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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I. Előzmények: 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat 2019-2024. időszakra szóló Gazdasági programjának 

Megvalósítási feladat- és ütemterve – az „Intézmény- és szolgáltatásfejlesztés” feladatcsoportján 

belül – középtávú feladatként határozta meg az önkormányzati tulajdonú Tájház működtetésének 

integrálását a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Faluház) 

intézményi keretei közé. 

E céllal a (120/2021. sz. korábbi előterjesztés alapján születő) 104/2021.(X.28.) KT-határozat 2./ 

pontja eredetileg a 2022. márciusi rendes ülésre irányozta elő a jelen előterjesztés benyújtását és 

tárgyalását, a Faluház működési alapdokumentumainak szükség szerinti, 2023.I.1-i hatállyal 

történő módosításáról szóló képviselő-testületi döntés előkészítéséhez. 

A Tájházat jelenleg is működtető „Kulturális Alapítvány Szadáért” Alapítvány Kuratóriuma 

azonban (az előterjesztés-tervezet ismertetésekor) további előkészítő egyeztetetést tartott még 

szükségesnek, hogy ők is tehessenek javaslatokat, ezért - kérésüknek helyt adva –a Polgármester 

jóváhagyta a napirend májusi rendes testületi ülésre történő átütemezését. 

 

A várakozásokkal ellentétben az Alapítvány Kuratóriuma ezt követően sem javaslatokat nem 

fogalmazott meg, sem a Faluház intézményvezetőjének találkozót kezdeményező megkereséseire 

nem reagált – végül az utolsó határnapon emailen az alábbiakat közölték: 

 
A Kulturális Alapítvány Szadáért képviselői, és a  Szadai Önkormányzat között 2022.03.25-én folytatott 

megbeszélésen elhangzottakkal kapcsolatban a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár vezetője 

elkészítette a  további  együttműködés feltételeit tartalmazó megállapodás tervezetet1, azt az Alapítvány 

Kuratóriuma áttekintette , és arról döntött, hogy 2023.01.01. napjától nem támogatja, hogy az Alapítvány 

által működtetett Szadai Tájház a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményébe 

integrálódjon, a további működést a jelenlegi keretek változatlan hagyásával tudja elképzelni, mivel nem 

látjuk egyértelműen a feladatok, és a  felelősség megosztását, valamint a működés biztonságát. 

Véleményünk szerint a jelenlegi működési forma biztosítja legjobban a Tájház falumúzeumi funkcióját is. 

A további együttműködésre az Alapítvány abszolút mértékben nyitott, az Alapító Okiratban meghatározott 

feladatait ellátja. 

Szada, 2022. 04. 12. 

Tisztelettel: 

Galambos Gáborné Kuratórium Elnöke 20/4876808 Sebestyén Lászlóné Kuratóriumi tag Oroszi Sándor 

Kuratóriumi tag 

 

Noha a fentebb hivatkozott korábbi, 120/2021. sz. előterjesztéselőzetes egyeztetései alkalmával a 

Tájház képviselői még azt kérték, hogy 2022-ben egyelőre minden maradjon úgy, mint eddig a 

Tájház működésével kapcsolatosan, viszont lehetségesnek tartották, hogy - amennyiben úgy dönt a 

Képviselő-testület - 2023. január 01. napjától a Faluház intézményi keretei közé integrálódjon be a 

Tájház, a jelek szerint most elzárkóznak e perspektivikus megoldási lehetőségtől. 

Az Önkormányzatnak ugyanakkor változatlan célja a Tájház eddigieknél jobb kihasználtságának 

biztosítása, az, hogy minél több iskolai, óvodai csoport ismerhesse meg a Tájházban folyó munkát, 

a Tájház értékeit, s hogy heti rendszerességű (nem eseti jellegű) nyitva-tartással még több felnőtt 

látogatót is vonzzon e helyi nevezetesség. 

A Kulturális Alapítvány Szadáért kapacitása viszont e cél eléréshez jelenleg nem elegendő, s a 

perspektivikus további cél, a Tájház helyi védettség alá helyezése (az ezzel kapcsolatos, 120/2021. 

sz. előterjesztésben már részletezett feladatok sokrétűsége) is indokolná, hogy a Faluház 

 
1 A „megállapodás-tervezetnek” nevezett dokumentum valójában nem az volt, csupán az előzőekben 

megbeszéltek rövid írásos összefoglalása. 
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intézményéhez tartozzon a muzeális tevékenység (ahogyan ez Magyarország területén általánosan 

is jellemző). 

