII.

IX.

Szekszárd Jazz Quartet
Meghívott: Szepesi László elnök
Tücsök Zenés Színpad Egyesület
Meghívott: Béresné Kollár Éva elnök

2. napirendi pont:
A Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület Civil Keretből kapott támogatás
elszámolásában költségátcsoportosítás engedélyezése
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
3. napirendi pont:
A Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesület Civil Keretből kapott támogatása felhasználási és
elszámolási határidejének módosítása
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
4. napirendi pont:
„Hiszek Benned!” Sport Program I. alprogram pályázat megvalósításának támogatása
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
5. napirendi pont:
Egyebek

1. napirendi pont:
A Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2016. évi munkájának és 2017. évi terveinek
áttekintése I.
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
I.

Gagliarda Kamarakórus Egyesület
Meghívott: Kajsza Béla elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti a Gagliarda Kamarakórus Egyesület képviselőit.
Gratulációját fejezi ki az Egyesületnek a megyei elismeréshez. Megkérdezi, hogy szeretnék-e
kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
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Bodó Ágnes, a Gagliarda Kamarakórus Egyesület képviselője: Kiemelkedő esemény lesz egy
országos kórus rendezvény, ahova több, mint 500 énekes fog érkezni az ország minden
részéről, valamint a határon túlról is. Az egyesületnek ezzel kapcsolatban egy nagy álma
teljesül, ugyanis a tábor, ami a MüPa-ban levő koncertet előzi meg, Szekszárdon kerül
megrendezésre. Ez egy teljes kórushétvége lesz, az 500 énekes egy teljes hétvégét tölt majd
el Szekszárdon.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az egyesület Székelyudvarhelyen is fel fog lépni?
Bodó Ágnes, a Gagliarda Kamarakórus Egyesület képviselője: Igen, de ez még szervezés alatt
van.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Erre ősszel kerül sor. Össze lesz kötve valamilyen városi
rendezvénnyel?
Bodó Ágnes, a Gagliarda Kamarakórus Egyesület képviselője: Szeretnék, de ehhez még
egyeztetésekre van szükség.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Más egyesület a beszámolójában megemlítette, hogy nincs
információja a Bárdos Lajos kórustalálkozóról. Megkérdezi az egyesület képviselőit, hogy nekik
van-e.
Bodó Ágnes, a Gagliarda Kamarakórus Egyesület képviselője: Még nincs.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: És a Tolna Megyei Kórusok találkozójáról?
Bodó Ágnes, a Gagliarda Kamarakórus Egyesület képviselője: Erre a rendezvényre nem
szokták meghívni az egyesületet.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
II.

„Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
Meghívott: Mikola Péterné elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy szeretnée kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Mikola Péterné, a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület elnöke:
Először is szeretné megköszönni a bizottságnak az eddig nyújtott támogatást. A beszámolót
egy-két ponton egészítené ki. Az egyesület 1978-ban alakult meg. 1978 óta az elmúlt év volt a
legeredményesebbnek nevezhető: ennyi minősítést és díjat egy év alatt még sosem sikerült
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nyerniük. Összesen négy díjat és minősítést nyertek, valamint nagyon sok kitüntetettük is volt
tavaly. A legelső minősítésük a kitüntetéses arany, ami azt jelenti, hogy a maximális 90
pontszámból 87-et sikerült elérniük. Ezzel a pontszámmal a legjobbak közé került az egyesület.
Ennek az eredménynek köszönhetően meghívást kaptak a következő minősítőre, ami
Sombereken került megrendezésre, az év októberében. Erről a versenyről különdíjat hoztak
el. Pár évvel ezelőtt, 2013-ban elnyerték az Arany Páva díjat, aminek köszönhetően meghívást
kaptak Egerbe, hogy vegyenek részt az Arany Páva díjasok minősítő versenyén. Ezen a
versenyen sikerült egyrészt megvédeniük az Arany Páva díjukat, másrészt elhozták a fesztivál
nagydíját is, ami eddig a magyarországi német kórusok közül egyedül nekik sikerült. Molnár
Márta karnagyukat felterjesztették a „Stefan Kerner-Preis”-ra, ami kimondottan a német
kórusok karnagyai között kerül kiosztásra. A zsűri úgy gondolta, hogy a sokéves
hagyományőrző munkájáért megérdemli ezt a díjat. A „Szekszárd Városért a Művészet
Erejével” díjat öten is megkapták a kórusból. A médiával jó kapcsolata van az egyesületnek,
tevékenységükről 11 olyan újságcikk jelent meg, ami csak róluk szól. Ezeknek a cikkeknek a
megírásában az egyesület egyik tagja is segített. Országos sajtótermékekben is írtak róluk,
valamint kettő olyan cikket is kapott decemberben egy németországi ismerősétől, amelyek
németországi újságokban jelentek meg. A 23 fellépés során rengeteget utazott az egyesület,
hiszen az egyik jó minősítés hozta magával a meghívást a többi rendezvényre. Több, mint
900.000 forint volt az utazási költségük 2016-ban, úgy, hogy külföldi út nincs is benne. Nagy
segítséget jelentett nekik, hogy a minősítő versenyek előtt a bizottság támogatásával sikerült
kisebb táborokat rendezniük. Saját rendezvénye egy volt az egyesületnek: a Szüreti
Kórustalálkozó, amit már negyedszer sikerült megrendezniük. Elsősorban Tolna megyei
kórusokat hívtak meg, de messzebb vidékekről is szoktak meghívni kórusokat. A 2016-os
kórustalálkozó különlegessége az volt, hogy egy olyan kórus és tánccsoport is fellépett,
amelyik se nem német, se nem magyar, hanem Dusnoki. Így szerb-horvát énekek és táncok is
bemutatásra kerültek. Általában hét-nyolc csoportos találkozókat szerveznek. Ezek a
csoportok együtt szerepelnek a Szüreti Felvonuláson. Ha messzebb vidékről hívnak meg
kórusokat, akkor a kórusok itt töltenek egy-két éjszakát, és megismerkednek Szekszárddal és
környékével. A beszámolóból sajnos kimaradt, hogy a Magyarországi Német Ének Zenei és
Tánckarok Országos Tanácsának elnöke írt nekik egy köszönőlevelet, amit ő „Landesrat” néven
rövidít. A köszönőlevelet elküldte a polgármesternek, de mivel nem kapott választ, úgy
döntött, hogy a bizottság tagjainak is odaadja. A Landesrat pozitív következményeként
megemlíti azt is, hogy a Tanács elnöke a város segítségére is felhívja a figyelmet a levélbe.
Amikor az elnök itt járt Szekszárdon, felvetették neki, hogy egy országos kórustalálkozó
helyszíne Szekszárd is lehetne. Elsősorban a 2019-es kórustalálkozóra gondoltak. Már 2015ben elkezdtek dolgozni ennek a megvalósításán. A Tanács elnöke azt mondta, hogy tetszik neki
az ötlet, a Babits Mihály Kulturális Központról pedig azt gondolja, hogy jó adottságokkal
rendelkezik. Az elnök úgy döntött, hogy 2017. októberében idehozna próbaként egy országos
rendezvényt, ami a tánccsoportok minősítő versenye lenne. Szeretné megköszönni a Babits
Mihály Kulturális Központ munkatársainak is a segítséget. Az egyesülettel bejárták a
Művelődési Központ területét, megnézték a színpadot, felmérték, hogy adottak-e a feltételek
a rendezvény megszervezéséhez. Ezután több felől is kértek árajánlatokat. A Kulturális
Központ egy kicsit magas ajánlatot adott, de úgy gondolták, hogy megpróbálják pályázati
pénzből előteremteni a feltételeket. Sajnálatos módon nem mindenki állt hozzá pozitívan a
rendezvényhez, ezért nem teljesen úgy kerül megrendezésre a rendezvény, mint ahogyan azt
szerették volna: nem mindenki küldte meg határidőre az árajánlatot, amit így nem tudtak
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betenni a pályázatba, és sajnos erre már utólag sincs lehetőség. Ennek következtében az
étkezést nem tudják majd biztosítani.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Hány fős rendezvényről van szó?
Mikola Péterné, a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület elnöke:
Pontos adatot nem tud, de az biztos, hogy több, mint 100. Egy egynapos rendezvényről van
szó, ahol a zsűri tagjai igen komoly tekintéllyel rendelkező személyek lennének. Ezen kívül
elmondja, hogy a beszámoló elkészülte óta két új felkérése is lett egy egyesületnek, bár még
nem tudja, hogy ezt sikerül-e megvalósítaniuk.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Országon belüli felkérésekről van szó?
Mikola Péterné, a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület elnöke:
Országon belüliekről. 20 kilométeres körzeten belül van, így a tagok egyéni utaztatásával
jutnának el oda. Az egyesület pénzügyi beszámolója módosítva lett, ezért körbeadja a
bizottság tagjainak a változtatásokról szóló tájékoztatót. A módosításra azért került sor, mert
a bizottságnak készült beszámoló leadásának határideje megelőzte több pályázat
elbírálásának határidejét.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Honnan érkeznek az egyesülethez az adományok?
Mikola Péterné, a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület elnöke:
Elsősorban a kórustagoktól és azok családtagjaitól, de más személyek is részesítik őket
támogatásban. A Szüreti Kórustalálkozón több adomány is érkezett hozzájuk. Az adó egy
százalékából is kicsivel több támogatás érkezett, mint a korábbi években, ezért igyekeznek az
egy százalékos kampányukat még jobban felerősíteni. Elmondja továbbá, hogy kaptak egy
felkérést az Ötödik Keszthelyi Dalünnepre. Ez a rendezvény elsősorban nem népdalkórusoknak
kerül megszervezésre, de a kitüntetéses, nagydíjas kórusokat meghívják rá. Ennek viszont
magas lesz a költsége, 12.000 forint fejenként, plusz az útiköltség és a regisztrációs díj.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Külön szeretné megköszönni az egyesület szereplését a
Lager járat indításakor. Az egyesület ugyanis az utolsó utáni pillanatban elvállalta a szereplést,
valamint ezen kívül még süteményt is hozott.
Mikola Péterné, a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület elnöke: A
Lager járat videója jövő héten elkészül, ezt követően pedig majd továbbítja.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
III.

„Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyesület
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Meghívott: Gaál László elnök
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az egyesület képviselőjét. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Gaálné Hoffercsik Dóra, az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyesület
képviselője: Szeretné megköszönni a bizottság által nyújtott támogatásokat. A beszámolóban
februárra írta a Dicenty Dezső Kertbarátok Köre borverseny díjkiosztóján való fellépést, ami
azonban elcsúszik március 11-re, a sok helyprobléma és egyéb okok miatt. Az egyesület nagy
dolgok elé néz, ami eddig még nem igazán fordult elő velük: voltak már nemzetközi fesztiválon,
de ekkora volumenűn, mint amire most hívták őket Prágába, még nem vettek részt. Ez a
rendezvény már sokadik alkalommal kerül megrendezésre, ők viszont most először lettek rá
meghívva. Ezt a meghívást annak köszönhetik, hogy a két évvel ezelőtt a Pribyslavban
megrendezésre került minősítő versenyen aranyminősítést és kategória győztes díjat nyertek
a reneszánsz blokkal. A zsűri elnök asszonya nagyon pozitívan mondott róluk minősítést,
nagyon tetszett neki az egyesület hitelessége, a zenéje, a tánca. Mondta ekkor, hogy majd
szeretné őket ajánlani más fesztiválra is. Így kaptak meghívást az idén megrendezésre kerülő
prágai versenyre.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mikor kerül sor erre a rendezvényre?
Gaálné Hoffercsik Dóra, az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyesület
képviselője: Július 20. és 23. között. Egy négynapos, millenniumi fesztiválról van szó, aminek
igen magas lesz a költsége. Magyarországról rajtuk kívül nem hívtak meg más egyesületet a
versenyre. 16 ország fogja képviseltetni magát ezen a rendezvényen. Elküldték az
egyesületnek, hogy mekkora összeggel kellene hozzájárulniuk a részvételhez. Csak a szállás és
a reggeli 99 euróba kerül egy főnek. Éppen ezért nem biztos, hogy nagy létszámmal
képviseltetnék magukat a rendezvényen, bár 14 főnek minimum mennie kell azért, hogy
hitelesnek tűnjön a fellépés. Annak örül, hogy a prágai minősítő fesztivál és a magyarországi
minősítő verseny időpontja nem ütközik. Elmondja továbbá, hogy nyolc iskolával van önkéntes
szerződése az egyesületnek annak érdekében, hogy a diákok le tudjanak érettségizni. 19
diákkal is kötöttek önkéntes szerződést, valamint valamennyi szülővel is megkötötték a
szerződést. A szülők munkájának köszönhetően nem kell, hogy buszt béreljen az egyesület,
mert a szülők felajánlják, hogy elviszik őket a rendezvények helyszínére.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi a különbség a partner intézmények és az önkéntes
partner intézmények, szervezetek között?
Gaálné Hoffercsik Dóra, az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyesület
képviselője: A partnerintézmények az iskolák.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az önkéntes partnerintézmények és szervezetek között is
szerepelnek iskolák.
Gaálné Hoffercsik Dóra, az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyesület
képviselője: Igen, ott is vannak iskolák.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámoló tartalmaz leírást mind a belföldi, mind a
külföldi testvérkapcsolatokról. Hogyan ápolja az egyesület a kapcsolatokat, hogyan tölti meg
tartalommal?
Gaálné Hoffercsik Dóra, az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyesület
képviselője: Az egyesületnek van testvérkapcsolata például Dusnokkal. Ennél a kapcsolatnál
mindkét fél hívja a másikat a rendezvényeikre. Persze előfordul, hogy nem tudnak a felek
eleget tenni a meghívásnak, mint például az egyesület majálisa esetében. Testvérkapcsolat
van továbbá a Bátaszéki hagyományőrzőkkel, akik vállalták, hogy a dusnokiak helyett eljönnek
a rendezvényre. Ápolják a kapcsolatot a Mezőkövesdi Matyó Táncegyüttessel is, kölcsönös
fellépéseket vállalva egymás rendezvényein, továbbá évek óta tartják a kapcsolatot a görög
beloianisszi tánccsoporttal is, valamint meghívást kaptak a Gyergyószárhegyről is. Elmondja
továbbá, hogy meghívást kaptak a nagy volumenű Káposzta Fesztiválra is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
IV.

Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd
Meghívott: Kovács Zsolt elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy szeretnée kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Kovács Zsolt, az Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd elnöke: A 2016. évre vonatkozó
beszámolóját nem szeretné kiegészíteni, inkább az idei évvel kapcsolatos tervekről szeretne
tájékoztatást adni. Programok tekintetében igen sűrű lesz ez az év. Ezt az évet felkészülésnek
tekinti a jövő évre, ugyanis akkor lesz 30 éves a zenekar. Február 25-én lesz a nagykoncertjük,
ami idén új helyszínen kerül megrendezésre, mert a gimnáziumról tavaly kiderült, hogy már
nem elég nagy az egyesület számára. Ezért az idén a Babits Mihály Kulturális Központ
rendezvénytermében kerül majd megrendezésre. Itt jegyzi meg, hogy a zenekarnak nagyon jó
a kapcsolata a Kulturális Központtal, a Központ munkatársai nagyon segítőkészek:
szervezésben és lebonyolításban is nagy szerepet vállaltak. A rendezvény össze lesz kötve egy
minősítő koncerttel, ami miatt a szokásosnál is nagyobb az izgalom. Tavaly teljesen megújult
a Magyar Fúvószenei Szövetség. Bár ismeri személyesen az új elnökség tagjait, de az
elvárásaikat még nem. A fúvós karnagyképzésre régen még nem volt főiskolai oktatás, most
már az egyetemi diploma megszerzésén kívül még doktorálni is lehet belőle. Éppen ezért a
zsűri új tagjai már teljesen más szempontok szerint figyelik a zenekarok hangzását, műsorát,
mint a korábbi zsűritagok. Március 2-án tartják meg ötödik alkalommal a Zeneiskolával
közösen a Tolna Megyei Trombitás Napot, ahova a megye és a megyét szorosan körülvevő
települések trombitásai jönnek el. Az alapítvány, ami elsősorban a nagy zenekari programok
támogatására jött létre, sosem vágyott olyan szerepkörre, hogy hangszeres találkozókat
szervezzen, viszont úgy néz ki, hogy az alapítvány az egyedüli biztos pont a rendezvények
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megvalósulására. Örül annak, hogy a saját tehetségeiket is tudják támogatni. Áprilisra érkezett
egy váratlan program: a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának tanárai pályáztak és
kaptak pénzt arra, hogy körbejárják a Dél-Dunántúli régiót, és koncerttel egybekötött
hangszeres bemutatót tartsanak. A szekszárdi illetőségű harsonaművésznek, Farkas István
Péternek az együttese jön el és tart bemutatót. Farkas István Péter egyébként az egyetem
karának nagyon jó hírű, nemzetközileg is elismert tanára. Ezt a rendezvényt az egyetem
finanszírozza majd, a zenekar pedig igyekszik minél több gyereket elcsalni a rendezvényre,
ugyanis Péter vállalta, hogy nemcsak bemutatót tart, hanem meghallgatja a tehetséges
zenészeket is, és tanácsokat is ad nekik a jövőre vonatkozóan. Májusban szintén Sötétvölgyi
táborokat szerveznek, ami az elmúlt évek alapján egy jól bevált programnak nevezhető. Erre
a táborra nagy szüksége van a zenekarnak, hiszen itt tudnak az új zenészeik beilleszkedni a
zenekar életébe. Sötétvölgy számukra egy ideális környezet: egyrészt azért, mert az erdőben
fantasztikus az akusztika, másrészt pedig azért, mert nincs ott térerő, és így a zenészek sokkal
több figyelmet tudnak egymásra fordítani. A tábort csocsó bajnoksággal, kirándulással szokták
színesíteni, szombat délutánra pedig táborzáró koncertet szerveznek. Szent László Napok
során a Vármegyeháza udvarán a Szekszárdi Junior Stars, az Ifjúsági Fúvószenekar és az
Orkestra felléptek. Ez, valamint az, hogy valamelyik évben elmentek Szigetvárra, megihlette a
zenekart, és a tapasztalatokból merítve megpróbálnak egy mini fúvószenekari találkozót
szervezni a Vármegyeháza udvarára, illetve a Garay Élménypincére alapozva. Meghívták erre
a rendezvényre a szigetvári zenekart, mivel ott már voltak fellépni, továbbá a dombóvári
zenekart is. Így hárman adnának június 3-án, szombaton este hat órától egy koncertet, ahol
minden együttes 20 percet játszana külön, majd ezt követően egyesítenék az együtteseket, és
pár számot játszanának közösen is. Ez egy hihetetlen élményt jelentene a nézőknek is. Amikor
ők voltak Szigetváron, akkor elmehettek a fürdőbe, azt követően került sor a koncertre, utána
pedig megvendégelték őket. A rendezvény kapcsán szeretné a város segítségét kérni abban,
hogy a vendégzenekarok kedvezményes áron vagy térítésmentesen elmehessenek az
élményfürdőbe. Ennek ellenszolgáltatásaként a zenekar hajlandó lenne pár fellépést
térítésmentesen vállalni, adott esetben az élményfürdőben is. A Garay Élménypince pedig
azért jutott az eszükbe, mert a helyszínhez igen közel van. „B” tervvel is rendelkeznek arra az
esetre, ha nem tudják megvalósítani a rendezvényt, tekintettel arra, hogy Pünkösdre esne.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szigetvár és Dombóvár jön csak a rendezvényre?
Kovács Zsolt, az Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd elnöke: Igen. Szigetvárt azért hívták meg,
mert ők is meghívták már őket, Dombóvárt pedig azért, mert a nemzetközi szinten is elismert
zenekar karnagya Szekszárdon kezdte pályafutását. Meghívást kaptak szeptemberre a 13.
Bautzeni Nemzetközi Fúvós Zenei Fesztiválra is, ahol már többször felléptek. Egy jól bejáratott
kapcsolatról van szó. A sajnálatos veronai buszbaleset rávilágított mindenkit arra, hogy az
utazásokat alaposabban kell megszervezni. Elmondja, hogy ők mindig jól átgondolták az utazás
megszervezését, és mindig olyan társasággal mentek, amelyik kiváló referenciákkal
rendelkezik, mint a bonyhádi City Liner, illetve a Volánbusz. Még sosem mentek három
sofőrrel kevesebbel külföldre. Mindenképp fel kell, hogy vegyék a fesztivál szervezőivel a
kapcsolatot, mert ha útközben meg kellene, hogy szálljanak valahol, az hihetetlenül
megdrágítaná az utat, akár olyan mértékben is, hogy még a részvétel is kérdésessé válna. Ha
a bizottság tagjai megnézik a pénzügyi beszámolót, akkor jól látható belőle, hogy a zenekar
legnagyobb támogatói a szülők, mind az adományokkal, mind pedig az adó egy százalékával.
Úgy véli, hogy a szülőktől több támogatást már nem várhat el a zenekar. Itt szeretné
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megköszönni a város segítségét is, ugyanis e nélkül a támogatás nélkül az egyesület nem tudna
fennmaradni. A város támogatása a bázisösszeg, ami köré építi a zenekar az egyéb
adományokat. Nehéz helyzetben van az egyesület azért is, mert több olyan hangszere van,
ami már nagyon elöregedett, és felújításra, javításra szorulna. Van olyan hangszerük, aminek
a felújítása több, mint 200.000 forint volt. A kisebb hangszereket szerencsére a szülők
megveszik a gyerekeknek, így ennek a költsége nem terheli az egyesületet. Hazai fesztiválokra
nem sűrűn utazik a zenekar, mivel nehéz megoldani a hangszerek szállíttatását. Ez akkora
költségeket jelentene nekik, amikből már majdnem eljutnának egy külföldi útra is. A szülőknek
mindig elmondja, hogy a város jóvoltából a gyerekek fél áron táborozhatnak.
Takács Zoltán bizottsági tag: Korábban a bizottság napirendi pontjai között szerepelt a
zenekar egyenruhája. Azt szeretné megkérdezni, hogy hogyan áll most ez az ügy.
Kovács Zsolt, az Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd elnöke: Ebben szülői és nemzetközi
összefogással, valamint a város segítségével sikerült előrébb jutnia a zenekarnak. Már van
egyforma felsőjük.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A beszámolóban a 2017. év pénzügyi terveinél csak a
kiadások szerepelnek. Szándékosan nincs feltüntetve a bevétel?
Kovács Zsolt, az Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd elnöke: A legtöbb bevételük esetleges. A
város támogatásának konkrét összegét sem tudja még, ezért nem tüntette fel a bevételeket.
Nagy segítséget jelent még a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása, de itt
programokra lehet pályázni, így nem arra költhetik a pénzt, mint amire szeretnék.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottság valamennyi tagjának ajánlja az elnök által
megemlített nagykoncertet. Szeretné megköszönni Kovács Zsoltnak, hogy sokszor vállal
szerepet egyénileg is városi rendezvényeken. Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
V.

Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
Meghívott: Szendrey Sarolta elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy szeretnée kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Szendrey Sarolta, a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus elnöke: Nagy örömmel hallgatta, hogy a
többi egyesületnek milyen sok lehetősége van fellépni különböző településeken. Elmondja,
hogy a kórusoknak nincs ennyi lehetősége rendezvényeken való részvételre. Év elején, mielőtt
megkezdenék az aktív időszakot, elvonulnak Domboriba egy táborba, ahol felkészülnek az év
megkezdésére. Jelzi, hogy a beszámolóban a 2017. évre tervezett programjaikban elírás
történt. Mind a „Keszthelyi Dalünnep”, mind a Sopronban megrendezésre kerülő fesztivál
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időpontja május lett, viszont a keszthelyi júniusban kerül megrendezésre. Mindkettő
rendezvényre szeretnének elmenni, ezzel kapcsolatban reméli, hogy talál majd pályázati
lehetőségeket. Volt olyan pályázat, ami szerinte nagyon rosszul került kiírásra, mivel minden
második ponthoz oda lett írva, hogy az a rendelkezés még változhat. Június 23-ra szól már a
keszthelyi meghívásuk, viszont Szekszárdon ekkor lesz Szent-László Nap, amivel kapcsolatban
nem tudja, hogy a kórusnak lesz-e szerepe. Amennyiben szán nekik szerepet a város, akkor a
pénteki napot kihagyják a rendezvényen, és csak szombat-vasárnapra mennek el. Év elején
hallotta a híradóban, hogy ez az év a kórusok éve lesz. Úgy gondolja viszont, hogy nincs
megjelenési lehetőség, mivel rengeteg kórus van. Csak akkor tudnak megjelenni, ha
szerveznek maguknak fellépést.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Ezt valahol kezdeményeznie kellene a kórusnak.
Szendrey Sarolta, a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus elnöke: Más kórusoknak több lehetősége
van, mivel többet utaznak. Az ő egyesülete viszont jobban szeretne itthon fellépni, mert az
itthoni fellépés jóval kevesebb összegbe kerül. Az egyesület tagjai nyugdíjasok, ezért azt se
mondhatja, hogy nagy családi támogatásban részesülnének: az adó egy százalék se jelent nekik
akkora bevételt, mint más egyesületeknek, mert a dolgozó családtagok inkább azokat az
egyesületeket támogatják, amelyeknek a gyermekek a tagjaik. Itt szeretné megköszönni a
város támogatását. A tavalyi karácsonyi koncertjük nagyon jól sikerült, idén azonban nem
tartanak karácsonyi koncertet, mivel valószínűleg minden kórus fog tartani. Ehelyett inkább
megrendezik a Gerse Emlékkoncertet, mert a közönség soraiból érkezett ilyen kívánság.
Elmondja még, hogy a kórusnak nagyon jó a kapcsolata a Kamarazenekarral.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
VI.

