
 

1.sz.melléklet 

 

CSELEKVÉSI TERV VÁZLAT 

2022-2026. 

 

Cél Tevékenység 
Megvalósítás 

feltételrendszere felelős/együttműködő erőforrása határideje 
1-5. JFMK önálló jogi 

személyiségű 

intézményként 

működtetése 

Meglévő személyi 

feltételek biztosítása és 

az igényeknek , a 

feladatoknak megfelelő 

fejlesztése, szakmai 

fejlesztés, épületek 

karbantartása, 

felújítása, eszközpark 

fejlesztése 

Képviselő-testület 

intézményvezető 

Éves költségvetés 

Közművelődési 

normatíva 

Pályázati források 

folyamatos 

1-5. Karikó János Könyvtár 

önálló jogi 

személyiségű 

intézményként 

működtetése 

Meglévő személyi 

feltételek biztosítása és 

az igényeknek, a 

feladatoknak megfelelő 

fejlesztése, szakmai 

fejlesztés, épületek 

karbantartása, 

felújítása, eszközpark 

fejlesztése 

Képviselő-testület 

intézményvezető 

Éves költségvetés 

Könyvtári normatíva 

Pályázati források 

folyamatos 

1., 4., 5. - Városi galéria és 

művészeti gyűjtemény 

létrehozása a JFMK-n 

belül működtetve 

 

Előkészítő szervezés, 

felmérés, JFMK 

Alapító Okiratának 

kiegészítése az újabb 

telephellyel, humán és 

tárgyi-technikai 

infrastruktúra 

hozzárendelése  

Képviselő-testület 

Intézményvezető 

Értéktár Bizottság 

Éves költségvetés 

 

Előkészítés tól2023-tól, 

megvalósítás 2026-ig 

1., 3.,4., 5. - Helytörténeti A meglévő könyvtári Képviselő-testület Éves költségvetés A meglévők 



dokumentum-

gyűjtemény és 

fotóarchívum 

kialakítása a Karikó 

János Könyvtáron belül 

működtetve, majd a 

Helyi Értékek Házán 

keresztül 

-  

helytörténeti 

dokumentumok 

szakszerű feldolgozása, 

Helytörténeti anyagok 

feltérképezése, 

intézményszervezés, 

muzeológus 

foglalkoztatása 

- Helyi Értékek Háza 

elindítása 

 

Intézményvezető 

Értéktár Bizottság 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Éves beruházási terv 

Pályázati lehetőségek 

felkutatása 

feldolgozásának 

indítása 2022-től, a 

gyűjteményszervezés 

2022-től, 2023-tól 

szakember, 

Épületátadás 2024-ig,  

3., 5. - Audiovizuális archívum 

létrehozása a Média 

Nkft. keretében 

 

- a Média Nkft. számára 

véglegesnek szánt 

épület/épületrész 

kialakítása, felszerelése 

 

Képviselő-testület 

Nkft. ügyvezető 

Éves költségvetés 

Éves beruházási terv 

Pályázati lehetőségek 

felkutatása 

2022-2026 

1.,2.,5. Kulturális értéktérkép 

készítése, gondozása 

Szellemi műhely 

kialakítása helyi 

értékekre, alapítvány 

életre hívása 

Felmérés készítése 

 

Képviselő-testület 

Intézményvezető 

Értéktár Bizottság 

Helyi intézmények, civil 

szervezetek 

Éves költségvetés 

-elkülönített keret a 

felmérésre, a 

feldolgozásra 

Felhívások 

folyamatosan, felmérés 

2022-től 

 

2-5. Bábosház és 

közművelődési 

alközpont létrehozása a 

biai településrészen 

Bábosház felújítása, 

kézműves alkotóház   

Képviselő-testület 

Polgármesteri Hivatal 

szakmai osztálya 

Éves költségvetés 

Éves beruházási terv 

 

2022-26 

1-5. Új v. felújított könyvtár 

épület kijelölése 

Fő tér koncepció Képviselő-testület 

Polgármesteri Hivatal 

szakmai osztálya 

Éves költségvetés 

Éves beruházási terv 

Pályázati lehetőségek 

felkutatása 

2022. 

1-4. A könyvtári beruházás 

elindulása  

 Képviselő-testület 

Polgármesteri Hivatal 

szakmai osztálya 

Éves költségvetés 

 

2023. 

1-5. Városi galéria és 

művészeti gyűjtemény 

épülete lehetőség 

szerint a 

Településközpont terve, Képviselő-testület 

Polgármesteri Hivatal 

szakmai osztálya 

JFMK vezető 

Éves költségvetés 

Éves beruházási terv 

 

2023-2025 



városközpontban 

2-5. Völgyhíd televízió 

megfelelő színvonalú 

tevékenységéhez a 

technikai és szakmai 

háttér biztosítása 

lehetőség szerint a 

településközpontban 

Településközpont terve, Képviselő-testület 

Polgármesteri Hivatal 

szakmai osztálya 

Nkft. ügyvezető 

Éves költségvetés 

Éves beruházási terv 

 

2022-2025. 