 

Tekintettel arra, hogy a Tájház működtetésével kapcsolatos helyi érdekek az elmúlt hetek 

tapasztalatai szerint nem egyeznek egymással, az alábbiakban két variációt ajánlunk megfontolásra 

a Képviselő-testületnek. 

 

 

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások: 

 

A./ verzió: a Tájház mint létesítmény betagozódása a Faluház intézményi működésébe 

 

Noha a Tájház „hivatalosan” 2019-ben volt 10 éves (ekkor kapta meg működési engedélyét), de 

története jóval korábban kezdődött. Az 1970-es évek végétől indult el a hagyományos paraszti élet 

tárgyainak gyűjtése, elsősorban Cziberéné Szító Mária tanítónő tevékenysége folytán. Néhányszor 

kiállítás is készült e tárgyakból, majd a 90-es évek közepén megnyitottuk az első tájházat egy 

szoba-konyhás kicsi házban. A berendezés nagyjából megfelelt az autentikus enteriőr elvárt 

képének, de szerepelt a kiállított tárgyak között több egyéb, falumúzeumba illő anyag is. 

Évek alatt a ház állaga leromlott, a nedves falak között több papír-alapú tárgy tönkrement. A ház 

javíthatóságát illetően gondot jelentett, hogy az valójában magántulajdonban volt, a község csupán 

használatra kapta meg. 

2oo8-ban az Önkormányzat tájház céljára megvásárolt Szada közepén (a Dózsa György út 41. sz. 

alatt) egy középparaszti portát (Szada, 969 hrsz.- „kivett lakóház és udvar és gazdasági épület”), s 

némi felújítás-átalakítás után 2009-ben itt nyitottuk meg a műfajában is „letisztított” gyűjteményt: 

a 139/2008.(11.03.) KT-határozat szerinti néprajzi tárgyegyüttest. 

 

Szada (akkor még község) Önkormányzat Képviselő-testülete 162/2008.(12.08.) KT-határozatával 

➢ elfogadta a Szadai Tájház Alapító Okiratát - amely önkormányzati tulajdonú, máig is 

„részben önállóan gazdálkodó intézményként” határozza meg az intézmény (!) 

gazdálkodási formáját (FIGYELEM! E jogállás a jogszabály-változások nyomán már 

évekkel ezelőtt megszűnt, az Alapító Okirat azonban szükséges módosításaival a jelek 

szerint nem követte e változásokat, így a Tájház, mint „önálló költségvetési szerv” 

intézményként jelenleg valójában jogilag nem létező formáció!), 

➢ és felhatalmazta a Polgármestert a „Közhasznú Kulturális Alapítvány Szadáért” 

Alapítvánnyal2 (történetesen 5 nappal korábban már létrejött) Együttműködési 

Megállapodás aláírására. (FIGYELEM! A civilszervezetek bírósági nyilvántartásának 

tanúsága szerint viszont az Alapítvány már 2014.VI.1. óta nem közhasznú szervezet – az 

Alapító Okirat ennek megfelelő módosításának kelte a Budapest Környéki Törvényszék 

18.Pk.61.255/1991/34. sz. végzésének tanúsága szerint 2015. május 28.!), 

➢ „a tájház működésével kapcsolatos jogok gyakorlását” az előbb nevezett Alapítványra 

bízva. (Az Alapító Okirat 11. pontja szerinti Működési Szabályzatnak nincs nyoma – 

miként önkormányzati jóváhagyásának sem.) 

 

Az Alapítvány által rendelkezésünkre bocsátott Alapító Okiratot és Együttműködési 

Megállapodást ld. a jelen előterjesztés 1. sz. függelékeként csatolva! 

 

A Tájház főbb feladatai, törekvései: Egyrészt, hogy a hagyományos település értékei ne 

vesszenek el, a régi szadai családok továbbra is otthonosan érezzék magukat. Másrészt az újonnan 

 
2 Az 1991-ben létrejött Alapítvány induló vagyona 32.000,-Ft volt – amely összegből 10.000,-Ft-ot Szada 

község Önkormányzata, mint az egyetlen jogi személy alapító fizetett be egykoron az alapítvány 

számlájára, a többi, magánszemély alapító pedig fejenként 100-100,-Ft hozzájárulást fizetett. 
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beköltözők is tapasztalhassák, hogy nem szétesett agglomerációs vidékre kerültek, hanem egy még 

mindig élő, szerves közösség fogadja itt őket, amelynek tagjaivá válhatnak, ha úgy kívánják. A 

tárgyi és szellemi hagyaték megőrzése, feldolgozása, kutatása, gondozása, népszerűsítése, széles 

körű megismertetése, digitalizálása. 

