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  V á r o s  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  
 Oktatási és Kulturális Bizottsága  

 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/242 

                                                      Fax: 06 23 310-135 • E-mail: hivatal@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu  

 Iktatószám: SZ/23-1/2019.  Ügyintéző: Pénzesné Szép Anna 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2019. január 21-én, hétfőn, 1400 órai kezdettel a Városháza 102-es 

tanácstermében megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 Nánási Tamás bizottsági elnök 

 Barabás József bizottsági tag 

 Fekete Péter bizottsági tag 

 Éhn András bizottsági tag 

 Tarjáni István polgármester 

 Szakadáti László alpolgármester 

 Varga László alpolgármester 

 Mester László kommunikációért felelős munkatárs 

 dr. Szabó Ferenc aljegyző 

 Horgos Vilmos, a Biai Református Általános Iskola igazgatója 

 Gál Edit, a Czuczor Gergely Tagiskola igazgatója 

 Hingyiné Molnár Ildikó, a Benedek Elek Óvoda vezetője 

 Rack Ferencné a Ritsmann Pál Német Nemzetiség Ált. Isk. igazgatója, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy Elnöke 

 Bolykiné Kálló Eszter, a Pászti Miklós Művészeti Iskola vezetője 

 Szádváriné Kiss Mária, a Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetője 

 Uzonyi Edit, a Karikó János Könyvtár vezetője 

 Tóth Tamás ifjúsági referens 

 Miklós Krisztina kabineti irodavezető 

 Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 

 Molnár János, a Városgondnokság vezetője 

 Győri Ferenc Városgondnokság 

 Veres-Czinege Anita oktatási referens 

 Tótpál Judit, a Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke 

 Szmuda Katalin Benedek Elek Óvoda igazgató-helyettese 

 Bognárné Kalicov Mária jegyzőkönyvvezető 
 

Nánási Tamás: Üdvözli az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkéri Éhn András bizottsági tagot. Javaslatot tesz a napirendre, a meghívótól 
eltérően az alábbiak szerint. Levételre javasolja az 1. napirend c) pontját - Chemez Árpád 
hagyatékának feldolgozásával összefüggő kérdésekről – valamint a 11. napirendi pontot - 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójáról, továbbá a 6. 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról szóló 
napirendet 2. napirendként, és a 4. Tájékoztató a Legóvár Óvodáról 3. napirendként 
tárgyalnák. 

Szavazás:  
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A bizottság 4 igen szavazattal (4 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő 

napirendet fogadja el. 

 

Napirend: 

 

1. a. Az Értéktár Bizottság 2019. évi munkatervéről és költségvetéséről 
b. Az Értéktár Bizottság II. féléves beszámolójáról 

2. Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról 

3. Tájékoztató a Legóvár Óvodáról 

4. A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola feladat ellátási helyéül szolgáló 

ingatlan és a feladatellátást szolgáló vagyon Német Nemzetiségi Önkormányzat 

részére történő ingyenes használatba adásáról 

5. A Czuczor Gergely Tagiskola és a Biai Református Általános Iskola közüzemi 

számláival kapcsolatos támogatásról 

6. Biatorbágy, nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építésével 

összefüggő kérdésekről 

7. Biatorbágy Város Turisztikai koncepciójáról 

8. A 2019. évi civil pályázat kiírásáról 

9. A 2019. évi köznevelési pályázat kiírásáról 

10. Ifjúsági támogatási lehetőségekről 

11. Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2018. évi munkájáról 

12. Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2019. évi munkatervéről 

 

Nánási Tamás: Megadja a szót aljegyző úrnak. 

Dr. Szabó Ferenc: Bemutatja Veres-Czinege Anitát, ő az új oktatási referens. 

Nánási Tamás: Köszöni a bemutatást és jó munkát kíván. 

 

1) Az Értéktár Bizottság 2019. évi munkatervéről és költségvetéséről, valamint az 
Értéktár Bizottság II. féléves beszámolójáról 

Nánási Tamás: Üdvözli a Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnökét, Tótpál Juditot és 
amennyiben kiegészítené az írásos anyagot, megadja a szót. 

Tótpál Judit: A 2018. II. féléves beszámolójával kezdené. A négy előre tervezett ülésen 
kívül két plusz bizottsági ülést tartottak, mivel a 2018. évi Hungarikum pályázatra beadott 
anyag maximális támogatással került elfogadásra. Ennek a pályázati anyagnak a 
munkamegbeszélései váltak szükségessé. 

Sok új értéket vettek fel az Értéktárba, melyek részletesen megtalálhatók a beszámolóban. 
Továbbá folyamatban van a német nemzetiségi gyűjtemény előkészített anyaga, ezt fogja 
tárgyalni hamarosan a bizottság. 

Valamint nagy öröm, hogy több értékünk került be a Megyei Értéktárba, és javasolják a 
Prospero Bábegyüttes felvételét a Megyei Értéktárba. 

Előző évről áthúzód Pannon-tenger kincsei-túra tematikus évben megkezdődött a tanösvény 
tervezés, úgy tudja, hogy ez már a megvalósulás fázisában van a műszaki osztályon. 

