


































Határozati javaslat 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. november 28-i ülésére 

a 9. napirendi ponthoz 

 

 

…/… (…) önkormányzati határozat 
Tárgy: OTP folyószámla hitel igénylése 
 

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete folyószámla hitel kérelmet nyújt be az OTP 

Bank NYRt. Tolna Megyei Igazgatóságához. 

A hitelkeret összegét 30.000.000 Ft-ban állapítja meg. 

A hitel kezdő időpontja: 2020. január 2. napja. 

A hitel lejárata: 2020. december 31. napja. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves 

költségvetésébe történő betervezésére. 

A Képviselő-testület a hitel fedezetéül az önkormányzat helyi adóbevételeit ajánlja fel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő 

megállapodásra, a szükséges jognyilatkozatok megtételére, a hitelszerződés aláírására. 
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Beszámoló 

Báta Község Képviselő-testületének 2019. november 28-i ülésére  

a Bátai Tájház működéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Elöljáróban szeretném megköszönni a Képviselő-testületnek a díszpolgári címet. Jól esett, 

hogy elismerik a munkámat, de a tájház létrejötte és közel három évtizedes fenntartása nem 

egyéni teljesítmény. Nagyon sok ember adományának, munkájának, döntéseinek együttes 

eredménye. Itt szeretnék mindnyájuknak köszönetet mondani a támogatásért. 

A Bátai Tájház és a hozzá tartozó Halászház működéséről legutóbb 2018. október 24-

én tartott képviselő-testületi ülésen adtam számot. Az eltelt időszakban a muzeális 

intézmények működésének jogi szabályozása lényegesen nem változott. Szakfelügyeleti 

ellenőrzés nem volt. A Képviselő-testület által 2013-ban elfogadott szervezeti és működési 

szabályzat és szakmai program alapján folyik a munka jelenleg is a tájházban. Az intézmény 

tevékenységi körébe tartozik a gyűjteményi tevékenység, kiállítási tevékenység, és a 

közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység. 

A kulturális örökség megóvása érdekében elsőrendű feladat a tájház épületének jó 

karban tartása, építészeti értékeinek megőrzése. Az eltelt időszakban jelentős előrelépés 

történt e tekintetben. A tetőjavítás és az épület külső meszelése 2019. augusztus 13. napján 

kezdődött és október 7. napjával szerencsésen befejeződött. A lakóépületet sikerült megóvni a 

beázástól. Az esőzés csak kisebb kárt okozott a műhely mennyezetében. A munkálatok 

befejezését követően a kiállított tárgyak tisztítása és a kiállítás újrarendezése megtörtént.  

Jelenleg várat még magára az építési törmelék eltakarítása. Valamint szükséges lenne a 

villanyvezeték felülvizsgálata, mert több helyen kilazult a konnektor, hiányzik a vezetékek 

csatlakozásánál a dobozfedő, illetve a műhely mennyezeti lámpáinak kiégése esetén a 

kismegszakító kikapcsolja az áramot. A halászháznál szintén gond van a mosdó világításával.  

Remélhetőleg az elkövetkező években az udvar tégla burkolatának felújítására, a gazdasági 

épületek belső meszelésére és a szennyvízelvezetés megoldására is sor kerülhet majd.  

A megóvás másik sarkalatos pontja a gyűjtemény állapotának megóvása és 

nyilvántartása. Fából illetve fémből készült tárgyi anyag valamint a keretes képek 

konzerválásához és a restaurálásához szakemberre lenne szükség. A fából készült tárgyak 

száma a bútorok kivételével: 319db, a fémből készült tárgyak száma: 265 db, keretes képek 

száma: 89db. Szakmai követelmény a kiállított tárgyak nyilvántartása nem csak 
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leltárkönyvben, hanem fotóval ellátott leírókartonon is. Az eddig leltárba vett 2286 tárgyról a 

leírókartonok 100%-ban elkészültek. A tárgyi anyag digitális nyilvántartásba vétele, tíz tárgy 

kivételével, megtörtént. A jövő évi feladatok közé tartozik a tetőfelújítás során előkerült 

leltározatlan anyag és a 2019. évben kapott tárgyak nyilvántartásba vétele. 

