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A Tatai Rend-ház Kft.
2019. évi
Szolgáltatási terve

1. BEVEZETŐ
Tata Város Önkormányzata Közművelődési megállapodást kötött a Tatai Rend-ház Kft.-vel, melyről
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 418/2018. (XII.20.) Tata Kt. határozata
rendelkezik.
A Közművelődési megállapodás jogszabályi háttere:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (későbbiekben Kultv.) 76. § (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A települési
önkormányzat e feladatát közművelődési alapszolgáltatások megszervezésén keresztül végzi.
A Kultv 76. § (3) bekezdése meghatározza a közművelődési alapszolgáltatások körét. A
törvényben megfogalmazott feladatellátás érdekében a Tatai Rend-ház Kft. részére Tata Város
Önkormányzata az alábbi közművelődési alapszolgáltatások ellátását nevezte meg:
 a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.
A fent említett feladatok elvégzésére kötötte meg a Város a Közművelődési megállapodást, mely
összhangban van Tata Város közművelődési feladatairól szóló, jelenleg érvényben lévő 16/1999.
(V.5.) sz. rendelettel.
A feladatellátás további kereteit a 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet határozza meg. Ennek a
jogszabálynak 1§-a értelmében a Tatai rend-ház Kft. a közművelődési megállapodás keretében
közművelődési alapszolgáltatást biztosító természetes vagy jogi személyként látja el a
megnevezett feladatait.1

1

20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről
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2. A
KÖZMŰVELŐDÉSI
HELYSZÍNEK
2.1.

ALAPSZOLGÁLTATÁSOKAT

MEGVALÓSÍTÓ

Tata, Tanoda tér 5/A.
1842 hrsz-ú, volt Piarista Rendház

A barokk stílusban épült volt Piarista Rendháznak különleges történelmi múltja van. A piarista
kollégiumot gróf Esterházy Ferenc főkancellár alapította 1765-ben. Ebben az évben iktatták be a
piaristákat a nekik adományozott nagy telek birtokába, amely addig a kamalduli remeték
majorságaként működött, rajta gazdasági épületekkel. Ezek ideiglenes iskolává és rendházzá való
átalakítását, bővítését Fellner Jakab uradalmi építész tervei alapján azonnal meg is kezdték. A
hatosztályos gimnáziumban a tanítás 1765. november 13-án indult el. Az új iskola, valamint a rendház
északi szárnyának építését (lépcsőházzal, kápolnával) Fellner Jakab irányításával 1767-ben kezdték el
és 1806-ban fejezték be. A nyugati szárnyat Faisz József építette 1840-ben, a kápolnát 1841-ben
nagyobbították meg. Az eredetileg U alaprajzú rendházat 1929–30 között Hültl Dezső tervei alapján
nyugati szárnnyal bővítették, itt kapott helyet a kollégium, amelyet 1930. november 8-án szenteltek
fel. 1948-ban a gimnáziumot a kommunisták államosították, 1950-ben pedig internálták a piaristákat.
Az épületben először ipari tanuló intézet (vájárotthon) működött, majd később a szomszédos Eötvös
József Gimnázium kollégiumaként funkcionált egészen 2011 decemberéig.
2016-ban városunk képviselő-testülete úgy döntött, megkezdi a magára hagyott épület renoválását,
hogy újra élet költözhessen a falai közé. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. felújította az épület
földszinti keleti folyosóját, ahol előadótermeket, könyvtár-informatika helyiségeket, tantermeket,
tanári szobákat, irodákat alakítottak ki. Ennek köszönhetően 2017 szeptemberére a Piarista Rend
alapítójának, Kalazanci Szent József születésének 460. évfordulója, a Piarista Rend alapításának 400.
évfordulója, valamint Kalazanci Szent József szentté avatásának 250. évfordulója évében a volt
Rendház kisebb része – 800 m2 – ismét alkalmassá vált arra, hogy újra az oktatást és a kultúrát
szolgálja.
Ekkor kezdte meg működését a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ, amelynek
köszönhetően városunk bekapcsolódott a magyar felsőoktatásba. A Soproni Egyetem Benedek Elek
Pedagógia Kar Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzése. 2018-ban a második tanév indult el, így
jelenleg 34 hallgatója van a tatai helyszínű képzésnek.
Emellett az idén tárgyalások kezdődtek a Gyógypedagógia alapszak indításáról is, valamint az elmúlt
években megkötött együttműködési megállapodások kapcsán további képzésekről is (szakjogász
képzések, természettudományos és zenei képzések).
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A volt Rendház felújításának második üteme zajlik jelenleg, a földszinti közel 800 m2 – es nyugati
szárny renoválása, karbantartása, modernizálása annak érdekében, hogy modern zeneoktatásnak és
egyéb képzéseknek, továbbképzéseknek is helyet adhasson a folyamatosan megújuló épület, és így
további innovációval szolgálja a Ház a jelen felnövekvő nemzedékét.

