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Ügyiratszám: H/907-7/2022.               Előterjesztés száma: 118/2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. október 27-i rendes ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 
Tájház működési és egyéb szabályzatainak benyújtása tulajdonosi 

jóváhagyásra 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Előkészítette: Wilk Andrea HR-referens 
 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
 

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

Egyeztetve, 

tájékoztatva: 
Kulturális Alapítvány Szadáért kuratóriuma  

Javasolt meghívott: Galambos Gáborné kuratóriumi elnök 

Az elfogadásához 

szükséges többség: 
egyszerű szavazattöbbség 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A Képviselő-testület 2022. május 26-i testületi ülésén - 72/2022. (V.26.) KT-határozat - egyhangú 

döntéssel az alábbi határozatot hozta:  

 

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 alábbi határidős feladatok teljesítésére – és azok 

eredményeiről tájékoztassa a Képviselő-testületet: 

- 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. szeptember 20-ig bezárólag, 

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

az Önkormányzathoz 2022. szeptember 20-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. 

 

I. A Kulturális Alapítvány Szadáért kuratóriuma képviseletében Bajkai Andrásné 2022. szeptember 19-

én megküldte az Előterjesztés mellékletei szerinti dokumentumokat. 

 Azokat átvizsgálva az alábbiak állapíthatóak meg: 

1. a Tájház nem tud és nem akar állandó nyitvatartási napot meghatározni, nincsen rá 

lehetősége, embere. (ELFOGADÁSRA JAVASOLJUK) (1.sz melléklet) 

2. A részletes programtervet a 2022.09.01-2022.12.31. közötti időszakra illetve a 2023. évre 

benyújtotta. (ELFOGADÁSRA JAVASOLJUK) (2.sz. melléklet) 

3. A gyűjteményhez tartozó tárgyak restaurálására és állagmegőrzésére a feladat-és 

költségtervet elkészítette. (ELFOGADÁSRA JAVASOLJUK) (3.sz. melléklet) 

4. Benyújtotta a 2008.12.30-án Szada Nagyközség Önkormányzat és Kulturális Alapítvány 

Szadáért között létrejött Megállapodás módosítás–tervezetet. (AMENNYIBEN AZ 1. 

PONTBAN FOGLALTAKAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELFOGADJA, ÚGY 

JAVASOLJUK ENNEK ELFOGADÁSÁT) (4.sz. melléklet) 

5. A Tájház benyújtotta javaslatát a Tájház Szervezeti és Működési Szabályzatára 

(továbbiakban: SZMSZ). Ezzel kapcsolatos észrevételeink: 

a) Az SZMSZ 3. pontjában szereplő Tájház vezető kinevezéséhez nem szükséges a 

Képviselő-testület egyetértése, jogszabály szerint a működtető alapítvány kuratóriuma 

nevezi ki. 

b) A Munkarend fejezet címe helyesen Munkaterv. 
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c) Nincs csatolva az SZMSZ mellékleteként hivatkozott Munkaterv és az Ajándék 

elfogadás szabályai című dokumentum (ez utóbbi nem is szükséges).                                  

(A KORREKCIÓKKAL ELFOGADÁSRA JAVASOLJUK) (5.sz. melléklet) 

 

II. A Kuratórium beadványában javaslatot tett a Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá A.É. 

pedagógus Tájház vezetői kinevezéséhez. Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy 

hozzájárulására nincs szükség, a Kuratórium saját hatáskörében nevezi ki a Tájház vezetőt. A  

 
Az előterjesztés mellékletei:  
 

1. sz. melléklet – Beadvány 
2. sz. melléklet – Programterv 
3. sz. melléklet – Feladat- és költségterv 
4. sz. melléklet – Megállapodás módosítás tervezete 

5. sz. melléklet – SZMSZ tervezet 
 

 

 

 …/2022.(X.27.) KT- határozat 

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kulturális Alapítvány 

Szadáért Kuratóriumának a 118/2022. sz. Előterjesztés 1-3. sz. mellékletei szerinti beszámolókat és 

programterveket.  

 

2./ A Képviselő-testület, mint tulajdonos jóváhagyja a Szadai Tájház Szervezeti és Működési 

Szabályzatát az Előterjesztés I/5. pontja szerinti kiegészítésekkel.  

 

3./ A Képviselő-testület jóváhagyja a 118/2022. sz. előterjesztés I./1, pont szerinti javaslat 

elfogadásával kiegészítve az Önkormányzat és a Kulturális Alapítvány Szadáért között a 118/2022. 

sz. előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti Megállapodás módosítást és felhatalmazza a Polgármestert 

annak aláírására. 

 

4./ A Képviselő-testület felkéri a Kulturális Alapítvány Szadáért Kuratóriumát, hogy nyújtson be 

tájékoztatást a Tájház 2023. évi programtervéről és költségvetés-tervezetéről a Képviselő-testület 

2023. januári rendes ülésére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1./-2/ pont: azonnal; 3./pont: 2022. november 10.; 4./pont: 2022. december 20. 