A „PAD” Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület
Meghívott: Dicső Zsolt elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy szeretnée kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Dicső Zsolt, a „PAD” Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület elnöke: A tavalyi év azért
volt fontos számukra, mert 20 éves lett az általuk kiadott folyóirat. Rendezvényeiket is e köré
szervezték, így jutottak el a Petőfi Irodalmi Múzeumba. A szekszárdi bemutatója a Szüreti
Napokon volt, de bemutatásra került Miskolcon, Pécsen, Győrben, valamint a megyében is sok
helyen. Érdekessége a folyóiratnak, hogy a borok is szerepet kaptak benne: Heimann Zoltán a
barbár ünnepre felkért írókat, hogy írjanak a borokról. A tavalyi évben felkért írók írásai
szerepelnek ebben a számban, továbbá egy beszélgetés Ódor János és Heimann Zoltán között
a barbárról, a barbárokról és a barbár bortermelőkről. A felkért írók között volt Esterházy Péter
is, aki sajnos már nem élhette meg a mű megjelenését. Legfontosabb rendezvényei között
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említi meg a Szekszárdi Magasiskolát, aminek tavaly az volt az újdonsága, hogy hat Mészölydíjas író is jelen volt, akik végig nyomon követték az eseményt. Az összes esti rendezvényüket
a Vármegyeháza kávézójában tartották. Az idei évben is keddtől péntekig minden délután
kezdődő rendezvényt ott szeretnének majd megtartani. Nagy vonzereje ennek a helyszínnek,
hogy a központban található, ingyenes, és nem elzárt, azaz nemcsak a jómódúak, hanem bárki
számára megközelíthető. Az egyesület esetében nincs minősítő verseny. Minősítésként az
említhető meg, hogy ki milyen szervezetnek a tagja. Tavaly beválasztásra került az
Írószövetségbe, a Szépírók Társaságába és a Magyar Küldeményművészeti Társaságba is. A
Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezésre került 20 éves évfordulós rendezvényük nagy
sikert aratott, már meg tudták valósítani azt a nagy hármast, ami tervben volt: főzés és
borozgatás mellett olyan szerzők olvastak fel, akik a 20 éves fennállás alatt publikáltak náluk.
Március 25-én a PAD rendezésében lesz a Babits Mihály Kulturális Központ
konferenciatermében a Mosolygó Kaptafa Hangászkar 41 éves fennállását ünneplő koncert. A
Mészöly Alkotóház kezdeményezésük eddig nem sok sikert hozott, most viszont civil
összefogással úgy érzi, hogy sikerülni fog.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Gratulál Dicső Zsoltnak a tagságért. Mit jelent a Magyar
Küldemény Társaság?
Dicső Zsolt, a „PAD” Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület elnöke: Ma már
küldeményművészetnek számít minden, amit nem ő maga visz a kiállításra. Minden olyan
alkotás, ami szövegezést is tartalmaz. A képszöveg harmadik dimenzióba emelésén fáradozó
társaságot jelenti. Minden évben van egy nemzetközi kiállítása és három magyarországi
pályázata. Ez egyébként egy nagyon régi kezdeményezés, csak eddig nem volt összefogva. Egy
éve működik, eddig négy kiállítása volt. Végezetül szeretné megköszönni a támogatást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
VII.

Szekszárdi Big Band
Meghívott: Pecze István elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy szeretnée kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Pecze István, a Szekszárdi Big Band elnöke: A beszámolóhoz nem szeretne kiegészítést fűzni.
Az egyesület terveivel kapcsolatban elmondja, hogy február 20-án, hétfőn lesz egy nagy
hangversenyük, amire már nagyon készülnek. Büszkeséggel tölti el őket, hogy sikerült egy
sztárvendéget, Charliet, is meghívniuk a hangversenyre. Így természetesen még több feladata
lesz az egyesületnek, mert ugyanazokat a számokat szeretnék prezentálni, mint amelyeket
Charlie a budapesti zenekarokkal szokott énekelni. Nagy szerencséje az egyesületnek, hogy
egy olyan modern hátteret tudhat maga mögött, mint a Babits Mihály Kulturális Központ,
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hiszen mind a hangtechnika, mind a fénytechnika 21. századi, aminek a lehetőségeivel
szeretnének is élni. A hangversenyről felvételt fognak készíttetni, ami vetítésre kerül majd a
Tolnatáj Televízióban, a Kapos tv-ben és a Pécs tv-ben is. A hangversenynek boros vonatkozása
is lesz: Mészáros Pál, aki a tavalyi év bortermelője lett, Charlie egyik száma után, ami jégről és
whiskey-ről szól, felmegy a színpadra, és megpróbálja Charlie életfilozófiáját Mészáros
borokkal megváltoztatni. Kaposvár megpróbál egy olyan Pünkösdöt szervezni, mint amilyen
régen Szekszárdon volt. A Pünkösd hétfő a Jazz-ről fog szólni, ahol esti főattrakcióként
számítanának az egyesületre, a nap többi részét viszont helybeli együttesekkel töltik majd ki.
Kaposváron is az előbb említett Charlie-s műsort szeretnék előadni.
Takács Zoltán bizottsági tag: A 20-i rendezvény hány órakor fog kezdődni?
Pecze István, a Szekszárdi Big Band elnöke: Este hétkor. Elmondja, hogy minden alkalommal
felléptetnek fiatal tehetségeket, akik a Zeneiskolában tanulnak, de olyan is van köztük, aki
Béres Évánál tanul vagy tanult. Életének ahhoz a szakaszához ért, hogy kiváló szólistákkal
játszhat együtt, nagyon tehetséges gyermekeket taníthat. Már a volt növendékeinek a
gyermekei is hozzá járnak. A hétfői hangversenyen például Csepregi Petra fog az apukája
mellett trombitálni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Olvasta a beszámolóban, hogy az egyesület a fellépésnek
felkérés hiányában nem tudott eleget tenni, viszont be van írva mégis két fellépés.
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Együttesként nem tudtak fellépni,
de szólistákként igen.
Pecze István, a Szekszárdi Big Band elnöke: Egy nagy együttest nehéz mozgatni. Kialakult egy
szólista csapat, akikkel bármikor ki tudnak állni a fellépéshez. Olyan rendezvény is volt, ahol ő
egyedül trombitált. Végezetül szeretné megköszönni a támogatást.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
VIII.

