Komisia pre kultúru pri mestskom
zastupiteľstve vo Fiľakove
________________________________________________________________

Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre kultúru pri MZ vo Fiľakove konanej dňa
24. februára 2015
___________________________________

Prítomní: Margita Oroszová, Mgr. Andrea Illés Kósik, Mgr. Mária Majorosová,
Agnesa Husztiová, Mgr. Marian Bozó, Mgr. Adrian Balog
Pozvaný : Ing. László Kerekes

Rokovanie:
K bodu č. 1) Otvorenie
Zasadnutie komisie kultúry otvorila jej predsedníčka pani Margita
Oroszová, všetkých prítomných privítala.
K bodu č. 2) Návrh programu zasadnutí komisie na rok 2015
Členovia komisie sa dohodli na návrhu plánu činnosti komisie na I.
polrok 2015. Od členov komisie bol návrh, aby sa komisia mala aj niekoľko
výjazdových zasadnutí, napr. v Hradnom múzeu, v MsKS, v Dome Matice
slovenskej, v Maďarskom dome, v Klube... Plány práce na I. polrok tvoria
súčasť zápisnice.
K bodu č. 3) Aktuálne záležitosti
V rámci tohto bodu
pán zástupca oboznámil členov komisie
o pripravovanom návrhu na vyradenie
Centra voľného času IUVENES zo
siete škôl a školských zariadení. Aktivity, ktoré sa doteraz realizovali
v Centre voľného času na Farskej lúke by sa presťahovali do budovy MsKS
na Námestí slobody. Takto by tieto aktivity boli dostupnejšie pre všetky
základné školy v meste. Mesto sa rozhodlo pristúpiť k tomuto kroku z toho
dôvodu, že financovanie voľnočasových aktivít detí a mládeže (od 5 do 30
rokov) nie je podmienené prevádzkou CVČ. Týmto by sme pomohli aj
k financovaniu prevádzky budovy MsKS.

Členovia komisie kultúry súhlasili s vyradením centra voľného času IUVENES
zo siete škôl a zariadení a s premiestnením doteraz nimi realizovaných aktivít
do MsKS.
V rámci dnešného zasadnutia
komisia tiež vykonala niekoľko
potrebných administratívnych úkonov, ako je vyplnenie tlačiva „Súhlas
dotknutej osoby“, ktoré je nutné k nahláseniu údajov do Sociálnej poisťovne
a tiež nahlásili zapisovateľke komisie svoje kontaktné údaje.
K bodu č. 4) Záver
Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania pani predsedníčka vyhlásila
dnešné rokovanie za ukončené a poďakovala prítomným za účasť.

Margita Oroszová, v. r.
predsedníčka komisie
Zapísala: Mgr. Paszkiewiczová Dáša
zapisovateľka komisie

