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ELŐTERJESZTÉS 

A Faluház és Könyvtár átszervezéséről 
 

I. A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről – a Biatorbágyi Karikó 
János Könyvtár kiválásáról és a fennmaradó költségvetési szerv elnevezéséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 148/2016. határozatában kifejezte 
szándékát, hogy a közművelődési és könyvtári feladatokat a Faluház és Karikó János 
Könyvtár Biatorbágy többcélú intézmény helyett 2017. január 1. határnappal két, 
szervezetileg és gazdaságilag önálló intézményben kívánja ellátni. 
A változtatás szándékának oka, hogy a város lakosságszámának dinamikus emelkedésével 
együtt járó megnövekedett feladat szakmailag magasabb színvonalon látható el az önálló 
szervezetekben. A többcélú közművelődési intézmény szétválása megfelel az 1997. évi 
CXL. törvény szándékának, mely szerint „ A tizenötezer fő feletti lakosságszámú városokban 
elsősorban önálló intézményben kell a nyilvános könyvtári ellátást biztosítani. A nyilvános 
könyvtári ellátást biztosító intézmények összevonása más intézménnyel csak szakmai vagy 
jelentős gazdálkodási előnyök kimutatása esetében indokolt.” 
Biatorbágy Város gazdasági erejénél fogva képes biztosítani a könyvtári és közművelődési 
feladatokat önállóan ellátó intézmények működési feltételeit.  
 
A Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy szétválását a 2011. évi CXCV törvény 9. 
fejezet 11. § (3a) bekezdésében foglaltak szerint a könyvtári intézményegység kiválásával 
kívánjuk lebonyolítani: 
 

 „(3a) Az alapító dönthet a költségvetési szerv különválás vagy kiválás útján több 
költségvetési szervvé szétválásáról. Különválás esetén a különváló költségvetési szerv 
megszűnik, jogutódjai az átalakítással létrejövő költségvetési szervek. Kiválás esetén a 
kiválással érintett költségvetési szerv fennmarad, és a kiválással érintett szervezeti 
egységéből önálló költségvetési szerv jön létre.” 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárságához benyújtott 
kérelemre az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva Závogyán Magdolna államtitkár 
asszony megadta a jogszabály szerint szükséges egyetértő nyilatkozatot. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy 
szervezeti átalakításához, a Karikó János Könyvtár kiválásához és szakmailag valamint 
gazdaságilag önálló intézménnyé válásához hozzájárulni szíveskedjék. 
 
 
 
 



 

II. A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről – a Biatorbágyi Juhász 
Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen előterjesztésben dönt a 
Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről, a jogutód intézmény elvezéséről és 
szakmai átszervezéséről, mindezért javaslom a 2017. január 1. napjával létrejövő Juhász 
Ferenc Művelődési Központ magasabb vezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat 
kiírását. 
 
 
 
Biatorbágy, 2016. szeptember 16. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Alapító okirat-KJK-2016-09-29 
2. számú melléklet: Módosító okirat-JFMK-2016-09-29 
3. számú melléklet: Alapító okirat-JFMK-2016-09-29 
4. számú melléklet: Karikó János Könyvtár vezetői pályázat 
5. számú melléklet: JFMK vezetői pályázat 

 
 

Összeállította: Ihászné Pálfi Katalin, Zink Olivia, Tresó Zoltán, felelős: dr. Szabó Ferenc aljegyző 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (IX. 29.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről 
 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Faluház és Karikó János Könyvtár 
átszervezéséről szóló előterjesztést és, mint fenntartó: 
 

1) úgy dönt, hogy 2017. január 1. napjától átszervezi a Faluház és Karikó János 
Könyvtárt; 

2) az átszervezés módjára a kiválás jogintézményét választja, melynek során létrejön 
egy közművelődési és egy könyvtári tevékenységet ellátó, szervezetileg és 
pénzügyileg önálló intézmény; 

3) úgy dönt, hogy a város díszpolgára, a Nemzet Művésze díjjal kitüntetett, kétszeres 
Kossuth-díjas és József Attila-díjas Juhász Ferenc költő nevét viselje a kiválással 
érintett fennmaradó költségvetési szerv, közművelődési intézmény, melynek hivatalos 
elnevezése: „Juhász Ferenc Művelődési Központ” legyen; 

4) úgy dönt, hogy a kiváló, önálló intézménnyé váló városi könyvtár hivatalos 
elnevezése 2017. január 1. napjától: „Karikó János Könyvtár” legyen;  

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
 
Végrehajtást végzi:  
Humánpolitikai referens 
Pénzügyi Osztály 
Szervezési Osztály 
 

2. Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (IX. 29.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről – Biatorbágyi Karikó János 
Könyvtár Alapító Okiratának elfogadásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Karikó János 
Könyvtár Alapító okiratát. 