 

Az integrálástól elvárható szakmai többlet-követelmények: 

1. A Tájházban tartandó kiállítások, bemutatók, hagyományőrző programok számának 

növekedése, 

2. Iskolával közös Tájház-látogatások, tanóra keretei közé illeszthető helytörténeti ismeretek 

bővítése céljával, 

3. a tervezett helyi védettség alá helyezés szakmai feladatainak előkészítése, majd ellátása és 

a muzeális közgyűjtemény fenntartásával kapcsolatos jogszabályi követelményeknek 

történő megfelelés.  

 

Amennyiben a Tájház a továbbiakban a Faluház intézményi kötelékében működne, ahhoz 

szabályos, dokumentált átadás-átvétel (is) szükséges 2023. január 1.-vel. 

 

A gyakorlati teendők közül a Faluházhoz a következő feladatok kerülhetnének át: 

- leltározási lista alapján átvétel, őrzési, állagmegóvási kötelem, 

- bérleti szerződések elkészítése, bérbeadással kapcsolatos dokumentumok elkészítése, 

- közüzemi szerződések átírását követően e számlák rendezése (intézményi költségvetés 

terhére), 

- meghatározott nyitva-tartás folyamatos biztosítása mellett az intézmény látogatottságának 

növelése, éves programnaptár készítése és népszerűsítése, 

- helyi szakkörök szervezése, 

- eseti közös programok egyeztetése az Alapítvány illetékes munkatársával, 

- a Tájház helyi védettség alá helyezésével és muzeális gyűjteménnyé nyilvánításával 

összefüggő önkormányzati feladatok ellátása, 

- működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtásának előkészítése képviselő-

testületi és/vagy polgármesteri döntésre. 

 

Alapítványhoz tartozó – általuk továbbra is ellátható - feladatok: 

- a néprajzi tárgyegyüttes kezelése, gondozása, gyarapítása, 

- a Tájház szobáinak, valamint épület-együttesének rendben tartása, 

- pályázatok benyújtása az Alapítvány által szervezett eseti programokhoz, hagyományőrző 

rendezvényekhez kapcsolódóan, 

- a Faluházzal kötött megbízási szerződés/ek alapján a néprajzi gyűjtemény bemutatása, 

népszerűsítése az eseti közös programok résztvevői körében, 

- a Faluház éves programnaptárának egyeztetése szerinti rendelkezésre állás az 

önkormányzati/intézményi szervezésű rendezvényeken. 

 

Az integrálási eljárás szükséges lépései 2022. II. félévében:  

1. KT-határozat a fenntartó szándékáról (lsd. jelen előterjesztés alapján 2022. májusi KT-

ülésen) 

2. integrálás az intézményhez: a Szadai Tájház a Székely Bertalan Művelődési Ház (mint 

Intézmény) tagintézményeként, avagy telephelyeként működne tovább 2023. január 1-től, 

3. az Intézmény Alapító Okiratának ehhez szükséges módosítása – egyidejűleg új 

Együttműködési Megállapodás megkötése a Kulturális Alapítvány Szadáért Alapítvánnyal, 

a Közhasznú Kulturális Alapítvány Szadáért Alapítvánnyal 2008. december 3.-án kötött 

Együttműködési Megállapodás Önkormányzat részéről 3 hónapos határidővel történő 

felmondása mellett (2022. júliusi KT-ülésen), 

4.  a helyi intézményi működési engedély módosítása (július-augusztus hónapokban) 
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5. az új működési engedély alapján az intézményi SZMSZ módosítása – és annak részeként 

egy fő részmunkaidős státusz létrehozása 2023. január 1-től (2022. októberi KT-ülésen), 

6. az intézményre vonatkozó helyi szakmai dokumentumok elkészítése: az új látogatási 

feltételek kidolgozása (nyitva-tartás, belépő, ismertető füzetek - 2022. szeptember-október 

hónapokban), 

7. 2023. költségvetési évtől az Intézmény személyi juttatási és járulék-előirányzatának 

növelése az 5. pont szerint részmunkaidős státusz költségeivel (a programok növeléséhez és 

a muzeális teendők ellátásához szükséges állandó alkalmazott szerződtetése érdekében – a 

2023. évi költségvetési koncepció előkészítése részeként: 2022. novemberi KT-ülésen) 

8. Hivatalos leltár alapján átadás-átvétel az intézmény és az alapítvány között 2022. december 

hónapban. 

