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A JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJAI 

 

I. Az intézményi stratégia alapjai 

 

Küldetésnyilatkozat 

Hivatásunk, hogy élményekkel gazdagítsunk. Örömmel teszünk azért, hogy nálunk egyénekből 

közösség, üres termekben művészet, két pohár italból baráti koccintás szülessen. Fontos, hogy 

egyre többen tanuljunk egymástól, mutassuk meg értékeinket, hogy még büszkébbek lehessünk 

otthonunkra, Biatorbágyra.  

 

Értékrend 

Intézményi kultúránkat alapvetően meghatározzák központi értékeink, amelyek segítenek 

küldetésünk megvalósításában, megmutatják milyen emberi és szakmai viselkedést várunk el 

munkatársainktól, s ezek tükröződnek tevékenységünkben. Értékrendünk a munkatársak 

számára fontos értékekre alapul. Értékrendünket értjük, azonosulni tudunk vele és 

hétköznapjainkba építjük.  

Értékrendünk alapja: 

- a tisztelet: tiszteletet tanúsítunk    környezetünk és a benne élők, egymás és a szolgáltatást 

igénybe vevők iránt; 

- az együttműködés: csapatban gondolkodva együttműködünk egymással  a  közös célok 

eléréséért, közös nyelvet beszélve,  szervezetten; 

- az igényesség: igényesen, magas szakmai minőségen, a fejlődésre, fejlesztésre  törekedve 

koncentrálunk  a gyors, pontos munkavégzésre, az esemény megvalósítására;  

- a nyitottság: nyitottak vagyunk a sokszínű vélemény, igény, ízlés  elfogadására, valamint a 

változásra, változtatásra. 

Jövőkép 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ Biatorbágy város kulturális életének központi 

szervezője, egyedi arculatú, emblematikus intézménye és a közösségépítés bázisa kíván lenni, 

amely révén erősíti az itt élők lokálpatriotizmusát és népszerűsíti Biatorbágy jó hírét. 



 

Átfogó célok 

A közösségépítés, a minőségi kultúraközvetítés, a kulturális információs bázis megvalósítása 

Biatorbágyon. 

Alapfeladatok 

A minőségirányítási elvek szerinti alábbi tevékenységi körök ellátása: 

ismeretterjesztés, kiállítások, rendezvények, művelődő közösségek, közösségi 

szolgáltatás,származtatott szolgáltatás (bérbeadás, irodai szolgáltatás) végzése. 

A 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről jogszabály értelmében 

a nevesített összes alapszolgáltatás biztosítása:  

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, 

a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, b) a 

közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek 

biztosítása, d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, f) a 

tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint g) a kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés. 

II. Alapvető feltételrendszer 

1.A jogszabályi feltételrendszer 

- Magyarország Alaptörvénye a  XI. cikkelyben kimondja, hogy „(1) Minden magyar állampolgárnak 

joga van a művelődéshez.” 

- 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról aktuális módosításokkal, és a vonatkozó 

végrehajtási rendelete (150/1992. (XI.20.) Korm.r., 2/1993. (I.30.)MKM Rend. a képesítésről) 

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. Törvény  

- 10/2010. (III.11.) OKM r. a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési 

Minőség Díj” adományozásáról  

- 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól kimondja, hogy a 

közművelődés támogatása, a helyi önkormányzatok feladata és hatásköre. 



- 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az 

államháztartási törvény végrehajtásáról 

- 2017. évi LXVII. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

- A 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről a törvény végrehajtási rendelete 

- Az intézmény tevékenységi köreire vonatkozó jogszabályok 

-  206/2016. (IX.29.) KT határozattal elfogadott Alapító Okirata 

-   92/2017. (IX.18.) sz. OKTB határozattal elfogadott SZMSZ-e 

- BiatorbágyVáros Képviselő-testületének 20/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete a 

közművelődési feladatellátásról 

- 39/2020-as EMMI rendelet A közalkalmazotti státuszukat elvesztőket érintő A kulturális 

intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 

intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú 

rendeletek módosításáról szóló. 

-  475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról 

-A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó 

védelmi intézkedések második üteméről 

 

 

2.A tárgyi-technikai feltételrendszer 

- 3 épület: a JFMK épületében 2 iroda, 2 közösségi terem, 1 többfunkciós kiállító terem, 1 többfunkciós 

nagyterem, belső udvar, raktározó pince, Közösségi Házban 1 nagyobb közösségi terem, 1 kis iroda, 1 

belső udvar, Bábosházban 2 közösségi terem. Fűtés- és szigetelési problémák az épületekben. 

- Beltéri hang- és fénytechnika a nagyterembe szerelve, kisebb kültéri eseményekhez alkalmas mobil 

hangtechnika 

- Kiállítási installációk: sínrendszer, lámpák, posztamensek, paravánok 

- Vetítőrendszer a nagyterembe szerelve 

- Külső és belső helyszíneken használható asztalok, székek, nagytermi székek, függönyök felújításra 

szorulnak. 

 

3. A személyi feltételrendszer 

- 19 fő Mt. szerinti munkavállaló (4 fő szakmai, 1 fő pénzügyi, 1 fő marketinges és 9 fő műszaki-

technikai munkatárs, 4 fő információs) 

- 1 fő szolgáltató-beszállító szakmai munkatárs 

- alkalmi kisegítők megbízásos jogviszonyban 



 

4. A pénzügyi-gazdálkodási feltételrendszere 

- Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, előirányzatai fölött részjogkörrel rendelkezik. 

- Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkamegosztásra vonatkozó együttműködési megállapodás 

alapján Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal végzi. 

- A fenntartói támogatás mellett pályázati forrásokat kutat föl. 

- A 2014-ben életre hívott Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány támogatja az intézmény 

működését.  

 

 