Az Alapító Okirat a határozat mellékletét képezi. 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 



 

3. Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (IX. 29.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről - A Faluház és Karikó János 
Könyvtár Alapító okiratának módosításáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Faluház és Karikó János 
Könyvtár Alapító okiratának módosítását. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (7) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva  
 

módosítja 
 
a Faluház és Karikó János Könyvtár Alapító okiratát a  következőképpen:   
 
A Faluház és Karikó János Könyvtár a Biatorbágy Város Önkormányzata által 2014. 
március 27. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
148/2016. (VI.1.), …./2016. (IX.29.), …./2016. (IX.29.), …./2016. (IX.29.) és …./2016. 
(IX.29.) határozataira figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
Az előző, 2014. március 27-i keltezésű alapító okirat 7-25. pontja elhagyásra kerül és az 1-6. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1.  megnevezése: Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 
1.1.2.  rövidített neve: JFMK 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1. 
1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Közösségi Ház 2051 Biatorbágy, Fő u. 94. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.07.01. 



 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § alapján végzett 
közművelődési tevékenység. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 
tevékenysége A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. értelmében valósul meg. 
Kiemelt feladata az értékőrzés, értékközvetítés és értékteremtés alapján: 
- az iskolarendszeren kívüli tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 

lehetőségek megteremtése, 
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek megismertetése, a helyi 

művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása, 
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének segítése, 
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 



 

2 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

3 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

4 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Biatorbágy város közigazgatási 
területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: az intézmény vállalkozási 
tevékenységet nem folytathat. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót nyilvános pályázati 
eljárásban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki 5 évig 
terjedő határozott időtartamra. Az egyéb munkáltatói jogokat Biatorbágy Város 
Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
2 megbízási jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 27. napján kelt alapító okiratát 
visszavonom. 

Kelt: Biatorbágy, 2016. szeptember …. 

P.H. 

Tarjáni István 
polgármester  

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 
 
 
 



 

 
4. Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (IX. 29.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről - Faluház és Karikó János 
Könyvtár Alapító okiratát módosító okirat elfogadásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Faluház és Karikó János 
Könyvtár alapító okiratát módosító okiratot. 
 
A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 
 
 
 
 
 

5. Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (IX. 29.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről - Biatorbágyi Juhász Ferenc 
Művelődési Központ Alapító okiratának elfogadásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Juhász Ferenc 
Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
Az alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 

 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. december 31. 
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

6. Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (IX. 29.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 4. számú melléklet szerinti tartalommal pályázatot ír 
ki a Karikó János könyvtár magasabb vezetői megbízatására. 
 
(A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi.) 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
A végrehajtást végzi: Humánpolitikai referens 
 
 

7. Határozati Javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2016. (IX.29.) határozata 

 
A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről – Biatorbágyi Juhász Ferenc 

Művelődési Központ intézményvezetői pályázat kiírásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Faluház és Karikó János 
Könyvtár átszervezéséről – Juhász Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői pályázat 
kiírásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 
 
A képviselő-testület pályázatot ír ki a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 
intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 
 
A pályázati kiírást a határozat melléklete tartalmazza. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
A végrehajtást végzi: Humánpolitikai referens 
 





Okirat száma: PO-44-1/2016. 

Alapító okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Biatorbágyi Karikó 
János Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 
1.1.2. rövidített neve: Karikó János Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017.01.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 Faluház és Karikó János Könyvtár 2051 Biatorbágy, Baross G. utca 1. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § alapján végzett 
könyvtári tevékenység. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár 
tevékenysége A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. értelmében valósul meg.  
A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól,  
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
2 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Biatorbágy város közigazgatási 
területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: az intézmény vállalkozási 
tevékenységet nem folytathat. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt Biatorbágy 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki, pályázat útján, 5 évig terjedő 
határozott időtartamra, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 
és az annak végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26). Korm.rendeletben foglaltak szerint. 
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Biatorbágy Város Polgármestere 
gyakorolja. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
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2 megbízási jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.  

 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Biatorbágy, 2016. szeptember 29. 

P.H. 

Tarjáni István 
polgármester 

 
 



Okirat száma: 650155-1/2016. 