A 2018-as évre vállalt városunk és vizeink téma folytatását szeretnék a 2019-es évben 
tovább folytatni, ehhez kapcsolódóan a patakokról, kutakról, forrásokról készülő interaktív 
térképet fejlesztették, fejlesztik folyamatosan. A tudományos ismereteket fejlesztő poszter 
sorozat közvetkező eleme erről fog szólni. A régészeti helyszínekről szóló poszter 
hamarosan nyomdába kerül. Illetve volt a Bentán átívelő gyaloghíd létesítésére szervezett 
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összefogás – létezik most is – a műszaki egyetem építész-mérnöki karán lezajlott fázisa után 
3 dolgozat született, ami az egyetem honlapján megtekinthető. 

A Juhász Ferenc Művelődési Központtal közös szervezésben Víz világnapi programba is 
illeszkedik egy konferencia, vendégek és a Biatorbágyi Értéktár Bizottság tagjai fognak 
előadni a témában. 

Ezen kívül a művészeti iskola alistáli vendégeinek tartottak felfedező túrát Biatorbágyon. 

Támogatják a helyi tervtanács felállítását. 

Még fontos, hogy a Biatorbágy gyerekeknek c. könyv, ez 2018. márciusban jelent meg, de 
jelenleg már nincs annyi példány, ami elég lenne a 2019/2020 tanév negyedikeseinek. A 
2019. évi költségvetés tervezetükben ezért szerepel ennek a könyvnek a második javított 
kiadásának a javaslata. Még a Fedezzük fel Biatorbágyot! programhoz kapcsolódik, hogy 
elkészült Biatorbágy kasírozott légi fotója, így minden iskolának van már saját példánya, mint 
oktatási segédeszköz. Elkészült a kincsek a talpunk alatt poszter, illetve az értéktár bizottság 
és a GYIK Műhely közösen dolgozott ki egy olyan programot a művelődési központ 
felkérésére, ami az EMMI pályázatán nyert, és szeptember óta minden második szombat 
délelőtt vagy a Bábosházban, vagy a művelődési házban van egy helyismereti és térlátást 
fejlesztő foglalkozás Város-Tér-Játék címmel. 

2018-ról 2019-re áthúzódó project a Hungarikum pályázat, ennek keretében a honlapot 
fejlesztik. A 2019. éves költségvetéshez kapcsolódik még, hogy a Hungarikum pályázat 
támogatása, az ezeknek az ismeretterjesztő kiadványoknak az elkészítésére, illetve a honlap 
fejlesztésére vonatkozik, és a nyomda költség a 2019. évet fogja terhelni. Az értéktár 
bizottság tevékenységének van még egy olyan része, ami a város épített és természeti 
környezetével, a kulturális értékeivel foglalkozó helyi elképzelések figyelemmel kísérését 
jelenti, nagyban segítené munkájukat, ha lehetőség lenne ezeknek az előkészítő 
munkacsoportoknak a párbeszédébe bekapcsolódniuk még a tervek vagy ötletek 
kialakulásának fázisában, nem csak a lakossági fórum fázisban. Kéri, hogy a mostani 
gyakorlaton ilyen irányba változtasson a képviselő-testület. 

Nánási Tamás: Azt gondolja, amit látni kell, az a 9.089 eFt-os idei költségvetési terv, ami 
alapvetően arról szól, hogy ezeket az értékeket nem csak meghatározza, összegyűjti, hanem 
mozgásban is tartja, és folyamatosan élővé teszi az Értéktár Bizottság. Benne van a 
gyermekek tanulásában, különféle korosztályok találkoznak vele. A tervező munkával 
kapcsolatos felvetésének megoldását a Tervtanács létrejöttében látja. 

A költségvetéshez annyit fűzne hozzá, hogy van két kérdőjeles tétel, a Chemez gyűjtemény 
és a Pecatavi gyaloghíd TDK dolgozatok további gondozása az nem az értéktár 
költségvetésébe illő tételek, ezért a kérdőjelek helyesek, azokat át kell rakni máshová. 

Tótpál Judit: Azért szerepel ez a két sor az anyagban, mert fontosnak tartják, hogy 
valahová kerüljön, nem fontos az értéktárnál, de legyen rá keret. 

Nánási Tamás: Véleménye szerint a bizottság javasolja ezen tételek szerepeltetését a 
költségvetés más sorain. Maga az értéktár bizottság költségvetése a 9.089 eFt. 

Mester László: A beszámoló 15. pontjával kapcsolatosan kérdezne rá, van-e elképzelés, 
hogy hogyan történjen az értesítés. 

Tótpál Judit: Egyrészt kérnének értesítést a bizottsági ülések időpontjáról, de igazán a 
városléptékű, értékvédelmi területeket érintő tervek kialakulásának fázisában működjenek 
együtt a Biatorbágyi Értéktár Bizottsággal. 