A kulturális tevékenység, a kiállítás nyilvánosság számára történő széleskörű és 

egyenlő hozzáférhetővé tétele, szintén kiemelt feladat a kulturális örökség megóvása mellett. 

Ebben az évben eddig 803 látogatót fogadott a kiállítóhely. A településen folyó turisztikai 

fejlesztések várhatóan a látogatószám további növekedését eredményezik. A tájház 

kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen áttartó tanulás 

folyamatához. Együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel. A helyi általános iskola 

tanulói rendszeresen felkeresik a tájházat a hon és népismereti tanóra keretében. Pécsi, 

mohácsi gimnáziumi tanulók, decsi hittantábor résztvevői látogatták meg a kiállítóhelyet 

ebben az évben. A tájházban kidolgozásra került múzeumpedagógiai programok szerepelnek a 

Múzeumi A’la carte kínálatában a www.mokk.skanzen.hu honlapon. A muzeális intézmények 

feladataik ellátásában együttműködnek a kulturális örökség más értékeit gondozó 

intézményekkel. Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. a „Cselekvő 

Közösségek – Aktív közösségi szerepvállalás” (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) című projekt 

részeként a „Mentorhálózat működésének monitoringja” című kutatást folytatott. A kutatás 

célja az volt, hogy a projekt megvalósítója a kulturális közösségfejlesztő mentorok (helyben, 

terepen elvégzett) szakmai tevékenységeiről kapjon visszajelzést. Felkértek a kutatásban való 

részvételre, melyben Eredics Júlia kulturális közösségfejlesztő mentor tevékenységének 

értékelésére került sor. Ennek kapcsán indult el az Akácliget Alkotóműhely szervezésében 

egy előadássorozat, melynek a tájház műhelye biztosított helyet. Négy előadás hangzott el 

különböző témákban: gyümölcsoltás, úti beszámoló, házépítés hagyományos anyagból, mese. 

A tájház a Magyarországi Tájházak Szövetségének a tagja, kapcsolatot tart a Szabadtéri 

Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központjával, a Wosinsky Mór Megyei 

Múzeummal. A múzeumi évkönyvben két írás is megjelent a tájházról (2012, 2018).  

A tájház népszerűsítése, a látogatók számának növelése érdekében egyre fontosabbá 

válik az Interneten való folyamatos jelenlét, a gyorsan, könnyen, bárhonnan és bármikor 

elérhető információ nyújtása. Megtörtént a honlap (www.tajhaz-bata.hu) tartalmának 

megújítása. Az Online gyűjtemény a tárgyak egy részét mutatja be. A Könyvespolc a tájházzal 

kapcsolatban készült írásokat tartalmazza. A látogató bevonzása azonban nem elég. Lehet 

bármilyen megnyerő a kommunikáció, ha látogató csalódik a látványban, a fogadtatásban. A 

leghatékonyabb kifelé irányuló kommunikáció, ha jó hírünket viszik a látogatók. Ennek 



 3

érdekében nagyon fontos a folyamatosan végzett háttérmunka. A kiállító helyiségek és a 

kiállított tárgyak rendben tartása és a szakmai munka elvégzése folyamatosan történik. A 

belső munkák mellett szükséges lenne március elejétől november végéig legalább havi egy 

alkalommal az udvar, a járda, a vízelvezető árok takarítását, sövénykarbantartást elvégeztetni 

úgy, hogy egyidejűleg a felgyülemlett hulladék is elszállításra kerüljön. Továbbá télen a hó 

eltakarítás elvégzése elengedhetetlen feltétele annak, hogy a látogatót mindenkor megfelelően 

rendezett, külső környezet fogadja. Ehhez kérem továbbra is a segítséget.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat fogadja el. 

 

Báta, 2019. november 21. 

 

                                                                                  Balogh Imréné 

                                                                                    tájház vezető 