2.2.

Tata-Agostyán, Kossuth L. u. 31.
10090 hrsz-ú, Agostyáni Rendezvényház.

Tata Város Önkormányzata (2890 Tata, Kossuth tér 1.) a Tata 10090. hrsz-ú Tata-Agostyán,
Kossuth L. u. 31. szám alatt található, 3334 m² alapterületű „kivett könyvtár” megnevezésű ingatlant
átadta a Tatai Rend-ház Kft. részére 2018. december 20-án, és a használati jog az ingatlannyilvántartásban bejegyzésre került azzal a kikötéssel, hogy az ingatlanban lévő Könyvtár működését
továbbra is biztosítja.
A Rendezvényház kiválóan alkalmas családi események, közösségi együttlétek, kisfesztiválok,
Falunapok megrendezésére.
Szabadtéri mulatságok, gyermekrendezvények biztonságos lebonyolítását füves udvar szolgálja a
hozzá tartozó szaletlivel együtt.
Az Agostyánban élő közösség igényeit és elképzeléseit szem előtt tartva igyekszünk bekapcsolódni
közművelődést szolgáló rendezvényekkel, eseményekkel.

3. A KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA
A Tatai Rend-ház Kft.-t 2018. augusztus 15-én alapította Tata Város Önkormányzata azzal a céllal,
hogy a volt Piarista Rendházban zajló oktatási, kulturális munkát összefogja, és az épületet
üzemeltesse. Emellett képzéseket, kulturális és oktatási rendezvényeket szervezzen, vagyis olyan
közösségi, oktatási és kulturális központtá alakítsa a Házat, amely tiszteli és megbecsüli a múlt
értékeit, a ház alapítóinak szellemiségét, ugyanakkor megfelel a jelen kihívásainak és gyarapítja a
nemzedékek tudását.
Az elmúlt fél év alatt több megkeresést és felkérést kapott a Tatai Rend-ház Kft. programok,
képzések, továbbképzések szervezésére, lebonyolítására. Igyekszünk a megkereséseknek és a felénk
támasztott igényeknek megfelelni, és színes kínálattal a hozzánk érkezők rendelkezésre állni.
Szeretnénk, hogy vendégeink visszatérjenek hozzánk, örömüket leljék a helyszínben, tudjanak
feltöltődni, és a nálunk kapott és megszerzett tudással versenyképesek maradjanak saját életükben,
közösségeikben.
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A jelen Szolgáltatási terv megalkotásához csak fél év tapasztalata áll mögöttünk. Ez az idő kevés
ahhoz, hogy minden lehetőséget kiaknázzunk egy teljes esztendőre. Azonban elegendő ahhoz, hogy
lerakjuk egy gondos tervezés alapköveit, és bekapcsolódjunk a város közművelődési vérkeringésébe.

3.1.

A KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉRE TERVEZETT
TEVÉKENYSÉGEINK

3.1.1. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az
állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programok, tevékenységek,
szolgáltatások
A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az
állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programok, tevékenységek,
szolgáltatások kapcsán az alapítványok munkáját kívánjuk segíteni.
A Tanoda tér 5/A. szám alatti cím székhelyül szolgál a Mecénás Közalapítványnak és a VerbóiLentulay Alapítványnak is.
Az alapítványi ülések lebonyolításához helyszínt, a tárgyalásokhoz nyugodt körülményeket és
rendezvényekhez előadó- illetve kiállítótermet biztosítunk.
3.1.2. A gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát,
a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programok, tevékenységek,
szolgáltatások
Generációk közötti kapcsolatok elősegítéséért előadásokat, gyakorlati útmutatókat kínálunk annak
érdekében, hogy fejlesszük az infokommunikációs eszközhasználatot.
„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében a volt Piarista Rendházban nyertes
pályázat hozadékaként 3 db laptop, 2 db tablet és nyomtató áll rendelkezésre az önképzésre,
gyakorlásra.
Rendezvényekkel is igyekszünk segíteni a hozzánk érkező vendégeinknek, 4 rendezvénnyel
igyekszünk közelebb hozni a digitális világot az 50 éven felüli korosztályhoz.
Terveink szerint első rendezvényünk szemléletformáló, második és harmadik rendezvényünk
ismeretterjesztő, negyedik rendezvényünk pedig tudásmegosztó program lesz.
A 4 interaktív előadás egy teljes sorozatot alkot – "Digitális világ-ismeret, digitális kutat-ó-ra" címmel
–, melyben lehetőséget biztosítunk egy-egy alkalomra való becsatlakozásra is.
Rendezvénysorozatunk és rendezvényeink célja, hogy a nevezett célcsoport digitális kompetenciáit
fejlesszük, segítsük eligazodásukat a digitális világban, az eszközök alkalmazásában és
6
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alkalmazhatóságában, az interneten való eligazodásban, az internet gyakorlati alkalmazásában.
Kiemelt célunk a digitális készségfejlesztés és jártasság fejlesztése az 50 év felettiek körében, a
számítógép- és internethasználatra való biztatás, az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése,
nagyszülők és unokák közti kapcsolat jelen kori lehetőségének – mint játék, ismeret, tanulás –
megismertetése és biztosítása.
1: Szemléletformálás; másképp nézzük; másképp látjuk
2: Generációk; Digitális kompetencia I.
3: Kapcsold be szépen... ; Digitális kompetencia II.
4: Érzékszerveink MÁS-KÉP-ZENE; Zenehallgatás; szórakozás, internetes írástudás
3.1.3. A lelki egészség megőrzését szolgáló tevékenységek vagy szolgáltatások
A lelki egészségünk megőrzéséért a legújabb kutatási eredményeket megismerve döntöttünk a
hangversenyszervezés mellett.
A negyedévente megrendezendő esemény konkrét szervezése folyamatos, Refektóriumi
kóruskoncertekkel szeretnénk kedveskedni.
Ehhez a döntéshez egy új kutatás eredményét is használtuk.
E szerint a gyakori énekléstől jobban érezhetjük magunkat. Suzanne Hanser, a Berkeley
Zeneművészeti Főiskola Zeneterápiás tanszékvezetője vallja, az énekléssel jobban ki tudjuk magunkat
fejezni. Amikor a beszéd helyett éneklünk, megváltozik és fokozatosan erősödik az intonáció és a
dallam vonala. Az ének a beszédnél is szélesebb spektrumú szókincset adhat nekünk ahhoz, hogy
minél jobban ki tudjuk magunkat fejezni.
A zene és az ének felszabadító erővel bír
Már pszichológusok is bizonyították a zene és az éneklés egészségügyi és pszichológiai előnyeit.
Éneklés közben boldogsághormonok szabadulnak fel az agyban, szívünk, lelkünk elégedettséggel telik
meg. A közös éneklésnek közösségformáló ereje is van. Emig Emka (szintén részt vett a kutatásban)
szerinte, amikor az emberek együtt énekelnek, nagyon kreatívnak és felszabadultnak érzik magukat.
Az éneklés stresszoldó hatású is, segít levezetni a napi feszültséget, csökkenti a szorongás és a
depresszió tüneteit, ezt a kutatásban bevont American Music Therapy Association is megerősítette.
Továbbá a zene és az éneklés lazítja a merev izmokat, javítja az önbecsülést, fokozza a motivációt,
valamint biztonságos és sikeres társadalmi kapcsolatokat és érzelmeket garantál. Erősíti az
immunrendszert, javítja az egészségi állapotot, jótékony hatással van a szív- és érrendszerre. Éneklés
közben ugyanis felgyorsul a szívverés, és a tüdő és a mellkasi izmok is nagy erővel dolgoznak. A