Szekszárd Jazz Quartet
Meghívott: Szepesi László elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy szeretnée kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Szepesi László, a Szekszárdi Jazz Quartet elnöke: Beszámolóját csak nagyon röviden
egészítené ki. Először is szeretné megköszönni az egyesületnek nyújtott támogatásokat.
Elmondja, hogy a csapat megfiatalodott, Matók Ákos már nem csak vendégként szerepel
náluk, hanem az egyesület tagjaként.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Próbákat tart az egyesület?
Szepesi László, a Szekszárdi Jazz Quartet elnöke: Igen.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
IX.

Tücsök Zenés Színpad Egyesület
Meghívott: Béresné Kollár Éva elnök

Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Köszönti az egyesület elnökét. Megkérdezi, hogy szeretnée kiegészíteni az egyesület beszámolóját.
Béresné Kollár Éva, a Tücsök Zenés Színpad Egyesület elnöke: Beszámolóját nem kívánja
kiegészíteni, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Az egyesület legnagyobb elismerése a Megyei Príma díj
elnyerése volt, amelyhez gratulál az egyesületnek.
Béresné Kollár Éva, a Tücsök Zenés Színpad Egyesület elnöke: Sokszor már nem is a Babits
Mihály Kulturális Központban próbálnak, hanem a lakásán. A kisebb gyermekekkel készül egy
zenés mesejátékra, amit gyereknapon szeretne majd előadni, a városi programon belül, pont
úgy, ahogyan tavaly is.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Mi lenne a címe a mesejátéknak?
Béresné Kollár Éva, a Tücsök Zenés Színpad Egyesület elnöke: A hetedik testvér.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Szabadtéren is előadható?
Béresné Kollár Éva, a Tücsök Zenés Színpad Egyesület elnöke: Nagyon sok párbeszéd van
benne. Ahhoz, hogy szabadtéren előadhassák, minimum nyolc mikroport kellene.
Máskülönben a nézők nem értenék rendesen az előadást. A középső csoportból is besegítene
néhány gyermek a kicsiknek. A középső csoporttal egyébként elkezdte a Walt Disney féle
Dzsungel könyvét. Ennek az első részét egyszer már előadta az egyesülettel, de most szeretné
a második felével együtt előadni, amiben már szerepelnének a nagyobbak is. A nagy csoport
tagjai nagy örömmel álltak neki a Padlás című musicalnek. Nyolc évvel ezelőtt egyszer már
megkérte az Artisjustól és ki is fizette a jogdíjat, viszont két hónap múlva Pintér Tibor Társulata
előadta Szekszárdon, így akkor úgy döntött, hogy mégse adják elő. Most újra meg kell, hogy
kérje a szerzői jogot az Artisjustól, ami körülbelül 80.000-100.000 forint között lesz. Október
elején szeretnék előadni, mert akkor elvileg nem ütközne semmilyen városi rendezvénnyel.
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Elmondja, hogy szeretne egy megyei szintű énekversenyt szervezni a Babits Mihály Kulturális
Központtal közösen. Már három éve húzódik a kanadai meghívásuk. A kanadaiak azt
szeretnék, ha előadnák a Holokauszt műsorukat. A kanadai Magyarok Szövetségének
elnökével tartja a kapcsolatot, ő mondta, hogy szeretnék, ha előadnák kint ezt a műsort. A
Holokauszt műsoron kívül szeretnék, ha az egyesület koncertezne is. Tavaly a dombóváriak is
hívták őket fellépni. Akkor olyan elégedettek voltak velük, hogy rögtön felkérték őket, hogy az
augusztus 20-i ünnepen is lépjenek fel. Jelzi, hogy ezt a műsort Szekszárdon is szívesen
előadnák augusztus 20-án.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A hangosítást hogyan tudja megoldani az egyesület?
Béresné Kollár Éva, a Tücsök Zenés Színpad Egyesület elnöke: Nagyrendezvények esetében
adott a hangosítás.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni az egyesület beszámolóját.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Javasolja a beszámoló elfogadását.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetőinek
meghallgatását követően javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 13/2017. (II. 17.) határozata
a Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2016. évi munkájának és
2017. évi terveinek áttekintéséről I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 8.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1.

köszönetét és elismerését fejezi ki a
-

Gagliardia Kamarakórus Egyesület
„Mondshein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus
Egyesület
„Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi
Néptáncegyeület
Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
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-

A „PAD” Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület
Szekszárdi Big Band
Szekszárdi Jazz Quartet
Tücsök Zenés Színpad Egyesület

Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2016. évben nyújtott
művészeti,- közösségépítő tevékenységéért, a városi
nagyrendezvényeken történt fellépéseikért, az önállóan
szervezett művészeti rendezvényekért.
Határidő:
Felelős:

2017. február 17.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

2. a jövőben is Szekszárd kulturális, művészeti élete
nélkülözhetetlen szereplőiként tartja számon a felsorolt
Kiemelkedő Művészeti Együtteseket, esetükben jóváhagyja a
Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedő Művészeti
Együttese státuszt.
Határidő:
Felelős:

2017. február 17.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. elrendeli, hogy a Kiemelkedő Művészeti Együttesek a
„kiemelkedő művészeti együttes” státusz évenkénti
megvédése érdekében a jóváhagyott szempontokat tartsák
be és e szempontok szerint készítsék el évente a szakmai és
pénzügyi beszámolót elektronikus formában is, melyet a
Polgármesteri Hivatal Humán Osztályára kell benyújtani a
megadott határidőre. Egyben felhívja az együttesek vezetőit
az önkéntes munka nyilvántartására is.
Határidő:
Felelős:

2017. február 17.
Kiemelkedő
Művészeti
Együttesek
vezetői
Csillagné Szánthó Polixéna Humán
Bizottság elnöke

4. felhívja a Kiemelkedő Művészeti Együtteseket a
közművelődési adatszolgáltatási kötelezettségük (a
288/2009. (XII.15.) számú Kormányrendelet értelmében
kötelező statisztikai adatszolgáltatás) teljesítésére, valamint
a jogszabályi megfelelőség folyamatos fenntartására.
Határidő:
Felelős:

2017. március 1.
Kiemelkedő
Művészeti
vezetői

Együttesek
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Csillagné Szánthó
Bizottság elnöke

Polixéna

Humán

5. felhívja a Kiemelkedő Művészeti Együtteseket, hogy a városi
virtuális eseménynaptár készítését, aktualitását segítsék elő
azzal, hogy a város felé nyitott rendezvényeikről,
programjaikról mindenkor küldjék meg az információkat az
info@szekszardagora.hu e-mail címre.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Kiemelkedő
Művészeti
vezetői
Dr. Molnár Kata jegyző

