
 Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. február 14.

Javaslat  az  Intercisa  Múzeum  2018.  évi  beszámolójának  és  2019.  évi  munkatervének
jóváhagyására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője

    Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Meghívott: Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                    2019.02.05.
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2019.02.06.
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  2018.  évi  munkabeszámolója  és  2019.  évi  munkaterve  a  fenti  rendelet
figyelembevételével készült.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 912-12/2019
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: dr. László Borbála sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: - Ellenőrzés dátuma:  ----
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: -
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2019. január 30. Ellenőrzés dátuma: 2019. január 30.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT

 az Intercisa Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. 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  2018.  évi  beszámolóját,  munkajelentés
elnevezéssel (Lásd határozat 1. számú melléklete) és a 2019. évi munkatervét (Lásd határozat 2.
számú melléklet).

2018. évi beszámoló 

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

Farkas Lajos igazgató 

Az év folyamán 2 személyi változás történt, februárban betöltötték a múzeumi adatrögzítői állást,
az év folyamán nyugdíjba vonult a szakképzett restaurátor. Az állást jelenleg 4 órában tölti be egy
dunaújvárosi hölgy, aki egyetemi tanulmányokat folytat.
Az év folyamán 8 időszaki kiállítást és 21 előadást szerveztek. Az igazgató 2 kiállítást emelt ki a
Lajta Múzeumhajót a Hadtörténeti Intézmény és Múzeummal közösen szervezett, és a Dr. Oetker
Magyarország Élelmiszer Kft. a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal szervezett
kiállításokat. Nyáron újraindították a múzeumkerti koncertsorozatot. Az igazgató a többi kulturális
intézménnyel is együttműködik (pl. beszélgetés vezetése a könyvtárban stb.)

A  régészek a  későbbiekben  megépülő  kőtár  épület  helyén  megelőző  feltárást,  és  a  város
környékén  több  helyütt  régészeti  megfigyelést  végeztek.  Ismeretterjesztő  előadásokat,
múzeumpedagógiai  foglalkozásokat  tartottak,  publikáltak  a  hónap  műtárgya  sorozatban.  Részt
vettek a kiállítások szervezésben és rendezésében. Nyáron a történésszel és a néprajzkutatóval
közösen múzeumi tábort  szerveztek általános iskolások részére.  A régésztechnikus segítette a
régészek  munkáját,  de  önálló  tárlatvezetéseket  is  tartott,  illetve  a  múzeumi  könyvtár
üzemeltetésében is részt vállalt.

A történészek részt  vettek  több  kiállítás  szervezésében,  tárlatvezetésben,  nyilatkoztak  a  helyi
médiának, de tartottak múzeumpedagógiai foglakozásokat is. 

A restaurátor részletesen felsorolta az általa tisztított,  konzervált,  restaurált,  illetve kiállításokra
előkészített tárgyakat. Részletes leírást kaptunk az elvégzett munkákról. A restaurátor december 2-
ától  nyugdíjba  vonult.  A  műtárgyvédelmi  asszisztensek  a  műtárgyak  tisztításában,
konzerválásában segédkeztek.
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A múzeumpedagógus jelentése tartalmazza a kiállítások felsorolását és statisztikáit. Részt vett a
múzeumi tábor szervezésében, amelynek keretében 5 foglalkozást tartott.
A múzeumpedagógiai  és  egyéb  rendezvények  látogatottsága  összesen  8057  fő,  ebből  4330
felnőtt, és 3745 fő diák. A jelentés tartalmaz egy összesítő táblázatot a média megjelenésekről.

A néprajzkutató feldolgozta  a  disznótoros  gyűjtési  felhívásra  beérkezett  anyagokat,  a  néprajzi
szoba enteriőrjét év megfelelő időszakaiban átalakította. Múzeumpedagógiai foglalkozásokat, és
tárlatvezetést is tartott. Rendszeresen publikál.

Gyűjteménykezelő: A római kori régészeti gyűjteményben 30406 db tárgy revíziója történt meg az
év folyamán. A gyűjteménykezelő kézműves foglakozásokat is tartott.

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

   2019. 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, bele értve a fogyatékkal élőknek szervezett programokat is.

A régészek folytatják a megelőző feltárást 1050 m2-en a Római Kőtár és Romkertben. Továbbra is
terveznek  előadásokat,  kiállításokat,  nyári  tábort.  Folytatják  a  feltáratlan  régészeti  anyag
leltározását és revízióját.

A  történészek  2  időszaki  kiállítást  terveznek  (büntetés-végrehajtás,  világháborús  relikviák
témákban),  a  kiállításokhoz  kapcsolódóan  múzeumpedagógiai  foglalkozásokat  is  terveznek.
Rendszeresen publikálnak a hónap műtárgya sorozatban.

Egy  egyetemi  tanulmányait  folytató  restaurátor,  1  fő  műtárgyvédelmi  asszisztens,  1  fő
műtárgymosó végzi a gyűjtemény állagmegóvását.

A múzeumpedagógus 7 tervezett időszaki kiállítást sorol fel, 6 nagy rendezvényt, múzeumi órák
tervét, tematikus foglalkozásokat.

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

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság a február 5-ei ülésén tárgyalta,
és  8  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolta  a  közgyűlésnek.  Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi
bizottság szintén február 5-én tárgyalta a javaslatot, és 5 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra
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alkalmasnak találta. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (II. 14.) határozata

az Intercisa Múzeum 2018. évi beszámolójának és 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése jóváhagyja  az  Intercisa  Múzeum 2018.  évi,  a
határozat 1. számú mellékletét képező munkajelentését.

Felelős:    a határozat közléséért:
      a polgármester 
      a határozat közlésében való közreműködésért:
      a humán szolgáltatási osztály vezetője

  Határidő:   2019. február 28.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése jóváhagyja  az  Intercisa  Múzeum 2019.  évi,  a
határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét.

Felelős:    a határozat közléséért:
      a polgármester 
      a határozat közlésében való közreműködésért:
     a humán szolgáltatási osztály vezetője

  Határidő:   2019. február 28.

Dunaújváros, 2019. február 14.

Tóth Kálmán sk.                     Izsák Máté sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi az oktatási, kulturális, ifjúsági

bizottság elnöke     és sportbizottság elnöke
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