Tenovous Cancer Care and the Royal College of Music tanulmánya szerint már egy órás éneklés is
tartósan erősíti az immunrendszert.
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3.1.4. Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását
és tevékenységét segítő programjaink
Napjainkban újra reneszánszukat élik a legendás művészeti szalonok. Rohanó világunkban igény
mutatkozik a művészet békés kis szigeteire, zenés, irodalmi, képzőművészeti találkozóhelyekre, ahol
lelkünk megpihenhet, megújulhat, élményekkel gazdagodhat.
A művészeti szalonok a boldog békeidők polgári életének egyik legfőbb találkozóhelyei voltak, a
műélvezet mellett a társas kapcsolatok ápolására is remek alkalmul szolgált egy-egy ilyen esemény.
A szalonkultúra eredetileg a felvilágosodás kori Franciaországban indult el hódító útjára, de nem
kellett hozzá sok idő, hogy Európa több országában is elterjedjen. Ezeket a közösségi eseményeket
eleinte előkelő, művészet pártoló családok szalonjaiban (vagyis a korabeli, kissé más funkciót betöltő
nappaliban, illetve társalgóban) rendezték meg, innen az elnevezés.
Tata gyönyörű tavakkal körül ölelt városa különösen alkalmas arra, hogy a művészetbarátok egymásra
találjanak egy-egy irodalmi, zenei, képzőművészeti esemény keretében.
Ilyen Művészeti Szalont kívánunk elindítani a volt Piarista Rendházban Dezső Marianna
zongoraművész, mesterpedagógus szakmai segítségével.
Beszélgetős koncertekre hívjuk a magyar és nemzetközi zenei élet kiválóságait, ugyanakkor ifjú,
pályájuk kezdetén álló tehetségeket is szeretnénk bemutatni. Terveink szerint vendégeink lesznek
költők, írók, filozófusok, történészek, képzőművészek, színházi szakemberek… a sor végtelen. A
Művészeti Szalon 2-3 havonta jelentkezik egy-egy programmal.
3.1.5. Rendezvények, szakmai konferenciák, találkozók, egyéb programok
Igény, illetve megkeresés szerint ünnepségekre, találkozókra, kiskonferenciák magvalósítására adnak
lehetőséget a ránk bízott épületek.
3.1.6. Városi, megyei, valamint civil pályázatokban való közreműködés
A város pályázatokkal kapcsolatos megbeszéléseire, majd megvalósításaira kínáljuk mindkét
rendelkezésünkre álló Házat ezzel biztosítva közreműködésünket a megvalósításban.
3.1.7. Kulturális kiadványaink
2018 őszétől a Tatai Rend-ház Kft. adja ki a Tatai Patrióta közéleti magazint. Az idén ötödik
évfolyamba lépő magazin célja, hogy megismertesse a múlt és jelen értékeit, erősítse a tataiság érzését
a településen élőkben és az innen elszármazottakban, bemutassa a város sokszínűségét, gazdagságát,
történetét, hagyományát, természeti kincseit, örökségét, tudását, szülöttjeit, polgárait, fejlesztéseit,
újdonságait.
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A magazin azoknak szól, akiket mélyebben foglalkoztat, mi zajlik a városban, mi áll a helyi hírek
hátterében, kik élnek Tatán és mit tesznek a köz szolgálatában. A negyedévente ötszáz példányban
megjelenő – közel ötven oldalas – kiadványra elő lehet fizetni, de laponként is megvásárolható.
Azokra a külföldi barátainkra, leendő barátainkra is gondoltunk, akik komolyabban érdeklődnek
városunk iránt. Nekik év végén egy angol–német nyelvű kiadványban számolunk be arról, mi történt
Tatán 2019-ben: milyen események, programok, újdonságok, fejlesztések zajlottak. Ez a kiadvány
szintén ötszáz példányban jelenik meg.
3.1.8. Önkéntességgel kapcsolatos programszervezés
Környezeti kultúra fejlesztése, munkakultúra és igényesség növelése érdekében önkéntes munkával és
önkéntesek segítségével tartottuk rendbe a Rendház kertjét és környezetét. AZ ÉFOÉSZ a KomáromEsztergom Megyei Értelmi Sérültek és Segítőik Egyesülete és fiatal lakóik heti rendszerességgel
gondoskodtak közvetlen környezetünk szépítéséről. Az idei évben is szeretettel hívjuk és várjuk
Segítőinket!
Az agostyáni Rendezvényház tavaszi megnyitását egy bográcsos partyval tervezzük megünnepelni,
ennek keretében közösségi munkával a nyílászárókat is megújítanánk.
3.1.9. A különböző művészeti ágak – képzőművészet, zeneművészet, táncművészet, színház- és
bábművészet – területén tevékenységet folytató amatőr művészeti közösségek
tevékenységének támogatása érdekében nyújtandó szakmai és infrastrukturális
támogatásunk
Kiállításokkal, színházi programok szervezésével szeretnénk lehetőséget kínálni amatőr és elismert
művészeknek egyaránt. Mindezt a folyamatosan felmerülő igények, felkérések kapcsán tudjuk
megtenni.

