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ELŐTERJESZTÉS 

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 

 

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ az augusztus 20-i Hídőrzők rendezvény 
előkészítésében pályázatot írt ki ajándéktárgyakra, Viadukt motívumok megjelenítésére, a 
Viadukt szimbólumrendszerét felhasználó alkotásokra. Az intézmény a sikeres pályázat után 
számos ajándéktárgyat tud majd készíttetni helyi készítőkkel, Biatorbágy névvel és a 
pályázatra beérkezett Hídőrzők logóval ellátva. Az elkészült ajándéktárgyakat szeretnék 
augusztus 20-án a rendezvény alatt árusítani, a továbbiakban pedig az intézmény 
Kultúrvárójában. Ez az innovatív kezdeményezés úgy valósulhat meg, hogy a tevékenység 
bekerül az intézményi Alapító Okiratba és SZMSZ-be, mint az alapfeladatot erősítő marketing.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§-a szabályozza az alap és a 
vállalkozási tevékenység tartalmát, mely szerint: 

„A költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat 
ellátására létrejött jogi személy. 
(2) A költségvetési szerv tevékenysége lehet 

a) alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában 
a szakmai alapfeladataként meghatározott, valamint a szakmai alapfeladatai ellátását 
elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység, 

b) vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli 
forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység." 

A jogszabályi tartalom alapján a JFMK által végezni kívánt tevékenységet úgy kell tekinteni, 
hogy az alaptevékenységet és annak hatékony megvalósulását szolgáló, kiegészítő (PR, 
marketing, ismeretterjesztő jellegű) tevékenység, ajándéktárgyak készítésén keresztül, 
amelynek fontos eleme, hogy biatorbágyi vonatkozású, a város nevét megjelenítő 
ajándéktárgy. Ezáltal az ajándéktárgyak Biatorbágy, mint várost megismertető reklám, mint 
promóciós termék alaptevékenységet szolgáló, azt kiegészítő tevékenység. A cél nem 
haszonszerzés, hanem közművelődési feladat, mint szakmai alapfeladatellátás támogatása, 
mely nem vállalkozási tevékenység, nem államháztartáson kívüli forrásból valósul meg. 

Fentiekre tekintettel szükséges a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ alapító 
okiratának módosítása, a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció 
szerinti megjelöléséről szóló 4.4. pont tekintetében. 
 
 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

 

 

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 



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 
5 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 

Kérem a Képviselő-testületet a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ módosító 
okiratának és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadására. 
 

 
 
Biatorbágy, 2022. május 18. 
       
                                                              Tisztelettel: 
 
 
        Tarjáni István s.k. 
         Polgármester 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Határozati javaslat I. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2022. (V.26.) határozata 

 
A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Biatorbágyi Juhász Ferenc 
Művelődési Központ Alapító okiratának módosítását. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2022. 
június 1-jei hatállyal 
 

módosítja 
 
a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ Alapító okiratának következő pontjait:  
 

1. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 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 
5 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat II. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2022. (V.26.) határozata 

 

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ módosító okiratának elfogadásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Juhász Ferenc 
Művelődési Központ alapító okiratát módosító okiratot. 
 
A módosító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 

Határozati javaslat III. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2022. (V.26.) határozata 

 

A 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 egységes szerkezetű alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 



Okirat száma: 1/2022/A. 

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 utca 1. 
1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Közösségi Ház 2051 Biatorbágy, Fő utca 94. 
2 Bábosház 2051 Biatorbágy, Nagy utca 31. 

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 utca 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 
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3.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 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 
 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 
5 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 



3 

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

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt Biatorbágy 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok alapján pályázat útján, 
legfeljebb 5 évig terjedő időszakra nevezi ki munkaviszonyba. A munkáltatói jogokat 
Biatorbágy Város Polgármestere gyakorolja. 

 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 
2 megbízási jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

 
 
 

 

 



Okirat száma: 1/2022./M. 

 

Módosító okirat 

 

 

A Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által 2020.09.02. napján kiadott 2/2020/A. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a …./2022. (V.26.) számú Képviselő-testületi 
határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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 
5 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 

Jelen módosító okiratot 2022. június 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Biatorbágy, „időbélyegző szerint”. 

 

Tarjáni István 

polgármester 

 



 

Okirat száma: 2/2020/A. 

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 utca 1. 

1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Közösségi Ház 2051 Biatorbágy, Fő utca 94. 

2 Bábosház 2051 Biatorbágy, Nagy utca 31. 

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 utca 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 
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3.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 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 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt Biatorbágy 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok alapján pályázat útján, 
legfeljebb 5 évig terjedő időszakra nevezi ki munkaviszonyba. A munkáltatói jogokat 
Biatorbágy Város Polgármestere gyakorolja. 

 



 

3 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

2 megbízási jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
 
 
 

 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  az  alapító  okiratnak  a  BIATORBÁGYI  JUHÁSZ  FERENC
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2020.  augusztus 31.  napján kelt,  2020.  november 01.  napjától  alkalmazandó
2/2020./M. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 02.
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Kérelem, tevékenységbővítésre, alapdokumentumok módosítására 

 

A JFMK az alábbi kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez: 

Az augusztus 20-i Hídőrzők rendezvény előkészítésében pályázatot írtunk ki 
ajándéktárgyakra Viadukt motívumok megjelenítésére, a Viadukt szimbólumrendszerét 
felhasználó alkotásokra. A sikeres pályázat következményeként számos ajándéktárgyat tudunk 
készíttetni helyi készítőkkel, Biatorbágy névvel és a pályázatra beérkezett Hídőrzők logóval 
ellátva.  

Mindezeket szeretnénk augusztus 20-án a rendezvény alatt árusítani, a továbbiakban pedig a 
JFMK Kultúrvárójában. Ez az innovatív kezdeményezés úgy valósulhat meg, hogy a 
tevékenység bekerül az intézményi Alapító Okiratba és SZMSZ-be, mint az alapfeladatot 
erősítő marketing.  

Ehhez szükséges az alábbi módosítások elfogadása. 

 

SZMSZ kiegészítés: 

III. Alapszolgáltatások köre: 

Új bekezdésként: 

Az intézmény a kulturális alapú gazdaságfejlesztés szolgáltatása körében az 
alaptevékenységét és annak hatékony megvalósulását szolgáló, kiegészítő (PR, marketing, 
ismeretterjesztő jellegű) tevékenységet végez Biatorbágy nevét megjelenítő, Biatorbágy 
vonatkozású ajándéktárgyak készítésén keresztül. Ezáltal az ajándéktárgyak Biatorbágy, mint 
várost megismertető reklám, mint promóciós termék alaptevékenységet szolgáló, azt kiegészítő 
tevékenység. A cél nem haszonszerzés, hanem közművelődési feladat, mint szakmai 
alapfeladatellátás támogatása, önköltségi alapon történő árusítás, mely nem vállalkozási 
tevékenység, nem államháztartáson kívüli forrásból valósul meg. 

Alapító  Okiratban alábbi COFOG számot még hozzáadni kell: 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés ( idetartozik a kulturális turizmus, 
kulturális vidékfejlesztés...stb.) 

 

A fentiek figyelembe vételével kérem, a módosítások támogatását. 

 

Biatorbágy, 2022. 05. 17. 

 

     Szádváriné Kiss Mária igazgató 
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Hetényi Tamás


Egyedi azonosítója: KT01163


Beosztása: irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.09.02 13:32:02


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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