Nánási Tamás: Kéri, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság mindenkori meghívójának 
kiküldési e-mail címei közé vegyék fel Tótpál Juditot. Az együttműködés megoldását a 
Tervtanács létrehozásában látja. 

Nánási Tamás: Két határozatot kell hozni, a beszámolóról és a 2019. évi tervről, először a 
beszámolót teszi fel szavazásra.  
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Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottságának 

1/2019. (I. 21.) határozata 

Az Értéktár Bizottság II. féléves beszámolójáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága megtárgyalta 
a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2018. II. féléves beszámolóját. 

A bizottság a beszámolót elfogadja és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

Nánási Tamás: A 2019. évi munkatervet bocsátja szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

2/2019. (I. 21.) határozata 

Az Értéktár Bizottság 2019. évi munkatervéről és költségvetéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága megtárgyalta 

a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2019. évi munkatervét. 

A bizottság a munkatervet elfogadja és javasolja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. A Bizottság kéri, hogy a Chemez-gyűjteménnyel és a Peca-tavi 
gyaloghíddal kapcsolatos kiadások a 2019-es költségvetés más sorain 
szerepeljenek. 

2) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról 

Nánási Tamás: Az anyag hangsúlyozottan első fázisos anyag, amely egy kívánság lista 
maximumára törekedett. A korábbi évek tapasztalata alapján javasolja, hogy a nagyobb 
karbantartási munkákat, melyek több 10 millió forintba kerülnek, emeljék ki – Fekete Péter 
korábbi javaslata szerint – egy beruházási programba. A másik, hogy szakmai segítség 
lenne egy prioritási lista felállítása, ahogy az minden évben volt, és legalább 3 kategóriába 
sorolta a feladatokat. Fő szempont, hogy az állagmegóvási munkák kerüljenek előre, 
amelyekkel többlet költséget hárítanak el. Ezt a kívánságlistát nem tudják teljesíteni ebben a 
formában teljes egészében. Ha ezt a segítséget megkapják, akkor a bizottságnak biztosan 
lenne összegszerű javaslata is. Köszönik a precíz előkészítő munkát. 

Molnár János: Úgy, mint tavaly, idén is prioritási sorrendet állítanak fel, a nagyon sürgős, az 
évben megoldandó és a halasztható munkák szerint. 

Győri Ferenc: A Biai Református Általános Iskola igényei között van feltűntetve a biai iskola 
tornatermének a festése. Benne maradhat, vagy az Érdi Tankerülettel kellene 
megcsináltatni.  

Varga László: Javasolná, hogy a prioritási sorrendbena kötelezően ellátandó feladatok kicsit 

előnyt élvezzenek a kevésbé kötelezően ellátandó feladatok előtt. 
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Nánási Tamás: Az elhangzott szempont rendszer alapján a bizottság azzal a javaslattal 
fogadja el a beruházási programot, hogy azon belül állítsanak fel egy prioritást, illetve a 
prioritási listát is megbontva Varga László alpolgármester úr javaslata szerint, hogy a 
kötelezően ellátandó feladatok előnyt élvezzenek. Így teszi fel szavazásra a napirendet.  

 

 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

3/2019. (I. 21.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága megtárgyalta a 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programját, melyet azzal 
fogad el, hogy kéri a korábbi évekhez hasonlóan a nagyobb összegű tételekből beruházási 
program létrehozását, valamint prioritási csoportokba sorolni a feladatokat úgy, hogy külön 
kerüljenek feltüntetésre azok a csoportokon belül is a kötelezően ellátandó feladatok, 
amelyek előnyt élveznek. 

3) Tájékoztató a Legóvár Óvodáról 

Nánási Tamás: Kaptunk egy részletes tájékoztatót, hogy milyen beruházás zajlott le az 
óvoda épületében a tűzeset után. 

Varga László: Egészen friss élményeket oszt meg a bizottsággal. A délelőttöt az 
intézményvezetővel, tagintézmény-vezetővel, városgondnoksággal és a műszaki osztály 
vezetőjével lent töltötték az óvodában. A helyzet jó. Számba vették az összes pótmunkát, 
kiegészítő feladatokat, melyek még elvégzendők. Egyik sem megoldhatatlan. A hét közepén 
teljes készültséggel át lehet adni a kulcsot az óvodavezetőnek a berendezéshez. Az 
óvodavezető és tagóvoda-vezető részéről elhangzott az a megállapítás, hogy amennyiben 
szerda délután meg tudják kezdeni az óvodába való beköltözést, akkor tartható a jövő hétfő 
reggeli óvodakezdés. Ennek figyelembe vételével zajlik a hátralévő apró feladatok 
elvégzése. 

Barabás József: Egy dolog bántja, hogy ennek előzményei kellett, legyenek és azt nem 
vette észre senki. 

Nánási Tamás: A tájékoztatót szavazásra teszi fel. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

4/2019. (I. 21.) határozata 

Tájékoztató a Legóvár Óvodáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága megtárgyalta és 
elfogadta a tájékoztatót.  

