
 
 
 

A 2009 január 29-i Kulturális Bizottsági ülés 1. napirendi pontjához 

(Tájékoztató a 2009. évi kulturális programok tervezéséről) 

 

 

2009-es, 2010-es programokhoz kapcsolódó CIVIL kérdések 

 

OKM 460 M. 

Ismerhető-e pontosan, hogy milyen programokat támogatna a Művészeti Tanács és Pécs MJV ebből a 

keretből? 

Megjelent-e valahol ezeknek a programoknak a felsorolása, bemutatása? Ha igen, hol? Ha nem, 

akkor mikor válik nyilvánossá? 

Hogy lehetséges az, hogy 2008. augusztusában programszervezőket hívtak fel úgy éjszaka, hogy 

másnapra adjanak be programtervet, pályázatot? 

 

Pécs MJV 150 M. 

A városi támogatások odaítélésénél, miért nem érvényesült Pécs MJV 2005-ös ígérete, miszerint a 

civil programjavaslatokat anno benyújtók közül a Nívó-díjjal jutalmazottak (akik programjaikkal be is 

kerültek Pécs EKF pályázatának háttéranyagába), 2010-ig nyertes programjaik városi támogatásban 

részesülnek, hogy azok meg is valósulhassak? (2007-ig így is történt, de már a 2008-as évre nem 

érvényesült ezen ígéret. A díjakat és szerződéseket Tarrósy István akkori EKF igazgató és Újvári 

Jenő, a Sopianae Örökségkezelő Kht. Igazgatója írta alá.) Ha a támogatásokról a Művészeti Tanács 

dönt, akkor annak vezetője – aki maga is ismeri a szóban forgó pályázatot – miért nem figyelmezteti a 

Tanácsot ezen eseményekről? 

 

Hogyan fordulhatott elő második éve, hogy a pályázatot elbíráló bizottság tagjai között vannak, akik 

maguk is pályázók egyben, vagy pályázó csoportnak, intézménynek formális/informális tagjai? 

(2007-ben a rendelkezésre álló pénzek túlnyomó része, de tavaly is több mint 15%-a jutott a pályázati 

bizottság tagja(i) által érintett szervezetekhez.) 

Továbbá: 

Mire kívánja felhasználni a 15 M. meghívásos és 30 M. egyéb EKF elkötelezettségét Pécs MJV? 

 

NKA 200 M. 

Ki hozott döntést arról, hogy az NKA 200 M. programköltsége teljes egészében a PKK 

felhasználásába kerüljön? Ezt az összeget milyen programokra kívánja fordítani a PKK? 



 
 
Milyen egyéb városi forrásokat kap az intézmény programjai szervezésére, illetve saját működésének 

fenntartására? 

 

Egyéb kérdések 

Hogyan lehet, hogy egyes fórumokon, megbeszéléseken Dr. Tóth Bertalan és Gonda Tibor 

alpolgármesterek, Mészáros András egykori-, Ruzsa Csaba jelenlegi EKF igazgató, Szalay Tamás 

Kulturális Igazgató elhárítják a személyes felelősséget a 2009-es, 2010-es programok kiválasztásáról, 

mondván, hogy azok meghatározása a Művészeti Tanács kizárólagos feladata? 

Miért nincsen Pécsett olyan tisztségviselő, aki egy személyben felelősséget érezne (és adott esetben 

vállalna is) az összeállított programokkal és azok minőségével kapcsolatban? 

 

 

Tisztelettel, 

A Pécsi Közművelődési Tanács nevében: 

 

 

Peták Péter 

soros elnök 
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