3.2.

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítására tervezett
tevékenységeink

3.2.1. Szabadegyetemek szervezése, megvalósítása
4 alkalommal előadást szervezünk, melyekkel az életvezetést, nevelést szeretnénk segíteni. Az
előadók felkérése folyamatban van.
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3.2.2. Az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez való segítés, a digitális világban történő
eligazodás, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához való támogatás
A Digitális Jólét Pont és a Rendházban tevékenykedő Digitális Jólét Program Mentor (DJP Mentor)
megfelelő infrastruktúrával, IKT készségek fejlesztésének segítségével, szolgáltatások bővítési
lehetőségével biztosítja az informatikai eszközökhöz való hozzáférést, és a megfelelő szakértelmet,
hozzáértést.
3.2.3. A volt Piarista Rendházban működő könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ
működtetése
Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ képzései 2019 márciusában
kezdődnek. Heti, illetve kétheti rendszerességgel veszik igénybe a volt Piarista Rendház jelenlegi
tantermeit. A Központ jövőbeni tantermeinek felújítása folyamatban van.

4. Vállalt és szervezés alatt álló további közművelődési feladataink
4.1.

„Megyenap”

A Megyenap szervezése jelenleg előkészítő szakaszban van. A megye több településéről várunk
vendégeket. Az egész napos esemény kulturális- és szabadtéri programok teszik majd színessé, mely a
Piarista Rendház függőkertjében kerül várhatóan megrendezésre.

4.2.

Nyitott templomok Napja

Az Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódva 2018-ban két óránkénti tárlatvezetés keretében került
bemutatásra a volt Piarista Rendház kápolnája.
Az idei esztendőben ismételten szeretnénk a Fesztivál rendezvényeihez kapcsolódni.

4.3.