4) A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola feladat ellátási helyéül 
szolgáló ingatlan és a feladatellátást szolgáló vagyon Német Nemzetiségi 
Önkormányzat részére történő ingyenes használatba adásáról 
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Nánási Tamás: A bizottság tagjai az ülésre kaptak az előterjesztésből egy új verziót a 
honlapon szereplőhöz képest. 

Dr. Szabó Ferenc: Az igazgatónővel egyeztetve délelőtt pontosították a határozati 
javaslatot. Az a) pont, ami korábban felkerült arról szólt, hogy elvben támogatja a bizottság a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezését, a fenntartó és működtető jogainak a 
2019/2020 tanévtől való átvételét a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában. 
Ami pedig kiosztásra került, az kötelezettségvállalást is tartalmaz, melyben az önkormányzat 
kötelezettséget vállal arra, hogy az ingóságokat és ingatlant vagyonkezelésbe át fogja adni a 
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, ők fogják majd a 2019/2020 tanévtől működtetni, 
fenntartani az iskolát. Tehát ez már nem csak elvi támogatás. 

Nánási Tamás: Volna egy indítvány még, amellyel kapcsolatban a szakbizottság az oktatási 
koncepció tárgyalásánál már állást foglalt, hogy a Karinthy Frigyes utcai épületben német 
nemzetiségi általános iskola működik, az általános tantervű képzés elindítására vonatkozó 
kérelmet pedig az önkormányzat vegye ki. Ennek megfelelően a köznevelési koncepcióból 
ez a kérdés ki is került. Javasolja ennek megfelelően eljárni ebben a határozati javaslatban 
is, tehát a határozati javaslat B pontjának kivételét kéri. 

Rack Ferencné: Igen, köszöni ezt a kiegészítést, maga is ezzel a javaslattal kívánt élni, 
hogy a b pont kerüljön ki a határozatból, hiszen az első határozatban – amit a testület hozott 
ebben a kérdésben a kezdeményezés támogatásáról, ez elvileg már egy külön határozatban 
szerepelt. Ez a kötelezettségvállalás része lesz annak a dokumentációnak, ami egyébként 
már benyújtásra került az Országos Német Önkormányzat felé. Szerepel a kritérium listában, 
tehát ezt a határozatot már pótlólag fogja beküldeni, mert az ütemterv szerint január 10-ig 
kellett megküldeni a teljes dokumentációt. A tankerületi igazgató asszonynak is 
véleményezési joga van ebben a kérdésben, kizárólag az Országos Német 
Önkormányzatnak van egyetértési joga. Illetve április 30-ig az összes dokumentáció bekerül 
a minisztériumba és a minisztérium hozza meg a végleges döntést ebben a kérdésben. 

Barabás József: Kérdése, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat fenn fogja-e tudni 
tartani az iskolát? Milyen keretből? Hiszen a nemzetiségi önkormányzatnak is gondjai voltak 
még pár évvel ezelőtt. Csak úgy tudja elképzelni, ha államilag finanszírozzák. Vagy továbbra 
is az önkormányzat fogja fenntartani? 

Rack Ferencné: Teljes egészében állami finanszírozásból lehet megvalósítani a fenntartást. 
Erre a 2019. évi költségvetési törvény ad útmutatást. Munkajogi szempontból sem lesz 
semmiféle változás. Közalkalmazotti jogviszonyban lesznek a pedagógusok, kicsit más 
arányú lesz a számítás, de ezt pontosan leírja az említett költségvetési törvény. A 
nemzetiségi iskolákban 8 fő után egy pedagógusnak az átlagbérét finanszírozza az állam. 
Ezen kívül pedig létszámarányosan a nemzetiségi oktatásban részt vevő tanítók után 
200.000.- Ft/fő állami támogatást nyújt, ugyanolyan arányban, mint az egyházi, illetve magán 
iskolák tekintetében. A dokumentációnak része volt az előzetes költségkalkuláció is, ezt már 
a szakértő is elmondta az eddigi tapasztalatok alapján, és valóban az bizonyosodott be, 
hogy cca. 20 %-kal több forrást lehet becsatornázni a rendszerbe, mint a jelenlegi felállás 
szerint a tankerületi fenntartáson keresztül. Aminek jelentős része még el sem jutott az 
iskolához. Tehát a tavalyi évi költségvetésüket összevetve az idei jelenlegi létszámhoz 
igazítva, nem kapták meg azokat a forrásokat, amelyek a tavalyi költségvetésben 
előirányzatként benne volt. Így is működött, és megkapták a pedagógusok a bérüket. 

Szakadáti László: Ha egyszer volt egy határozatba foglalt kérés az önkormányzatunknak a 
tankerület szándékával egyezően, mármint, hogy legyen általános tantervű képzés, akkor az 
most hova szállt el, mi indokolja, hogy nem kérik? Ez egy közérdeklődésre számottevő 
kérdés, még nem látja a világos választ. Mitől volt igen,és most mitől nem? Legyen, vagy ne 
legyen, más kérdés, hogy mi a tankerület vagy minisztérium döntése, csak egyáltalán az 
önkormányzat maga miért is állt el ettől? 

