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oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2017.02.07.

A napirendi pont rövid tartalma: Az 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) alapján a fenntartó
hagyja jóvá a muzeális intézmények beszámolóját és munkatervét. Az 51/2014. (XII.10.)
EMMI  rendelet  meghatározza  a  múzeumok  éves  munkatervéhez  szükséges  szakmai
mutatókat.  Az  Intercisa  Múzeum  2017.  évi  munkaterve  a  fenti  rendelet
figyelembevételével, a 2016. évi beszámolója a tárgyévi munkaterv alapján készült.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Jogi és Szervezési Igazgatóság
Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna
E-mail címe: bokor@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-151
Iktatószám: 1620-4/2017

Előkészítő aláírása: Bokor Zsuzsanna sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2017. 01.31.
Ellenőrzés dátuma: 2017. 02.01.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:    egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 
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JAVASLAT

 az Intercisa Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 50. § (2) bekezdése értelmében:

(2) A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján
a)  meghatározza  és  jóváhagyja a  muzeális  intézmény  éves  és  középtávú  feladatait,  így

különösen stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait,

Az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei
könyvtár  éves  munkatervéhez  szükséges  szakmai  mutatókról  szól.  A  múzeumra  vonatkozó
szakmai mutatókat  a rendelet  1.  számú melléklete tartalmazza.  A rendelet  1.§-a értelmében a
szakmai mutatót a feladat megvalósításának szöveges leírásával együtt kell alkalmazni. 

Az  Intercisa  Múzeum  elkészítette  és  benyújtotta  a  2016.  évi  beszámolóját,  munkajelentés
elnevezéssel (Lásd határozat 1. számú melléklete) és a 2017. évi munkatervét (Lásd határozat 2.
számú melléklet).

2016. évi beszámoló 

A beszámoló az egyes munkatársak egyéni jelentéseiből tevődik össze, és a végén IX. fejezetként
a szakmai mutatók összesítéséből.

Farkas  Lajos  igazgató elvégezte  az  ÁBPE 1.  tanfolyamot,  amit  a  költségvetési  és  gazdasági
szervek vezetői számára írtak elő. 
Az  év  folyamán  2  munkavállaló  személyében  történt  csere  a  takarítónői  és  a  néprajzkutatói
állásban, továbbá helyettesítéssel oldják meg a történészi státuszt.
Az év folyamán 9 nagy időszaki kiállítást és 18 előadást tartottak. Az igazgató 2 kiállítást emelt ki a
Katyini  vérengzésről  szóló  és  a  magyar  tűzoltás  történetét  bemutató  kiállításokat.  Kiadták  az
Intercisa Múzeum évkönyvét, továbbá megújult az intézmény honlapja is. Jelentős önkormányzati
támogatást nyertek a Turul népe c. hagyományőrző nap megrendezésére és a Duna Szalki-sziget
melletti régészeti feltárására.

A  régészek több  helyen  végeztek  a  város  területén  régészeti  megfigyelést.  Ismeretterjesztő
előadásokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottak. Részt vettek a kiállítások szervezésben
és  rendezésében,  valamint  pályázatok  írásában,  lebonyolításában.  Keszi  Tamás  ezen  kívül
plakátokat készített, és ő készíti a kiállítások és egyéb rendezvények fotódokumentációját.

A történész  szervezte a tűzoltó kiállítást és a Kelet Népe kiállítást, de részt vett a többi kiállítás
szervezésében is. Rendszeresen nyilatkozik a helyi médiának.

A restaurátorok részletesen felsorolták az általuk tisztított, konzervált, restaurált, illetve kiállításokra
előkészített tárgyakat. Részletes leírást kaptunk az elvégzett munkákról.
A jelentés értelmében a régészeti tárgyak kezelése kiemelkedően magas 63466 db tisztítás, 10
konzerválás és 129 restaurálás.