Módosító okirat 

 A Faluház és Karikó János Könyvtár a Biatorbágy Város Önkormányzata által 2014. 
március 27. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-a alapján – Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
148/2016. (VI.1.), …./2016. (IX.29.), …./2016. (IX.29.) és …./2016. (IX.29.) határozataira 
figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
 
Az előző, 2014. március 27-i keltezésű alapító okirat 7-25. pontja elhagyásra kerül és az 1-6. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1.  megnevezése: Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 
1.1.2.  rövidített neve: JFMK 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1. 
1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Közösségi Ház 2051 Biatorbágy, Fő u. 94. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.07.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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3.1.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § alapján végzett 
közművelődési tevékenység. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 
tevékenysége A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. értelmében valósul meg. 
Kiemelt feladata az értékőrzés, értékközvetítés és értékteremtés alapján: 
- az iskolarendszeren kívüli tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító lehetőségek 

megteremtése, 
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek megismertetése, a helyi művelődési 

szokások gondozása, gazdagítása, 
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
2 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

3 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

4 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Biatorbágy város közigazgatási 
területe 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: az intézmény vállalkozási 
tevékenységet nem folytathat. 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót nyilvános pályázati 
eljárásban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki 5 évig 
terjedő határozott időtartamra. Az egyéb munkáltatói jogokat Biatorbágy Város 
Polgármestere gyakorolja. 

 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
2 megbízási jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 27. napján kelt alapító okiratát 
visszavonom. 
 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Biatorbágy, 2016. szeptember …. 

P.H. 

Tarjáni István 
polgármester  



Okirat száma: 650155-2/2016. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Biatorbágyi Juhász 
Ferenc Művelődési Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 
1.1.2. rövidített neve: JFMK 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1. 
1.2.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Közösségi Ház 2051 Biatorbágy, Fő u. 94. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1996.07.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § alapján végzett 
közművelődési tevékenység. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ 
tevékenysége A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. értelmében valósul meg. 
Kiemelt feladata az értékőrzés, értékközvetítés és értékteremtés alapján: 
- az iskolarendszeren kívüli tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító lehetőségek 

megteremtése, 
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek megismertetése, a helyi művelődési 

szokások gondozása, gazdagítása, 
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
2 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

3 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

4 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Biatorbágy város közigazgatási 
területe 

 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: az intézmény vállalkozási 
tevékenységet nem folytathat. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót nyilvános pályázati 
eljárásban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki 5 évig 
terjedő határozott időtartamra. Az egyéb munkáltatói jogokat Biatorbágy Város 
Polgármestere gyakorolja. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
2 megbízási jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. március 27. napján kelt alapító okiratát 
visszavonom. 

Kelt: Biatorbágy, 2016. szeptember ….. 

P.H. 

Tarjáni István 
polgármester 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a 
 
 

Biatorbágyi Karikó János Könyvtár  
INTÉZMÉNYVEZETŐ  

(magasabb vezető) 
 

beosztás betöltésére. 
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Alapmunkakör: könyvtáros 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2017. január 1-től 2021. 
december 31-ig szól. 
 

A munkavégzés helye. 2051 Biatorbágy, 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. 
 
 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

 

A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár egyszemélyi felelős 
vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért. 
Megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal 
más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában 
meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának 
ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, 
megbízatása alatt az éves költségvetés időarányos 
betartásáért, a költségvetési bevételek teljesítéséért. 
Képviseli a könyvtárat, mint önkormányzati közszolgáltatást, 
nyújtó intézményt. A könyvtár feladatellátására vonatkozóan 
munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és 
munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden 
egyéb ügyben. 
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Illetmény és juttatások: 

 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
továbbá a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

• Egyetemi szakirányú végzettség és szakképzettség, vagy 
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú 
szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai 
könyvtárosi képzettség; 

• Felsőfokú szakirányú végzettségnek és szakképzettségnek 
megfelelő feladatkörben vagy az első pontban hivatkozott 
szakvizsgának megfelelő feladatkörben legalább öt éves 
szakmai gyakorlat;(2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség 
esetén legalább tíz éves szakmai gyakorlat) 

• Büntetlen előélet; 
• Cselekvőképesség; 
• Magyar állampolgárság. 
• A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: 

magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, 
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképpel ellátott – a jogszabályban meghatározottak 
szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot (vagy 10) 
igazoló – részletes szakmai önéletrajz; 

• Az intézmény vezetésére vonatkozó program szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 

• Személyes indíttatásának kifejtése a feladat ellátására 
vonatkozóan 

• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
• Nyilatkozat arról, hogy 

- a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes 
pályázati anyagba betekinthetnek; 

- hozzájárul a pályázatban foglalt személyes adatainak 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez; 

- nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz; 
- nyilatkozat arról, hogy a kulturális szakemberek 

szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és 
a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) 
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NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási 
ismereteket is nyújtó könyvtári intézmény-vezető 
tanfolyam eredményes elvégzését a megbízást követő 
két éven belül okirattal igazolja; 

- nyertes pályázóként nyilatkozik, hogy nem áll 
cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 
alatt. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör 2017. január 01-. napjától tölthető be. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 07. 
 