Mester László: Ha minden rendben zajlik, elképzelhető, hogy a 2019/2020-as tanév már az 
új fenntartóval indul? 

Nánási Tamás: Ezt a lehetőséget biztosítani szerették volna. Ez ügyben elég komoly 
konfliktusuk is volt a tankerülettel annak idején. A tankerület ezt nem akarta, az 
önkormányzat pedig igen. Azután ez változott. Azt látta, hogy a szülői érdeklődés valamilyen 
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oknál fogva még sem ebbe az irányba ment, akkor volt, de a beiratkozások mást mutattak 
később. Ez a dolog magától megszűnt. Ez a fajta modell, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat fogja működtetni ezt az iskolát, ezt még inkább idegenné teszi . Nem is tudja 
pontosan, hogy kinek a nevében kérjék. Tényleg ez volt korábban az álláspont, de a 
bizottság már a köznevelési koncepció tárgyalásánál is azt gondolta, hogy ez lejárt. 

Fekete Péter: Csak támogatja elnök úr javaslatát. Ez a pedagógia munka olyan fokú 
autonómiája, amit érdemes meghagyni az intézménynél, hogy ebben a kérdésben milyen 
álláspontot alakít ki, látja-e lehetőségét. Egyébként is csak egy kérés lenne, nem lenne 
kötelező megfogadni sem, de talán nincsenek is abban a helyzetben, hogy ebbe 
belelássanak. Támogatja, hogy a b pont kerüljön ki a határozatból. 

Tarjáni István: A képviselő-testület később fogadta el az oktatási koncepciót, mint ahogy az 
a korábbi döntés megszületett. Ez az oka annak, hogy most kikerült, hiszen a koncepció 
elfogadásával az a korábbi döntés felülíródott. 

Fekete Péter: Gondolja, visszakerül még az iskola átvételénekkérdése a bizottság elé. 

Nánási Tamás: A bizottsági javaslat az lenne, hogy a bizottság javasolja a határozati 
javaslat elfogadását azzal, hogy a b pont kerüljön törlésre. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

5/2019. (I. 21.) határozata 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola feladat ellátási helyéül szolgáló 
ingatlan és a feladatellátást szolgáló vagyon Német Nemzetiségi Önkormányzat 

részére történő ingyenes használatba adásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola feladat ellátási 
helyéül szolgáló ingatlan és a feladatellátást szolgáló vagyon Német Nemzetiségi 
Önkormányzat részére történő ingyenes használatba adását. 

 

 

5) A Czuczor Gergely Tagiskola és a Biai Református Általános Iskola közüzemi 
számláival kapcsolatos támogatásról 

Nánási Tamás: A napirend most csak a Czuczor Gergely Tagiskoláról fog szólni. Az 
előterjesztésben is csak az ő kérelmük szerepel. A Biai Református Általános Iskola ilyen 
fajta kérelmet nem nyújtott be. Ha jól érti, az idei nevelési évre kötnek egy szerződést, amely 
keretében megadják a támogatást. Ez egy 3 MFt-os tétel. 

Horgos Vilmos: Igazából ők nem annyira pénzügyi megfontolásból szeretnék átnézni a 
szerződést, mint inkább az egy éves tapasztalataik alapján összegyűlt dolgok miatt. Ahogy 
elkezdtek érkezni a számlák 2018. január-februárjától kezdve, sok érdekességet 
tapasztaltak. Egyrészt a tankerület nem ezzel a dologgal foglalkozott a legnagyobb 
erőbedobással, találni kellett egy olyan személyt, akivel fel tudják venni a kapcsolatot. 
Előfordult, hogy ugyanarra az időszakra két különböző számlán is kértek összegeket, aztán 
előfordult olyan, hogy olyan órák alapján kellett volna fizetni, ami az épületnek nem a feléjük 
lévő oldalán volt. A legfontosabb az lenne számukra, hogy készítsenek egy olyan listát, hogy 
milyen szolgáltatások, mely óra tartozik hozzájuk, illetve a Legóvár Óvoda kapcsán derült ki, 
hogy az ovi rezsije is az épületnek arra a felére esett, ha jól emlékszik a szerződésben nem 
szerepelt az óvoda felhasználása. Ezeket a problémákat kellene megoldani. Eltelt egy év, 
láthatja, mennyi az a pénz, ami a költségvetésből ténylegesen erre fordítható, utána ha 
megvannak a tényleges számok, akkor meg tudja mondani, hogy az állami normatíva 
elegendő-e arra, hogy ténylegesen működjenek. Ha igen, akkor nem szeretnének az 
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önkormányzathoz kérelmet benyújtani, ha viszont ez fölötte van, akkor arra az összegre 
nyújtanának be kérelmet. A város pedig el tudja dönteni, hogy támogatja-e vagy sem. Tehát 
elsősorban pontosítást kérnek. 