Együttesek

6. elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal a város honlapjáról
folyamatosan tegye elérhetővé a Kiemelkedő Művészeti
Együttesek honlapjait, és rendszeresen jelenítse meg a
honlapon az általuk leadott rendezvényeket, információkat.
Határidő:
Felelős:

2017. február 17. és folyamatos
Dr. Molnár Kata jegyző

7. felhívja a Kiemelkedő Művészeti Együtteseket, hogy éljenek
a mindenkori hazai és uniós szakmai és működési pályázati
lehetőségekkel.
Határidő:
Felelős:

2017. február 17. és folyamatos
Kiemelkedő
Művészeti
Együttesek
vezetői

2. napirendi pont:
A Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület Civil Keretből kapott támogatás
elszámolásában költségátcsoportosítás engedélyezése
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 14/2017. (II. 17.) határozata
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a Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület Civil Keretből
kapott támogatás elszámolásában költségátcsoportosítás
engedélyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 8.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva a
Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület kérelmére támogatja,
hogy a Civil Keretből elnyert összeget (100.000 Ft) teljes
egészében bankköltségeire használhassa fel.
Határidő:
Felelős:

2017. február 17.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök

3. napirendi pont:
A Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesület Civil Keretből kapott támogatása felhasználási és
elszámolási határidejének módosítása
(12. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: Ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 15/2017. (II. 17.) határozata
a Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesület Civil Keretből kapott
támogatása felhasználási és elszámolási határideje
módosításának engedélyezéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 8.
alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva a
Szekszárdi FITT Fiatalok Sportegyesület kérelmére engedélyezi,
hogy a Civil Keretből elnyert támogatási összeg felhasználási és
elszámolási határideje 2017. március 31-re módosuljon.
Határidő:
Felelős:

2017. február 17.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök
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4. napirendi pont:
„Hiszek Benned!” Sport Program I. alprogram pályázat megvalósításának támogatása
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Majnay Gábor osztályvezető: Október végén a Minisztérium célirányosan megkereste a
megyei jogú városokat, hogy pályázhatnak szabadidős programok megvalósítására. Ennek a
pályázatnak nagyon záros volt a határideje, talán másfél hét. A hivatal egyeztetett a
Sportközpont vezetőjével is, majd összehívták az összes olyan sportegyesületet, amelyek ilyen
tevékenységgel is foglalkoznak. Az előterjesztésben látható, hogy a sportegyesületek közül kik
nyújtottak be pályázatot. A maximum összeg 28 millió forint volt. Karácsony előtt jött a
tájékoztatás, amelyben közölték, hogy melyik kettő program nyert 100%-ban: az egyik az
atlétika, a másik pedig a Fitt nap szabadidős sportnap. Az önerő nélküli pályázatról való döntés
a bizottság hatáskörébe tartozik. Mivel a lebonyolítás kapcsán az önkormányzatnak a két
pályázóval szerződést is kell kötnie, kell, hogy legyen határozat, amire lehet hivatkozni.
Elmondja, hogy a Fitt nap programjára jövő héten kerül sor. Az erre vonatkozó meghívót átadja
a bizottság tagjainak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Humán Bizottságának 16/2017. (II. 17.) határozata
A „Hiszek Benned!” Sport Program I. alprogram pályázat
megvalósításának támogatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Humán Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 2.
pont 1. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben
eljárva
1. jóváhagyja a „Hiszek Benned! Sport Program I. alprogram
kategóriába Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
által benyújtott pályázat szakmai anyagát az előterjesztésben
foglaltak szerint.
Határidő:
Felelős:

2017. február 17.
Csillagné Szánthó
Bizottság elnöke

Polixéna

Humán

2. felhívja a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóságát, hogy a program megvalósítására a Szekszárdi
Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a FITT Lesz
19
0217jkv

Sportegyesület részére készítse elő a támogatási
megállapodásokat, valamint felhívja a Gazdasági és
Informatikai Igazgatóságot a támogatási összeg átutalására.
Határidő:
Felelős:

2017. február 17.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán
Bizottság elnöke
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

3. elrendeli, hogy a pályázat teljes körű koordinálását továbbra
is a Humánszolgáltatási Igazgatóság felügyelje.
Határidő:
Felelős:

folyamatosan
Csillagné Szánthó Polixéna Humán
Bizottság elnöke
Dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Egyebek
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Úgy véli, hogy mindegyik civil szervezet
óriási értéket teremt, és óriási terhet visel. Az általuk szervezett programokat nagyon jónak
gondolja. Nagy öröm számára, hogy a város támogatja a civil szervezeteket, viszont ő ezt
természetesnek tartja. Úgy érzi, hogy a civil szervezetek „fordítva ülnek a lóra”, és nem kellene
nekik külön is megköszönni a város támogatását. Múltkor részt vett a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság ülésén, ahol a bizottság egyik tagja azt mondta, hogy le kellene írni forintosítva, hogy
például a civil szervezetnek mekkora támogatást jelent a teremhasználat engedélyezése. Úgy
gondolja, hogy azok a támogatások, amelyeket a civil szervezetek maguknak megteremtenek
például a családtagjaik közreműködésével, sokkal nagyobbnak értékelendőek. Azt kéri a
bizottságtól és a város vezetésétől, hogy jobban értékeljék a civil szervezetek működését,
munkáját, és ha a költségvetést még nem fogadták el, akkor meg kellene emelni a civil
szervezeteknek nyújtandó támogatás összegét. A szervezetek vezetői szinte sírva mondják el,
hogy milyen problémáik vannak. A Civil Koncepció is tartalmazza az együttműködést, éppen
ezért kellene nagyobb támogatásban részesíteni őket. Munkájából kifolyólag járja a városokat,
és azt látja, hogy máshol hangsúlyosabban támogatják a civil kezdeményezéseket,
programokat. Nem tudja, hogy a költségvetésben mi alapján határozzák meg a civil
szervezeteknek nyújtandó támogatásokat, de úgy gondolja, hogy meg kellene fontolni a
javaslatát.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Van egy bizottsági keret.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: De a bizottsági keret mi alapján van
eldöntve?
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A költségvetés elkészítésekor elkülönítésre kerülnek a
bizottsági keretek. Ez a keret évek óta azonos, 50 millió forint. Ebből a Humán Bizottság kerete
42 millió forint. 2015-ben a Közgyűlés 8.000.000 forinttal megemelte a bizottsági keretet,
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melyet a bizottság a civil szervezetek között osztott fel. Elmondja, hogy nem ért egyet a
Kerekasztal elnökének a véleményével, ugyanis szerinte a város igen kiemelkedően foglalkozik
a civil szervezetekkel.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Mihez képest?
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Elmondja, hogy ő is tartja a kapcsolatot más városokkal, és
pont ezért mondta azt, hogy a város kiemelkedően foglalkozik a civilekkel. Rendkívül nagy
számú civil szervezet működik Szekszárdon. Általában jellemző, hogy a civil szervezetek közül
a legsúlyosabb kritikát azok fogalmazzák meg, akik a városért úgymond semmit nem tesznek,
hanem jórészt maguk szórakoztatásáért működnek. Akik a városért nagyon sokat tesznek,
azok a Kiemelkedő Művészeti Együttesek. Ők minden évben kiemelten kapnak támogatást. A
bizottság mindig az előző évi támogatás mértékét veszi alapul, de igyekszik mindig egy kicsivel
többet adni. Figyelembe veszik, hogy melyik egyesületnek van jubileumi éve, melyiknek van
olyan belföldi vagy külföldi megjelenése, ami fontos mind az ő szempontjukból, mind a város
szempontjából.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Az egy természetes dolog, hogy a város
támogatja a civil szervezeteket. Egy-két kórusnál elhangzott, hogy hatalmas terhek vannak a
kórustagok családtagjain is. Számára nagyon furcsa az, hogy egy-két civil szervezet a létéért
kell, hogy küzdjön. Sok esetben a város támogatása nélkül maradnak fenn. Éppen ezért ezt a
helyzetet jobban át kellene gondolnia a Közgyűlésnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Véleménye szerint a Kerekasztal elnöke ellentmond saját
magának, ugyanis egyszer azt mondja, hogy a civil szervezetek nem tudnak működni a város
támogatása nélkül, máskor pedig azt, hogy fenn tudnak maradni a nélkül is.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Azt mondta, hogy óriási terhek mellett
tud megélni.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nincs olyan ország a világon, ahol az önkormányzatnak
kellene eltartania a civil szervezeteket.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Ki is derült, hogy nem is abból élnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A civil szervezet létrejön valamilyen céllal. Ezt követően
pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy fenntartsa önmagát. Ha kap támogatást a
várostól, azt meg kell köszönni, és jól kell vele gazdálkodni. Viszont a támogatást nem lehet
természetesnek venni.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Akik most beszámoltak az ülésen, mind
kihangsúlyozták, hogy micsoda terheik vannak. Úgy érzi, hogy aránytalanság van a civil
szervezeteknek nyújtott támogatás és az általuk megteremtett értékek között. Ezt az
aránytalanságot már korábban is felfedezte. A támogatás növelése nélkül adott esetben
megszűnhetnek olyan szervezetek, akik nagyon nagy értékeket képviselnek, és azok is, akik
csak a saját szórakoztatásukra jöttek létre.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nem pejoratív kicsengésnek szánta, hogy vannak olyan
szervezetek, akik csak saját maguk szórakoztatására jöttek létre. Az már önmagában nagyon
szép szándék, hogy összefogják a tagjaikat.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Úgy érzi, hogy a Kerekasztal elnöke nagy
általánosságban beszélt dolgokról.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Választ is csak nagy általánosságban
kapott.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Szerinte a bizottság tagjai nem azért kapták
megbízatásukat, hogy nagy általánosságban megváltoztassák a világot, hanem azért, hogy
segítsenek a problémák megoldásában konkrét eseteknél.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A beszámolók konkrét eseteket
tartalmaztak. Ezekre a konkrét beszámolókra hivatkozott az előbb. Elmondták, hogy mekkora
terheket viselnek.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Véleménye szerint mindenkinek kell terheket viselnie.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: A beszámolókat meghallgatva nem gondolja, hogy
panaszkodnának a szervezetek vezetői a terhekre.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Nem panaszkodtak, de jelezték, hogy
ezek a terhek lassan már elviselhetetlen nagyságúak. Ha a város jobban kihangsúlyozná a civil
szervezetek működését, akkor lehet, hogy magánszemélyektől is több támogatást kapnának.
Nem a bizottság ellen szólalt fel, hanem a civil szervezetek mellett.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A Civil Kerekasztal bármikor előállhat véleményével.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Csak az a baj, hogy senki nem kéri ki a
véleményüket, pedig ők szívesen elmondanák.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megkérdezi, hogy mégis mióta nem kéri ki a véleményüket
az önkormányzat?
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: A költségvetés tervezése biztos, hogy
folyamatban van.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Nem érti, hogy a Civil Kerekasztal mi jogon szólhatna bele
a költségvetésbe.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Most van egy folyamat, amiben bizonyos
keretekről döntés fog születni. Mielőtt döntenének arról, hogy egy bizottság mekkora összeget
fog kapni, közös egyeztetést kellene folytatni velük is. Nem a költségvetés tervezésébe
szeretne beleszólni, csak a keretek felosztásába.
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Csillagné Szánthó Polixéna elnök: A bizottsági keret felosztásánál mindig egyeztetett a
közművelődési és civil kapcsolatok referense Ácsné Oláh Gabriellával, a Civil Kerekasztal
korábbi elnökével. Gabriella mindig véleményt nyilvánított, már a felosztás folyamatánál is. A
felosztásra vonatkozó javaslatot tárgyalja meg a bizottság. Még ekkor is volt mindig lehetősége
véleménynyilvánításra, amit a bizottság szinte mindig elfogadott.
Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: Reméli, hogy ez a jövőben is így lesz.
Majnay Gábor osztályvezető: A bizottság rendelkezik egy kerettel. A hivatal javaslatok alapján
elkészíti a költségvetés tervezetét. A költségvetést egyébként február 28-án tárgyalja meg a
Közgyűlés. Javasolja, hogy a Kerekasztal elnöke tegyen javaslatot a napirendi pont
tárgyalásakor a bizottsági keret felemelésére.
dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tag: Véleménye szerint, ha a szervezeteknek nagy
szükségük lenne további támogatásra, akkor lényegében „sírva könyörögnének” érte, és nem
arról számolnának be, hogy milyen jól működik minden.
Majnay Gábor osztályvezető: A Kiemelkedő Művészeti Együttesek szerencsére már olyan
magas színvonalon végzik tevékenységüket, hogy az ország számos pontján fel tudnak lépni,
valamint sokan még országon kívül is. Erre a város nagyon büszke. Úgy gondolja, hogy más
város talán azért tud több támogatást nyújtani a civil szervezeteknek, mert az adott helyen
nincs annyi szervezet nyilvántartásba véve.
Csillagné Szánthó Polixéna elnök: Megköszöni a Civil Kerekasztal elnökének, hogy elmondta
véleményét.
További napirendi pont nem lévén az ülést 10 óra 38 perckor berekeszti.
K.m.f.
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