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A Tájház szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat elkészítette és elfogadja a Tájház Szervezeti 
és Működési Szabályzatát. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a határozat melléklete tartalmazza. 

 

 

 
Rack Ferencné s.k. Wéber Ferencné s.k. 
 elnök elnökhelyettes 
 

a kiadmány hiteléül: 
 

Pénzesné Szép Anna 
jegyzőkönyvvezető 

 

 

 



A Bechtold Tájház Bechtold Heimathaus 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
Az intézmény elnevezése Bechtold Tájház, németül Bechtold Heimathaus 
                        székhelye: 2051 Biatorbágy, Fő u. 92. 
                       elérhetősége:  
Intézményazonosító:  
Működési engedély száma:  
                                 kelte: 
Alapító és fenntartó: Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
Címe:    2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a 
Alapítás éve:   2016. január 28. 
 
Az intézmény vezetője: foglalkoztatási jogviszonya: egyéb foglalkoztatásra irányuló   
                                       jogviszony keretében - megbízási szerződés.  (Mt. szerint)                    

 
Feladatai: A kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása,  
                  az összegyűjtött anyag megőrzése és bemutatása, tárlatvezetés, rendezvények  
                  szervezésében való közreműködés, pályázatok előkészítése.  
Hatáskörei: A felajánlott muzeális tárgyak befogadása, nyilvántartásba vétele.  
                A Tájházba érkező csoportok fogadása, koordinálása.  
  Belépőjegyek kiadása, nyugta, ill. számla kiállítása.  
  Havi beszámolási és tájékoztatási kötelezettség a NNÖ felé. 

 
Az intézmény gondnoka: foglalkoztatási jogviszonya: egyéb foglalkoztatásra irányuló   
                                         jogviszony keretében - megbízási szerződés  (Mt. szerint) 
 

Feladatai: a kiállítótermek, kiszolgálóhelyiségek, az épülethez tartozó külső terek (tornác,  
                  présház, pince, fészer, mellékhelyiségek, stb.) tisztán tartása, fűnyírás, öntözés,  
                  hó eltakarítás, csúszásmentesítés.  

 
Az intézmény tevékenysége: muzeális tevékenység 
Jellege: közérdekű muzeális kiállítóhely, tájház. 
Állandó kiállítás: Katolikus parasztcsalád portája és életmódjának változása a  XVIII. – XIX.  
                              században. 
Működési szabályok:  
Nyitva tartás:  Április 1-től október 31-ig 
   Kedden: 8 – 12 óráig 
   Csütörtökön és szombaton: 14 – 18 óráig 

Egyéb időpontban előzetes bejelentkezés alapján látogatható.  
November 1-től március 31-ig előzetes bejelentkezés alapján 
látogatható. 

Belépődíj:    felnőtteknek  500.- Ft, csoportos belépő (10 főtől) 300.- Ft/fő. 
          gyerekeknek: 200.- Ft, csoportos belépő (10 főtől) 100.- Ft/fő. 
   

Múzeumpedagógia foglalkozás díja: 300.- Ft/fő/ foglalkozás. 
Egyéb kedvezmény: a biatorbágyi lakosoknak, hivatalos vendégeknek, biatorbágyi óvodai 
és biatorbágyi iskolai csoportoknak ingyenes.  
A Tájházban szervezett rendezvények ideje alatt minden látogató számára ingyenes.  

 



A Tájházhoz kapcsolódó udvar, pince és egyéb mellékhelyiségek bérbeadásának rendje:  
 

1. A kérelem benyújtása a Német Nemzetiségi Önkormányzathoz. 
2. A bérleti díj összege 2.000.- Ft/óra.  
3. A tájház kiállítótermei nem bérelhetőek.  
4. A bérbe adott terület, ill. helyiségek nyitása és a zárása a gondnok feladata.  

 
 

Záró rendelkezés 
 
A szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 
A hatálybalépés napja a jóváhagyás napja.  
 
Kelt: Biatorbágy, 2016. január 29. 
 
Záradék: Jelen Szabályzatot a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a … sz. 
határozatával fogadta el. 
 
Biatorbágy, 2016. február 1. 
 
 
 
 Rack Ferencné    Dr. Kovács András 
          elnök                jegyző 
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