Dr. Szabó Ferenc: Az előterjesztés abból indult ki, hogy mindkét iskola egyaránt fontos 
Biatorbágy Város Önkormányzatának. Egyenlők a támogatások, egyenlők az elvek. Ezért 
mindkét iskola támogatása az előterjesztésben megfogalmazódott. Amit igazgató úr 
elmondott, úgy érzékeli, inkább a tankerületi központnak a hibás adminisztrációjából 
következik. Ez az előterjesztés, ami az önkormányzat és a két iskola közötti támogatási 
szerződésről szól, az igazán egy elv, ami mindkét intézménynek egyformán fontos. Azokra 
az összegekre nyújtana támogatást mindkét iskola számára az önkormányzat, amelyeket 
közüzemi számlákkal egyéb támogatásból, állami normatívából nem tudnak kifizetni. Ezért 
egyforma teljesen a két támogatási szerződés, az összeg pedig azért nem teljesen 
egyforma, mert még egy korábbi megállapodásban úgy került rögzítésre, hogy minden év 
szeptember 1-jén az aktuális gyermeklétszám alapján kerül arányosításra a három 
intézmény között. 

Nánási Tamás: Azt gondolja, hogy amennyiben az iskola és fenntartója részéről nincs 
álláspont ez ügyben, akkor módosítsák úgy a napirendet, hogy csak a Czuczor Gergely 
Tagiskoláról tárgyalnak, a Biai Református Általános Iskola szerződése pedig a 
későbbiekben kerüljön vissza a bizottság elé. Amennyiben további hozzászólás nincs, akkor 
a Czuczor Iskola szerződéstervezetét és a vonatkozó határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

6/2019. (I. 21.) határozata 

A Czuczor Gergely Tagiskola és a Biai Református Általános Iskola közüzemi 
számláival kapcsolatos támogatásról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 
Czuczor Gergely Tagiskola és a Biai Református Általános Iskola közüzemi számláival 
kapcsolatos támogatásról szóló határozati javaslatot megtárgyalta és javasolja a képviselő-
testületnek Czuczor Gergely Tagiskola kérelme teljesítését és az ezzel kapcsolatos 
támogatási szerződés elfogadását. 

6) Biatorbágy, nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építésével 
összefüggő kérdésekről 

Nánási Tamás: A kivitelezés előkészítő munkáinak elindításáról szól a napirend, illetve 
egyfajta olyan kötelezettségvállalást tartalmaz, hogy ennek az óvoda kivitelezésnek a 
fedezete szerepeljen a 2019-es költségvetésben. Korábban úgy fogadta el ezt a bizottság, 
hogy a 2019-es évben javasolja önerőből megoldani ezt a beruházást. Ennek megfelelő ez a 
javaslat is. A kipontozott részt nem tudják még kitölteni, a kivitelezés költsége még nem 
ismert. Javasolja ennek kivételét a határozati javaslatból. Az A jelű határozati javaslatot teszi 
fel ezzel a kiegészítéssel szavazásra. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

7/2019. (I. 21.) határozata 

 

Biatorbágy, Nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építésével 
összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 
Biatorbágy, Nagy utca 452/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett új óvoda építéséről szóló határozati 
javaslatot megtárgyalta és az A jelű határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek azzal a módosítással, hogy az összegre vonatkozó kipontozott rész kerüljön 
törlésre. 

7) Biatorbágy Város Turisztikai koncepciójáról 

Nánási Tamás: Egy döntést hozhat a bizottság, hogy elfogadja vagy sem a koncepciót. 
Amennyiben nincs hozzászólás, úgy javasolja, hogy a bizottság elfogadja, és megvalósításra 
alkalmasnak tartja a koncepciót. 

 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 

az alábbi határozatot hozza:  

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

8/2019. (I. 21.) határozata 

Biatorbágy Város Turisztikai koncepciójáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 
Biatorbágy Város Turisztikai koncepcióját megtárgyalta, elfogadja, megvalósításra 
alkalmasnak tartja. 

8) A 2019. évi civil pályázat kiírásáról 

Nánási Tamás: A tavalyi évivel megegyezően kerüljön bele a határozatba az lista, hogy 
mely szervezeteket támogatnak szerződés útján, és legyen mellette, hogy ezek 
támogatásáról külön kérelem alapján dönt a képviselő-testület. A pályázati kiíráshoz nincs 
módosító indítványa. 

Bolykiné Kálló Eszter: Kérdése, hogy úgy olvasta, hogy a civil szervezetek között szerepel 
a Pászti Miklós Vegyes Kórus, és a Köllő Attila által vezetett Népdalkör, tehát a Pászti Miklós 
Alapítvány nem szerepel. Még nincs tapasztalata – még nem volt igazgató, amikor 
pályázatot nyújtottak be civil szervezetként az alapítványon keresztül a saját versenyeik 
támogatására – ezért kérdezi, hogy erre lesz-e lehetőség ennek keretében? 

Nánási Tamás: Ez a pont arról szól, hogy a művészeti csoportok vezetőinek külön 
megállapodás alapján folyósít az önkormányzat támogatást, ettől még a civil szervezet 
benyújthatja pályázatát. 

