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18/2017. (I. 23.) határozata
A Juhász Ferenc Művelődési Központ 5 éves programtervéről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a
Juhász Ferenc Művelődési Központ 5 éves (2017-2022) programtervét megtárgyalta és az
alábbi cselekvési tervet fogadja el:
1. Személyi feltételek
- technikai dolgozók létszámának emelése indokolt, ugyanakkor meg kell vizsgálni,
mennyire szervezhető ki ez a tevékenység vállalkozási formába
- indokolt a művelődésszervezői létszámemelés 1 fővel
- béremelésre van szükség, valamint idén a bérfeszültség megszüntetésére
A bizottság a művelődésszervezés, technikai státuszbővítést indokoltnak tartja, és
kéri, hogy az idei költségvetés tárgyalásáig kerüljön kidolgozásra ezek
költségvonzata, figyelembe véve a központi kormányzati emelést, és készüljön
táblázat, amely megmutatja az emelési szándékok hatását.
2. Épületek
- régi épület: szigetelés, lépcső felújítása, födém javítása
- új épület: raktárbővítés, színpad átépítése, bővítése, tető javítása,
épületgépészeti tervezés, átépítés
- közösségi ház: szigetelés, parketta cseréje, új megoldás az akadálymentesítésre
- Művelődési Központ udvarának rendezése
A bizottság törekszik a Faluház épületei és intézményével kapcsolatos feladatok
ismételt átgondolására és lehetőség szerinti beépítésére a költségvetésbe.
3. Eszközök
- nagyterem világítás bővítése
- szabadtéri technikai eszközpark – hangtechnika - bővítése
- emelő és mozgatást segítő szerkezetek megvétele
- székcsere a nagyteremben
4. Marketing kommunikációs kapcsolatok
- új honlap készítése
- közönségszervező információs szakember alkalmazása
- televíziós megjelenések fejlesztése
- civil szervezetekkel való kapcsolattartás fejlesztése (különös tekintettel az
egyházakra, az ifjúságra, a középkorosztályra, valamint a sportéletben
résztvevőkre, mint célcsoportra)
- költségesebb rendezvények közönségszervezésének erősítése
- helyi kulturális értéktérkép és adatbázis elkészítése
- szponzoráció felkutatása
5. Szervezeti átalakítás
- 4-5 féle csoport felépítése

- vezető tehermentesítése
6. Rendezvénykínálat bővítése
- a 2016-os igényfelmérésben jelentkező rétegprogramok erősítése (pl.
pódiumszínház, színházi előadások)
- a várost emblematikusan képviselő fesztivál szervezése (pl. Viadukt fesztivál)
- zenei programok számának növelése
7. Színtér bővítés
- kiállítási terek bővítése (Hantai Galéria, lépcsőgaléria) a Juhász Ferenc
Művelődési Központban
- közművelődési koncepcióba beemelendő: patakparti fejlesztések
- Nagy utcai önkormányzati ingatlanok bővítése
- Iharos-völgy színpad fejlesztés
- ifjúsági ház kialakítása
8. Nem javasolt elemek
- féléves intézményvezetői beszámolók a rendezvényekről
- Juhász Ferenc Művelődési Központ ifjúsági koordinátori szerepe
- Zsámbéki-medence központ szerep elérése
- Hotel Pontis közművelődési funkciókkal való ellátása
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