A műtárgyvédelmi asszisztens letette a záróvizsgáját. 
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A nagyteremben 9 időszaki kiállítás volt, a kisteremben 4, amelyek listáját a  múzeumpedagógus
jelentése  tartalmazza.  Iskolákban  utaztatták  a  „Régészeti  leletek  a  dunaújvárosi  járásból”  c.
kiállítást. (14 helyszín)
A múzeumpedagógiai  és  egyéb  rendezvények  látogatottsága  összesen  17514  fő,  ebből  5822
felnőtt, és 11682 fő diák. (Utóbbi duplája az előző évinek!) Lezárult a 2 TÁMOP-os pályázat, a
zárójelentéseket benyújtották. Egy TIOP-os pályázat még folyamatban van.

A néprajzkutató személyében változás történt az év folyamán. Ezen a területen a legfontosabb
munka az állandó kiállítás néprajzi részének átalakítása volt.

A IX. fejezet az alábbi szakterületekről tartalmaz mutatószámokat:
I. Szolgáltatási feladatok
1. közművelődési rendezvények, előadások, kiadványok száma, önkéntesek
2.  múzeumpedagógiai  foglalkozások,  tehetséggondozást  segítő  programok,  iskolákkal  kötött
megállapodások száma
II. Kiállítási tevékenység
Állandó kiállítás és látogatói, időszaki kiállítások
III. Gyűjteménygyarapítás adatai
IV. Tudományos kutatás
V. Műtárgyvédelem

   2017. évi munkaterv   

A munkaterv is munkatársakra lebontva tartalmazza az elképzeléseket, amelyekből néhány dolgot
kiemelünk:
Farkas  Lajos,  igazgató  felsorolja  a  tervezett  fontosabb  kiállításokat  és  előadásokat.
Megfogalmazott  egy  3  évre  vonatkozó  stratégia  tervet  is,  amelyben  az  alapelvek  rögzítését
követően  egy  új  állandó  kiállítás  megrendezését  veti  fel,  hangsúlyozza  a  múzeumpedagógiai
tevékenység fontosságát.

A régészek továbbra is terveznek előadásokat, kiállításokat, nyári tábort.

A történész mesterképzésre jelentkezik,  2 időszaki  kiállítást  tervez,  publikál  a  hónap műtárgya
sorozatban, foglalkozik Barsi Dénes hagyatékával.

A néprajzkutató is készít tanulmányt a tervezett évkönyvbe, továbbá két néprajzi kiállítást is tervez.

Egy felsőfokú végzettségű restaurátor, 1 fő műtárgyvédelmi asszisztens, 1 fő műtárgymosó végzi a
gyűjtemény állagmegóvását.

A múzeumpedagógus 6 tervezett időszaki kiállítást sorol fel, 6 nagy rendezvényt, múzeumi órák
tervét, tematikus foglalkozásokat.

A  munkaterv  IX.  fejezete  is  tartalmazza  a  szakmai  mutatókat,  az  előző  évi  beszámolóval
összevetve a realitások talaján maradva.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság a február 7-ei ülésén tárgyalta,
és 7 igen, egyhangú szavazattal támogatta a határozati javaslatot.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (II. 16.) határozata
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az Intercisa Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése jóváhagyja  az  Intercisa  Múzeum 2016.  évi,  a
határozat 1. számú mellékletét képező munkajelentését.

Felelős:    a határozat közléséért:
      a polgármester 
      a határozat közlésében való közreműködésért:
      a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

  Határidő:   2017. február 28.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése jóváhagyja  az  Intercisa  Múzeum 2017.  évi,  a
határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét.

Felelős:    a határozat közléséért:
      a polgármester 
      a határozat közlésében való közreműködésért:
      a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

  Határidő:   2017. február 28.

Dunaújváros, 2017. február 16.

                       Izsák Máté sk.
 az oktatási, kulturális, ifjúsági

    és sportbizottság elnöke
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