Víz, Zene, Virág Fesztiválhoz kapcsolódó programunk

Víz, Zene, Virág Fesztivál programsorozatához 2018-ban első alkalommal csatlakoztunk.
Rendbe tettük – kitakarítottuk, kisebb javításokat végeztünk – a Kápolnát, és itt kapott helyet a "Két
világ határán" c. kiállítás, mely 2018. szeptember 5-ig volt megtekinthető és közel 700 vendéget
vonzott!
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Dísztermünkben valósult meg Nyáry Krisztián könyve nyomán az „Így Szerettek Ők” - Kosztolányi
Dezső- Felolvasószínház.
A nagy érdeklődésre való tekintettel megkezdtük az idei nyárra szóló szervezést, hogy Vendégeinket
ismét színházi élményben részesítsük a volt Rendházban.

4.4.

Patrocinium ünnepe

A Piarista Diákszövetség Tatai Tagozata 2019-ben is szentmise keretében ad hálát a rendalapító
Kalazanci Szent József életéért a volt Rendház Kápolnájában.

5. A FELADATELLÁTÓ HELYEK INFRASTRUKTURÁJA
A hatályban lévő jogszabály előírja, hogy a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének
helyszínén biztosítani kell legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események,
rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget.
Ez az elvárás a Tanoda téri és a Kossuth Lajos utca 31. számú ingatlanban is megvalósul.
Tata, Tanoda tér 5/A.
Hely. szám

Megnevezés /befogadói létszám

Terület

005

MAGYARY ZOLTÁN TEREM - 60 fő

65,29 m2

014

KÖNYVTÁR/INFORMATIKA - 24 fő

43,33 m2

015

I. ELŐADÓ - 20 fő

36,21 m2

016

II. ELŐADÓ - 20 fő

36,54 m2

017

III. ELŐADÓ - 20 fő

37,79 m2

Díszterem

150 fő

150 m2
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Tata-Agostyán, Kossuth L. u. 31
Hely. szám

Megnevezés /befogadói létszám

Terület/Bérleti díj

Agostyáni
Rendezvényház

Rendezvényterem – 60 fő

60 m2

A programok megvalósításához asztalok és székek, szükség esetén polcrendszerek, prezentációs
eszközök, számítógépek, korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet kapcsolat és
oktatástechnikai eszközök a Rendházban 100%-ban rendelkezésre áll.
A helyiségek több funkciósak, berendezéseiket igény szerint alakítani tudjuk.
Az elkövetkezendő években – jogszabályi előírásoknak eleget téve – gondoskodnunk kell a megfelelő
fény- és hangtechnikai eszközök beszerzéséről is.

6. SZOLGÁLTATÁSAINK
6.1.Térítési díj nélkül igénybe vehető szolgáltatások
 információ szolgáltatás
 segítségnyújtás a digitális világban való eligazodáshoz, valamint az ezeket szolgáló
eszközök alkalmazásához
 tájékoztatók szervezése
 ismeretterjesztő előadások szervezése
 civil rendezvények, fórumok szervezése
 a rendezvények mellett ingyenes játszóház.

6.2. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások







iskolarendszeren kívüli képzések, rendezvények szervezése
Szülők Akadémiája program szervezése
szabadegyetemi előadások szervezése, infrastrukturális támogatása
Refektóriumi színházi estek szervezése
hangversenyek szervezése
Tatai Patrióta magazin kiadása
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7. SZOLGÁLTATÁSAINK HÍRPORTÁLOKON
Szolgáltatás
A Tatai Rend-ház Kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy a Közművelődési megállapodás tárgyát
képező feladatok körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a törvény 2. és 3.
§- ban meghatározott alapelvek érvényesülését.
Közművelődési programjainkról a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei a helyi médián
keresztül értesülnek, de Városunk (www.tata.hu) és a Tatai Rend-ház Kft. honlapján
(www.tatairendhaz.hu) is megtalálhatnak minden információt. Utóbbi 2019. március 15-től lesz
elérhető.
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8. ÖSSZEGZÉS
Szolgáltatási terv előlap
Tárgyév

2019.

Település neve

Tata

A közművelődési alapszolgáltatás
ellátásának módja

Közművelődési megállapodás keretében való
megvalósítás

Közművelődési intézmény neve

Tatai Rend-ház Kft.

