
 1

 
 

Ikt.sz.: H/423-2/2022                                                                              Előterjesztés száma: 

30/2022.   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. február 15-i rendkívüli nyilvános ülésére 
(a rendkívüli ülés szükségességének indoka: pályázat-beadási határidő rövidsége) 

Előterjesztés tárgya: 
A Kulturális Alapítvány Szadáért tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelme a szadai 969 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú Tájház 
felújítását célzó pályázatukhoz 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Készítette: 
Villányiné Szüki Anita        
műszaki ügyintéző 

 

Szakmai szempontból 
ellenőrizte: 

Szabóné Molnár Krisztina 
műszaki osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 
szempontból ellenőrizte: 

Dr. Jenei László 
törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi, gazdasági 
szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 
pénzügyi osztályvezető 

 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző  

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 

Javasolt meghívott: Kérelmező, továbbá az érintett önkormányzati intézmény vezetője 

A határozati javaslat 
elfogadásához szükséges 
szavazattöbbség: 

a.) egyszerű szavazattöbbség  

b.) minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés zárt 
kezelését kérjük 

a.) igen  

b.) nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
I./ Előzmények 
 
Szada (akkor még község) Önkormányzatának Képviselő-testülete annak idején 162/2008.(12.08.) sz. 
KT-határozatával fogadta el a Szadai Tájház Alapító Okiratát – azok után, hogy 139/2008.(11.03.) sz. 
KT-határozatával (a Szada, Dózsa György út 41. sz. alatti ingatlan megvásárlása után!) tulajdonosként 
befogadta a néprajzi tárgy-együttest, vállalva, hogy azt muzeális gyűjteménnyé nyilvánítja. 
 
A fentebb hivatkozott 139/2008.(11.03.) KT-határozat további rendelkezéseinek megfelelően, azt 
követően készült el – a tájház létrehozására és működtetésére - a „Közhasznú Kulturális Alapítvány 
Szadáért” Alapítvánnyal megkötni kívánt megállapodás tervezete, amelyet aztán a 162/2008. (12.08.) 
sz. KT-határozat el is fogadott, felhatalmazva az akkori polgármestert e megállapodás aláírására. 
 

 A Tájház az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező (helyi döntés alapján korlátozottan 

forgalomképes – Szada 969 hrsz.-ú ingatlan („kivett lakóház és udvar és gazdasági épület”); 
 az Alapító Okiratot és az Együttműködési megállapodást (amely dokumentumokkal a 

Polgármesteri Hivatal az eddigiekben nem rendelkezett – pedig tartalmuk különös 
jelentőséggel bírhat a Képviselő-testület 2022. évi Munkatervében az áprilisi ülésre tervezett 
napirend szempontjából is!) ld. az előterjesztés Függelékeként, tájékoztató céllal csatolva; 

 amely Függelék adattartalma különös jelentőséggel bírhat abból a szempontból is, hogy az 
elmúlt években az Alapítvány működésének önkormányzati pénzügyi támogatása - a jelek 
szerint – nem a máig is érvényes Együttműködési megállapodás 2.5/ pontjában leírt 
rendelkezések szerint történt…! 

 
Az Alapítvány a Tájház oldalsó szárnyát 2009-ben 10 évre bérmentesen (közös használat mellett) a 
Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete rendelkezésére bocsátotta, nyitott műhely működtetése 
céljára. (Az erről szóló együttműködési megállapodás 2019 június 7.-én lejárt – megújításáról nincs 
adatunk.) 
 
II./ A döntéshez szükséges információk 
 
Folyó hó 11.-én az Alapítvány a jelen előterjesztéshez 1.sz. Mellékletként csatolt kérelmet nyújtotta 
be a Polgármesteri Hivatalhoz – az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását kérve ahhoz, hogy a 
Tájház udvarának és pincéjének felújításához szükséges összegre pályázatot nyújthasson be a VCA-
KP-1-2022/1. elnevezésű pályázat Városi Civil Alap keretére. 
 
Magát a pályázati felhívást ld. az előterjesztés 2.sz. Mellékleteként – látható belőle a pályázat-beadási 
határidő rövidsége is (ami az előterjesztés sürgős napirendre tűzését indokolja), emellett tónussal 
jelöltük benne az előterjesztés tárgya szempontjából releváns információkat. (A Székely Bertalan 
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjétől kapott szóbeli információk szerint a pályázat 

önerőt, pénzügyi önrészt nem igényel.) 
 
A csatolt tartozékok tartalmára figyelemmel az alábbi határozati javaslat megvitatását és elbírálását 
indítványozzuk, tisztelettel kérve a Pénzügyi Bizottságot és a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a rendkívüli KT-ülést éppen megelőző, február 15-i rendes 
együttes ülésükön lehetőség szerint véleményezzék a jelen előterjesztést is! 
 
Az előterjesztés tartozékai: 

• Függelék: a „Közhasznú Kulturális Alapítvány Szadáért” Alapítvány Alapító Okirata, és Szada 
Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodása, 

• 1.sz. Melléklet: az Alapítvány tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme, 
• 2.sz. Melléklet: a Városi Civil Alapra szóló VCA-KP-1-2022 sz. pályázati kiírás 
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Szada, 2022. február 14. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT   
 

21/2022. (II.15.) KT-határozat  
 
1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 30/2022. sz. 
előterjesztésben foglaltakra – tulajdonosi hozzájárulását adja a Közhasznú Kulturális Alapítvány 

Szadáért Alapítványnak a Szada, 969 hrsz.-ú, az Önkormányzat 1/1 hányadú tulajdonát képező 
ingatlan (a továbbiakban: Tájház) udvarának és pincéjének felújítását célzó – a VCA-KP-1-2022. sz. 
pályázati felhívásra az Alapítvány által benyújtani kívánt – pályázathoz. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Tájház e pályázat keretében történő 
felújításához szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat Szada Nagyközség Önkormányzata 
nevében történő aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. február 17. 
 
 

 


