
 Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  az  Intercisa  Múzeum  2020.  évi  beszámolójának  és  2021.  évi  munkatervének
jóváhagyására

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána a humán szolgáltatási osztály vezetője
    Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság                                  
 ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 

     
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  2020.  évi  munkabeszámolója  és  2021.  évi  munkaterve  a  fenti  rendelet
figyelembevételével készült.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 375-8/2021
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

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 
Leadás dátuma: 2021. február Ellenőrzés dátuma: 2021. február 
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Egyéb megjegyzések:
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Ikt. sz.: 375-8/2021    Tárgy: Múzeumi beszámoló és

                                                                                                          munkaterv

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

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  2020.  évi  beszámolóját,  munkabeszámoló
elnevezéssel (Lásd határozat 1. számú melléklete) és a 2021. évi munkatervét (Lásd határozat 2.
számú melléklet).

2020. 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 3 személyi változás történt, a néprajzkutató év elején távozott az intézményből,
szeptembertől  jött  egy  új.  Múzeumi  adatrögzítő  CSED-re  ment,  helyettesítésére  felvettek  egy
munkatársat, egy régésztechnikus is távozott.
Az  év  folyamán 2  időszaki  kiállítást  és  6  előadást  és  foglalkozást  szerveztek  és  megjelent  a
múzeum 4. évkönyve. Szeptember 4-én nyílt meg a 70 éves város -” … hétszáz nap alatt város
született a kukoricaföldek helyén” című várostörténeti kiállítást.

A  régészek a  régészeti  feltárások  és  megfigyelések  mellett  ismeretterjesztő  előadásokat,
múzeumpedagógiai  foglalkozásokat  tartottak,  publikáltak  a  múzeumi  évkönyvben  és  a  hónap
műtárgya  sorozatban.  Megrendezték  a  Múltba  ásott  város  című  kiállítást,  tárlatvezetéseket
tartottak. Keszi Tamás leadta az Iváncsa-laposi települést feldolgozó phd-disszertációját.
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A  történészek részt  vettek  több  kiállítás  szervezésében,  tárlatvezetésben,  előadások
szervezésében, nyilatkoztak a médiának, de tartottak múzeumpedagógiai  foglakozásokat is,  és
publikáltak a múzeum kiadványaiban.

A restaurátor helyett jelenleg az egyik műtárgyvédelmi asszisztens látja el a feladatot, aki most
végzi  szakirányú  egyetemi  tanulmányait.  Részletesen  felsorolta  az  általa  tisztított,  konzervált,
restaurált,  illetve  kiállításokra  előkészített  tárgyakat.  A  többi  műtárgyvédelmi  asszisztens  a
műtárgyak tisztításában, konzerválásában segédkezett, alkalmanként teremőrként dolgozott.

A múzeumpedagógus munkájára nyomta rá leginkább a bélyegét a pandémia miatti zárva tartás.
Nyáron 13 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak különböző táborokban. Az állandó kiállítást
932 fő látogatta, az időszaki kiállításokkal együtt az összes látogat 1521 fő volt. Rendezvényeken
1025 fő vett részt, ebből 246 fő diák. Előadásokon, könyvbemutatókon 380 fő vett részt.

A néprajzkutató múzeumpedagógiai  foglalkozásokat  tartott.  A múzeum  facebook  oldalán  jeles
napokat bemutató néprajzi sorozatot indított.

Gyűjteménykezelő a  szorosan vett  gyűjteménykezelői  feladatok  mellett  aktív  szerepet  vállalt  a
múzeum rendezvényeinek előkészítésében is. Helyettesítette a portást.

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
4. hozzáférés
II. Kiállítási tevékenység
Állandó kiállítás és látogatói, időszaki kiállítások
III. Gyűjteménygyarapítás adatai
IV. Tudományos kutatás
V. Műtárgyvédelem

   2021. évi munkaterv     

A munkaterv is munkatársakra lebontva tartalmazza az elképzeléseket, amelyekből néhány dolgot
kiemelünk:

Farkas  Lajos,  igazgató  felsorolja  a  tervezett  fontosabb  kiállításokat  és  rendezvényeket.
Megfogalmazott  egy több 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 feldolgozzák a Szalki-szigeten végzett búvárrégészeti kutatás leletanyagát. Továbbra is
terveznek  előadásokat,  kiállításokat,  nyári  tábort.  Folytatják  a  feltáratlan  régészeti  anyag
leltározását és revízióját, továbbá digitalizálását. Decemberre régészeti kiállítást terveznek.

A történészek 1 időszaki kiállítást terveznek a dunapentelei képes levelezőlapokról.  Rendszeresen
publikálnak a hónap műtárgya sorozatban.

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

A múzeumpedagógus  4500  fő  látogatóval  tervez.  A tervezett  programok:  Húsvétváró  Családi
Délután,  Magyar  Régészet  Napja,  Múzeumok  Éjszakája,  Gladiátor  Nap,  Múzeumok  Őszi
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Fesztiválja,  Adventi  Családi  Délután.  Múzeumpedagógiai  foglalkozásokat  és  múzeumi  órákat
állítottak össze és kínáltak fel az oktatási intézmények számára.
A néprajzkutató  a  Kádár-völgyi  Erdész  ház-Arborétumhoz  készít  egy  összefoglalót  a  pentelei
hagyományos gazdálkodásról (állattartásról).

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

Tisztelt  Polgármester  Úr,  kérem,  hogy  szíveskedjen  a  beszámoló  és  a  munkaterv
elfogadásáról szóló, csatolt polgármesteri határozatot aláírni.

Dunaújváros, 2021. február 1.

       Tisztelettel:

       Molnár-Osztrocska Diána
osztályvezető
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2021. (II. ,.) határozata

az Intercisa Múzeum 2020. évi beszámolójának és 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Polgármestere jóváhagyja  az Intercisa  Múzeum 2020.  évi
munkabeszámolóját.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Polgármestere jóváhagyja  az Intercisa  Múzeum 2021.  évi
munkatervét.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a Humán Szolgáltatási Osztály vezetőjét
a határozat közlésére.

            Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                         a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: 2021. február 

Dunaújváros, 2021. február 

                                                                                            Pintér Tamás
                                                                                            polgármester
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