Varga László: Igen, pár évvel ezelőtt ez a rendszer azért lett bevezetve, mert a képviselő-
testület ezzel a gesztussal kívánja elismerni, azt, hogy vannak olyan - Biatorbágy kulturális 
életében meghatározó szerepet betöltő patinás közösségek, ezek a művészeti együttesek - 
amelyek nem pusztán úgy működnek, mint egy civil szervezet, hogy van elnök, alelnök, 
teszik a dolgukat, megszerveznek valamit, véghez viszik, örömmel lezárják, hanem ezeknél 
a szervezeteknél elengedhetetlen feltétel, hogy egy olyan profi művészeti szakmai vezető 
álljon az élükön, aki ezeket a csoportokat megfelelő színvonalon tudja működtetni. Ez egy 
teljesen külön ügy. Ugyancsak a fenntartó vagy működtető civil szervezetekkel köt az 
önkormányzat szerződést, de ez teljesen külön fut az éves pályázható kerettől. Azon felül 



10 
 

egy plusz támogatás, ha úgy tetszik külön szerződés ennek az öt művészeti csoport 
működtető, fenntartó civil szervezetével, jelen esetben a Pászti és a Népdalkör esetében a 
Pászti Miklós Alapítvány, a többieknél pedig az ő működtetőjükkel. 

Tóth Tamás: A pályázati kiírás tavalyihoz képest némileg változott, ezeket ismertetné. A 
benyújtáshoz szükséges dokumentumok közé bekerült, hogy be kell mutatni az egyesületnek 
egy a megelőző évben nem pályázott célt, hogy kicsit jobban megismerhessék azokat a 
foglalkozásaikat, tevékenységeiket, melyekre egyébként nem nyújtanak be támogatási 
kérelmet. Új, hogy eddig is így működött, de nem fogalmazták meg a kiírásban – most 
belekerült - hogy a civil szervezetek valamilyen digitális formában is nyújtsák be a pályázatot, 
ez a feldolgozás folyamatát segíti elő. A pályázati adatlapot is átformázták. A beszámolási 
résznél kerültek bele új mellékletek, egy szakmai beszámolót és egy pénzügyi beszámolót is 
kérnek. Nem csak a számlákat jelenti, hanem nyilatkozat, szakmai beszámoló és egy 
összesítő táblázat. 

Nánási Tamás: Ha valaki csak papíron nyújtja be a pályázatát az nem kizáró ok? 

Tóth Tamás: Nem. 

Fekete Péter bizottsági tag elhagyta a tanácstermet. 

Nánási Tamás: Amennyiben több hozzászólás nincs, a határozati javaslatot és a pályázati 
kiírás teszi fel szavazásra. 

Szavazás:  

A bizottság 3 igen szavazat mellett - egy bizottsági tag nem szavazott - (4 fő bizottsági tag 

volt jelen az ülésen) az alábbi határozatot hozza:  

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

9/2019. (I. 21.) határozata 

A 2019. évi civil pályázat kiírásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 
2019. évi civil pályázat kiírását megtárgyalta, a pályázati kiírást javasolja a képviselő-
testületnek elfogadásra. A határozati javaslatba kerüljön bele az a lista, hogy a Képviselő-
testület mely szervezeteket támogat szerződés útján, és legyen mellette, hogy ezek 
támogatásáról külön kérelem alapján dönt a képviselő-testület 

9) A 2019. évi köznevelési pályázat kiírásáról 

Nánási Tamás: A problémája, hogy ez a kiírás tavaly elég sok ponton módosult. Ezeket a 
módosításokat újra be kell hozni, mert nem szerepelnek ebben az anyagban. Ezeket sorra 
mondja majd. 

Tóth Tamás: Annyit kíván hozzátenni, hogy a beadási, illetve a pályázat elfogadás dátumai, 
az elbírálás dátuma rosszul szerepel az idei kiírásban, ugyanis a tavalyi kiírásban idén 
február 28. szerepel elszámolási kötelezettségként az intézményeknek. Ezért ez úgy 
módosulna, hogy a pályázat benyújtásának a határideje 2019. 02. 28-ra változik, és az 
elbírálás pedig március 31-re módosul. A következő elszámolás már lehet majd 2020. 
február 1. Csak az idén van csúszás a tavalyi év miatt. 

Nánási Tamás: A Gólyafészek Bölcsőde jelenleg úgy szerepel a kiírásban, hogy bármelyik 
pontra tud pályázni, miközben ezt az intézményt azzal a kéréssel emelték be tavaly, hogy 
csak és kizárólag a továbbképzés, szakképesítés megszerzésének támogatása pontra 
pályázhat. Ennek fenntartását javasolja az idei pályázatban is. Csak az 1. pontra pályázhat. 
A csapatépítő programok fenntartását javasolja, 80 %-ra vegyék vissza a támogatás 
intenzitását, és azt is vegyék bele, hogy szakmai rendezvénnyel összekötött programokra 
adnak támogatást.  
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Hingyiné Molnár Ildikó: Felmerült évközben, hogy az óvoda, mint az önkormányzat által 
fenntartott és működtetett intézmény eszközfejlesztési kerete visszakerül a pályázatba az 
óvoda számára, vagy más forrásból történik? 