A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot Tarjáni István polgármester nevére címezve kell 
postai úton vagy személyesen benyújtani: 

• Postai úton a pályázatnak Biatorbágy Város Önkormányzata 
címére (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) – 
„Biatorbágyi Karikó János Könyvtár Intézményvezetői 
pályázat” megjelöléssel - történő megküldésével; 

• Személyesen a pályázatnak zárt borítékban „Biatorbágyi 
Karikó János Könyvtár Intézményvezetői pályázat” 
megjelöléssel, Biatorbágy Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának HR osztályán (2051 Biatorbágy, 
Baross G. u. 2/a. I. emelet 120.) történő benyújtásával.  

 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó 
Zoltán és Balog Gábor nyújt a 06-23-310-174/238 telefonszámon. 
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság személyesen is 
meghallgatja a pályázót kiegészülve egy országos szakmai 
szervezet képviselőjével. A bizottság javaslatára a végleges 
döntést a Képviselő-testület hozza meg. 
 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. december 07. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ internetes oldala 
 
Magyar Közlöny Hivatalos Értesítője 
 
www.profession.hu 
 
www.biatorbagy.hu 

http://www.profession.hu/
http://www.biatorbagy.hu/


PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a 

 
 

JUHÁSZ FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
INTÉZMÉNYVEZETŐ  

(magasabb vezető) 
 

munkakör betöltésére. 
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre: 2017. január 1-től 2021. december 31-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1. 
 
A munkakörbe tartozó feladatok: 
Ellátja a Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetését a hatályos jogszabályok 
szerint. Irányítja és ellenőrzi az intézmény dolgozóinak munkáját; biztosítja az 
intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését; együttműködik a fenntartó 
önkormányzat illetékes szervezeti egységeivel, a város intézményeivel, a kulturális 
tevékenységet végző civil szervezetekkel, egyházakkal; megszervezi az öntevékeny, 
önképző tanfolyamokat, képzési lehetőségeket; támogatja az ismeretszerző, az 
amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét; képviseli az intézményt az 
állami, társadalmi, szervezetek és magánszemélyek előtt.; megszervezi a 
szerződésben vállalt rendezvényeket, gondoskodik a kiadványok megfelelő 
tartalommal és formátumban való megjelenéséről. 
 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései 
az irányadók. 
 
 
 



Pályázati feltételek: 
• Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú 

egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; 
• A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről 

és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint 
akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási 
ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes 
elvégzésének okirattal való igazolása; 

• Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő 
feladatkörben vagy az első pontban hivatkozott szakvizsgának megfelelő 
feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat; 

• Kiemelkedő közművelődési tevékenység; 
• Büntetlen előélet; 
• Cselekvőképesség; 
• Magyar állampolgárság. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképpel ellátott – a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év 
szakmai gyakorlatot igazoló – részletes szakmai önéletrajz; 

• Az intézmény vezetésére vonatkozó – a település hagyományaihoz, szellemi 
és tárgyi értékeihez, színes civil életéhez és a közelmúlt kisvárosi demográfiai 
változásaihoz tartalmilag illeszkedő - program szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléssel 

• „A létrejövő új Juhász Ferenc Művelődési Központ szakmai koncepciója, 
személyi, szervezeti és műszaki technikai kihívásai” - témakör részletes 
írásbeli kifejtése 

• Személyes indíttatásának kifejtése a feladat ellátására vonatkozóan 
• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
• Nyilatkozat arról, hogy 

- a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba 
betekinthetnek; 

- hozzájárul a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; 

- nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz; 
- nyertes pályázóként nyilatkozik, hogy nem áll cselekvőképességet 

kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör 2017. január 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7. napja 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot Tarjáni István polgármester nevére címezve kell postai úton vagy 
személyesen benyújtani: 



• Postai úton a pályázatnak Biatorbágy Város Önkormányzata címére (2051 
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) – „Juhász Ferenc Művelődési Központ 
Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel - történő megküldésével; 

• Személyesen a pályázatnak zárt borítékban „Juhász Ferenc Művelődési 
Központ Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel, Biatorbágy Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Titkárságán (2051 Biatorbágy, 
Baross G. u. 2/a. I. emelet) történő benyújtásával.  

 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán és Balog Gábor 
nyújt a 06-23-310-174/238 telefonszámon. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően Oktatási és 
Kulturális Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót. A bizottság javaslatára 
a végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. december 7. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes 
oldala 
 
 
www.profession.hu 
 
www.biatorbagy.hu 
 

http://www.profession.hu/
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