 

A fenti lépéssor ütemterve szerint a Tájház integrálása a Faluház intézményi keretei közé 2022. 

végéig teljesíthető folyamat. 

 

 

B./ verzió: a Tájház működési és működtetési rendjének változatlanul hagyása 

 

Ebben az esetben nem történne meg a Tájház intézményi keretek közé integrálása, hanem maradna 

minden az eddig kialakult gyakorlat szerint. 

Ebben az esetben is célszerű ugyanakkor, ha Szada Nagyközség Önkormányzata, mint a Tájház 

ingatlanának és gyűjteményének tulajdonosa és fenntartója a következő feladatok teljesítését kéri 

az Alapítványtól: 

- A tájházi gyűjtemény könnyebb megtekinthetősége, a látogathatóság népszerűsítése 

érdekében fix nyitvatartási nap meghatározása, amikor előzetes bejelentkezés nélkül is 

látogatható-megtekinthető a tájház – s e nyitvatartási rendről az Önkormányzat írásos 

tájékoztatása 2022. június 30-ig bezárólag, 

- 2022.09.01.-2022.12.31 közötti időszakra szóló részletes programterv készítése és 

benyújtása az Önkormányzathoz 2022. július 31-ig arról, hogy a Tájház látogatóiként 

mennyi iskolai és óvodai csoportot fogadnak – majd 2022. november 30-ig arról is, hogy a 

2023. év teljes naptári évében mikor és mennyi iskolai osztályt és óvodai csoportot fognak 

fogadni, 

- a gyűjteményhez tartozó tárgyak restaurálása és állag megőrzése, ehhez szükséges feladat- 

és költségterv elkészítése és benyújtása az Önkormányzathoz 2022. szeptember 20-ig, 

- a 2008. december 3.-i keltezésű Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata, szükség 

szerinti módosítására javaslat benyújtása a Képviselő-testület 2022. októberi rendes 

ülésére, 2022. szeptember 20-ig, 

- a Tájház működési és egyéb szabályzatainak benyújtása tulajdonosi jóváhagyásra a 

Képviselő-testület 2022. októberi rendes ülésére, 2022. szeptember 20-ig, 

- 2022. december 31.-ig elkészített leltár benyújtása az Önkormányzathoz 2023. január 8-ig 

bezárólag. 

 

A B./ verzió elfogadása esetére a határozati javaslatba beépítettük annak lehetőségét is, hogy a 

Képviselő-testület 2024. áprilisi rendes ülésén vizsgálja meg ismét a Tájház Faluház intézményébe 

történő integrálásának indokoltságát, akkori lehetőségeit. 

 

Fentiek alapján az alábbi alternatív határozati javaslat elbírálását indítványozzuk. 

 

Az előterjesztés függeléke: Tájház Alapító Okirata, és hatályos Együttműködési Megállapodás 

 

III. Határozati javaslatok: 
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 …/2022.(IV.28.) KT- határozat 

 

A./ verzió: 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az 59/2022. sz. 

előterjesztésben foglaltakra - a Szadai Tájház működtetésének 2023. január 1-től a Székely 

Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményi keretei közé történő integrálása feladat- és 

ütemtervét jóváhagyja, felhatalmazva a Polgármestert a hivatalos eljárásokhoz szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

B./ verzió: 

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel az 59/2022. sz. 

előterjesztésben foglaltakra - a Szadai Tájház működési és működtetési rendjén jelenleg nem kíván 

változtatni, ugyanakkor felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2024. évi Munkatervébe 

– annak áprilisi rendes ülése napirendjei közé – építtesse be ismét a Tájháznak a Székely Bertalan 

Művelődési Ház és Könyvtár intézményébe történő integrálása lehetőségének vizsgálata 

napirendjét. 

 

2./ A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „Kulturális Alapítvány 

Szadáért” kuratóriumi elnökét kérje fel az 59/2022. sz. előterjesztésben rögzített határidős 

feladatok teljesítésére – és azok eredményeiről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 