1., 3., 5. Biatorbágyi Értéktár 

Bizottság működtetése 

Jelenlegi működési 

forma fenntartása 

Képviselő-testület 

ÉTB elnöke 

Éves költségvetés 

Pályázati lehetőségek 

folyamatos 

2., 4-5. PMAMI 

kiköltöztetése a 

JFMK épületeiből 

Az oktatási intézmény 

számára megfelelő 

helyszín(ek) biztosítása 

Településközpont és 

alközpontok terve 

Képviselő-testület 

Polgármesteri Hivatal 

szakmai osztálya 

 

Több éves beruházási 

terv 

2024-ig 

4-5. szabadtéri helyszínek 

fejlesztése 

Füzes-patak partja 

fesztiválhelyszín, 

Iharosi alkotótábor, 

Pátria pince  és Viadukt 

rendezvényhelyszín 

A területek 

infrastruktúra 

fejlesztése 

Képviselő-testület 

Polgármesteri Hivatal 

szakmai osztálya 

 

Több éves beruházási 

terv 

2020-2026. 

4. A tervezett 

tornacsarnokban 

közművelődési célú 

igénybevétel 

A tornacsarnok 

megépítése, használatba 

vétele 

Képviselő-testület 

Polgármesteri Hivatal 

szakmai osztálya 

 

Éves költségvetés 

Éves beruházási terv 

Pályázati lehetőségek 

2023-tól 

4-5. A biai malom 

hasznosítási 

lehetőségének 

vizsgálata 

Az épület megvételének 

feltérképezése, a 

hasznosításra tervek 

készítése 

Képviselő-testület 

Polgármester 

Polgármesteri Hivatal 

szakmai osztálya 

 

 

Beruházási terv, 

koncepció 

 

2022-től 

3. - A sváb tájház 

állagmegóvása, a 

A Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal 

együttműködés, a 

nyilvános használat 

Képviselő-testület 

Polgármesteri Hivatal 

szakmai osztálya 

Nemzetiségi 

Éves költségvetés 

 

folyamatos 



működés biztosítása 

 

biztosítása Önkormányzat 

 

2. Civil közösségek 

támogatása 

Pályázat kiírása és 

feladatvállalási 

megállapodások 

Képviselő-testület 

OKB 

Éves költségvetés 

 

folyamatos 

2., 5. Helyben élő művészek 

támogatása 

Pályázat kiírása Képviselő-testület 

OKB 

Éves költségvetés 

 

2022-től évente 

2., 5. Kiemelkedő 

tevékenységek 

elismerése 

Dévay Gyula Díj, 

Karikó János Díj, 

megyei és országos 

szakmai díjakra 

felterjesztés 

Minősített Intézmény 

Címre pályázat  

Képviselő-testület 

OKB 

Éves költségvetés 

 

folyamatos 

3., 5. A köznyilvánosság 

fejlesztése 

A Völgyhíd tévé  

működési feltételeinek 

személyi és technikai 

biztosítása 

JFMK és a könyvtár 

marketingjének 

fejlesztése, 

városmarketing 

erősítése, offline és 

online eszközök 

fejlesztése, 

humánerőforrás 

fejlesztés 

Képviselő-testület 

NKft. ügyvezető 

Városi kommunikációs 

szakértő 

Intézményvezetők  

Éves költségvetés 

Pályázati lehetőségek 

folyamatos 

 

Célok, amelyekhez a tevékenység kapcsolódik: 

1. A városlakók helyi identitásának erősítése: a közművelődés és közgyűjtemény korszerű intézményrendszerének kialakítása, amelyben kiemelt 

szempont a lokálpatriotizmus. 

2. A lakónépességből lakóközösség építése: az öntevékeny helyi közösségek létrejöttének ösztönzése és működésük támogatása. 



3. A helyi hagyományok megőrzése, a helyi értékek innovatív szemléletű gondozása: közgyűjtemények kialakítása, a helyi értékek rendszerszerű 

bemutatása. 

4. Korszerű kulturális színtér hálózat kialakítása: meglévő színterek bővítése, infrastruktúra fejlesztése és új kulturális színterek életre hívása. 

5. A kultúrán keresztül városimázs építése: kulturális marketing fejlesztése, a kulturális turizmus kialakítása, egységes városarculat.  

 

Biatorbágy, 2022. 02. 07. 

 

Készítette a Közművelődési-közgyűjteményi koncepció tervezet alapján: Szádváriné Kiss Mária 

 