Közművelődési intézmény székhely címe

2890 Tata, Tanoda tér 5/A.

Ellátott alapszolgáltatások

1. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
2. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek
biztosítása

Felelős vezető neve

Acsainé Dávid Ágnes

Szakmai vezető neve

Acsainé Dávid Ágnes

Kitöltő neve és beosztása

Acsainé Dávid Ágnes ügyvezető

Kitöltő telefonszáma

+36-30-583-8469

Kitöltő e-mail címe

rendhaz@tata.hu
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ÉVES MUNKATERV
ÉVES MUNKATERV
Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások

Közművelődési alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)

(5)
Saját
bevétel

(6)
Egyéb
bevételi
forrás
(adomány,
Norvég
Alap…)

0

0

0

0

0

0

0

2 287 666

0

0

0

0

0

2 287 666

0

0

0

0

személyes jelenlét

0

2 287 666

0

0

0

0

Tata, Tanoda tér
5/A

személyes jelenlét

0

2 287 666

0

0

0

0

500 db/alkalom

Tata, Tanoda tér
5/A

megrendelés, vásárlás
alapján

0

0

0

0

0

0

Tavasztól őszig

5-50 fő/ alkalom

Tata, Tanoda tér
5/A Tata-Agostyán
Kossuth Lajos utca
31.

személyes jelenlét

0

2 287 666

0

0

0

0

A képzőművészet, a zeneművészet, a
táncművészet, a színház- és
bábművészet, a versmondás, a film- és
médiaművészetek, az irodalom területén Kiállítások, színházi
tevékenységet folytató amatőrművészeti programok szervezése
közösségek tevékenységének támogatása
érdekében szakmai és infrastrukturális
támogatást nyújt

2 alkalom

100-300 fő

Tata, Tanoda tér
5/A

személyes jelenlét

0

2 287 666

0

0

0

0

Szabadegyetemeket szervezése,
megvalósítása

Tudás- és
ismeretbővítés

4 alkalom

50-100 fő

Tata, Tanoda tér
5/A Tata-Agostyán
Kossuth Lajos utca
31.

személyes jelenlét,
jelentkezés alapján

0

2 575 332

0

0

0

0

Digitális kultúra
fejlesztése

4 alkalom, valamint igény
szerinti egyéni fejlesztés

1-40 fő

Tata, Tanoda tér
5/A

személyes jelenlét,
jelentkezés alapján

0

2 287 666

0

0

0

0

Művészetoktatás,
tehetséggondozás
segítése

Folyamatos fejlesztéssel

Hirdetés alatt

Tata, Tanoda tér
5/A

személyes jelenlét,
jelentkezés alapján

0

2 287 666

A közösségi tevékenység megnevezése

A közösségi tevékenység
rendszeressége vagy
tervezett időpontja,
időtartama

A közösségi
tevékenységben
részt vevők
tervezett száma
(fő)

A közösségi
tevékenység
helyszíne/
helyszínei

A közösségi
tevékenységben a helyi
lakosság részvételi
módja

(1)
Állami
normatíva

A helyi társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi
életének, érdekérvényesítésének, az
állampolgári részvétel fejlődését
elősegítő, közösségfejlesztő programok,
tevékenységek vagy szolgáltatások

Civil közösségek,
szervezetek munkájának
támogatása: alapítványi
kuratóriumi ülések
helyszínének biztosítása

Negyedévente

20-30 fő/ alkalom

Tata, Tanoda tér
5/A

személyes jelenlét

0

2 287 666

0

A gyermekek, az ifjúság, az idősek
művelődését segítő, a családi életre
nevelő családbarát, a generációk közötti
kapcsolatokat, együttműködést elősegítő
programok, tevékenységek vagy
szolgáltatások

Generációk közötti
kapcsolatok
elősegítéséért előadások,
gyakorlati útmutatók
szervezése és
infokommunikációs
eszközhasználat
fejlesztése

Negyedévente

16-24 fő/ alkalom

Tata, Tanoda tér
5/A

személyes jelenlét,
gyakorlati foglalkozás

0

2 287 666

A lelki egészség megőrzését szolgáló
tevékenységek vagy szolgáltatások

Hangversenyszervezés

Negyedévente

50 fő/ alkalom

Tata, Tanoda tér
5/A

személyes jelenlét

0

Iskolarendszeren kívüli öntevékeny,
önképző szakkörök, klubok, közösségek Művészeti Szalon
megalakulását, tevékenységét segítő
szervezése
programok

Negyedévente

100 fő/ alkalom

Tata, Tanoda tér
5/A Tata-Agostyán
Kossuth Lajos utca
31.

személyes jelenlét

Rendezvények, szakmai konferenciák,
találkozók, egyéb programok

Igény szerint

10-100 fő/alkalom

Tata, Tanoda tér
5/A

Igény szerint

Igény szerint

Évente 4 alkalom, ill.
évente 1 alkalom

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Városi, megyei, valamint civil
pályázatokban való közreműködés

Városi pályázati
megbeszélésekhez,
megvalósításhoz
helyszín biztosítása,

Kulturális kiadványok szerkesztése,
kiadása

Tatai Patrióta Közéleti
Magazin és az AngolNémet Idegennyelvű
kiadvány szerkesztése,
kiadása

Önkéntességgel kapcsolatos
programszervezés

Környezeti kultúra
fejlesztése,
munkakultúra és
igényesség növelése

Az elektronikus közszolgáltatások
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek megismeréséhez való segítés, a digitális
biztosítása
világban történő eligazodás, az ezeket
szolgáló eszközök alkalmazásához való
támogatás
A volt Piarista Rendházban működő
könnyűzenei képző- és tehetséggondozó
központ működtetése

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA

Egyéb,
nem
kötelezően
ellátandó
közművelődési
feladat

(3)
(2)
Egyéb hazai
(4)
Önkormányzati
állami
Európai
támogatás
pályázati
Uniós
(állami
támogatás
pályázati
normatíván
(NKA, Csoóri
támogatás
kívül)
Alap, egyedi
támogatás..)

A közösségi
tevékenység célja

Kapcsolatépítés,
közösségszervezés,
kultúra közvetítés,
történelmi ismeretek
bővítése,
koncertszervezés

2019. nyár (időpont
szervezés alatt)

150-200 fő

Tata, Tanoda tér 5/A

2019.szeptember 14

100 fő

Tata, Tanoda tér 5/A

Kulturális és esztétikai
élmény nyújtása

2019. június utolsó
hétvégéje

100-300 fő

Tata, Tanoda tér 5/A

Egyházi ünnep

2019. szeptember

50 fő

Rendezvény 1.

Megyenap lebonyolítása

Rendezvény 2.

Ars Sacra Fesztivál keretén belül: Nyitott Egyházi
Templomok Napja
kórushangverseny

Rendezvény 3.

Rendezvény 4.

Együttműködés a Víz-Zene-Virág
Fesztiválon: kiállítás és színházi
produkció helyszíneként
A piarista rend alapítójának, Kalazanci
szent József emléknapjának
megünneplése

Programszervezés,
előzetes jelentkezés
alapján

2 000 000

Programszervezés,
előzetes jelentkezés
alapján
Programszervezés,
előzetes jelentkezés
alapján

Tata, Tanoda tér 5/A
Pénzügyi tervben szereplő bevételek összesítése

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

0

0

25 451 992

0
27 451 992

15

0

2 000 000

0
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JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK
Tata Város Önkormányzata a Tatai Rend-ház Kft. 2019. évi szolgáltatási tervét a 81/2019. (IV.17.)
Tata Kt. HÜB számú határozatával jóváhagyta.

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK
A Szolgáltatási tervet a Tatai Rend-ház Kft. Székhelyén (2890 Tata, Tanoda tér 5/A), a Recepciónál,
jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

Tata, 2019. március 2.
Acsainé Dávid Ágnes
ügyvezető
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