Nánási Tamás: A tavalyi jegyzőkönyvben szintén szerepel ez a kérdés, és az volt a 
bizottság állásfoglalása, hogy a költségvetés összeállításánál a fenntartó vegye figyelembe a 
Benedek Elek Óvoda eszköz kérelmeit. Elég nehéz szétszedni a kiírást arra vonatkozóan, 
hogy tankerületi, felekezeti illetve az önkormányzat által fenntartott intézményeknek, kinek-
kinek mit, minden évben felmerül, hogy hogyan differenciáljanak. Véleménye szerint 
egyszerűbb, hogy a költségvetésbe kerüljön bele. Az a javaslata, hogy a bizottság szögezze 
le ismét, amit már tavaly megtett, hogy kéri a költségvetés összeállításánál figyelembe venni 
az önkormányzat által fenntartott Benedek Elek Óvoda eszköz igényét. 

Fekete Péter bizottsági tag visszatért a tanácsterembe. 

Mester László: További kiegészítés, hogy a pályázat nem az eszközökről szól, ugyanakkor 
az óvoda évközben pályázaton kívül bármikor benyújthatja eszközigényét az 
önkormányzatnak. 

Nánási Tamás: Amennyiben nincs több javaslat, ezekkel a kiegészítésekkel teszi fel 
szavazásra a köznevelési pályázat kiírását és a határozati javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

10/2019. (I. 21.) határozata 

A 2019. évi köznevelési pályázat kiírásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 
megtárgyalta a köznevelési intézmények pályázati támogatási rendszeréről szóló 
előterjesztést. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a határozat mellékletében 
foglaltak szerint 2019. évben is írja ki a pályázatot, valamint a pályázati keretösszeget 10 
millió forintban határozza meg.A Bizottság javasolja a kiírás tervezetének módosítását az 
alábbiak szerint: 

- A pályázatok benyújtási határideje 2019. február 28. legyen, az elbírálás határideje 
pedig 2019. március 31. 

- A Gólyafészek Bölcsőde csak az 1. pontra pályázhasson. 
- Csak szakmai rendezvénnyel összekötött csapatépítő programokra adható a 

támogatás, amelynek mértéke 80 százalékos legyen. 

 

A bizottság kéri, hogy a Benedek Elek Óvoda a leadott kötelező eszközjegyzék igényen felüli 
eszközigényét külön jelezze az önkormányzat felé, az oktatási intézmények pedig a saját 
fenntartójuk felé forduljanak ez ügyben.  

10) Ifjúsági támogatási lehetőségekről 

Nánási Tamás: Az anyag arról szól, hogy tegyenek javaslatokat, majd dolgozzanak még 
rajta tovább. Úgy gondolja, hogy azokat a javaslatokat, amelyekre jelenleg kormányzati 
támogatás van, Biatorbágy ne támogassa, ezt vizsgálják meg, hogy van-e ilyen átfedés. 
Ilyen lehet az első házasságkötés támogatása. Ezeket vegyék ki, és koncentráljanak arra, 
amit Biatorbágy pluszként adhat. Tehetséggondozás, tehetségtámogatás körébe tartozhat 
például a kutatói, sportolói tevékenység. Biatorbágy Város Önkormányzata egy pályázatot 
hozhatna létre, amelyre ilyenfajta terveket, elképzeléseket vár. Továbbá lehetnek itt olyan 
javaslatok is, amelyek a szociális rendeletet érintik, pl. az iskola- és óvodakezdési 
támogatás, a szociális ösztöndíj, talán még a végzettség megszerzés is ide tartozhatna. 
Ezeket mindenképpen jövedelemhez kéne kötni.  



12 
 

Fekete Péter: Újabb szempontot hozna be, amely kiemelten nem jelenik meg. Fontos lenne 
a fiatalok önszerveződését támogatni. Ők hozzanak létre valamilyen közösséget, 
csatlakozzanak ilyenhez, csoportot hozzanak létre, tűzzenek ki célokat és valósítsák meg. 
Ez a társadalmi felelősségvállalásban való fejlődésüket nagyban segíti. Egyfajta gyakorló 
terep is. Lehet ennek formája akár saját egyesület alakítása, vagy már működő egyesülethez 
csatlakozva célokat tűznek ki támogatási célként. Ehhez lehet rendelni a civil támogatási 
rendszert. Ez egyesületi formához köti, illetve meg kell nézni, még milyen formában 
működhetne. Mint önálló cél fontos, hogy fogjanak össze, kezdjenek el együtt dolgozni, 
alakítsák ki annak a keretét. 

Tóth Tamás: Azzal kezdené, hogy ez most arról szólna, hogy el kell dönteni, milyen irányba 
induljanak el. Arról, hogy milyen formában, arról később is dönthetnek, de legyen kidolgozva 
egy ilyen támogatási mód a jövőben, erről kellene most dönteni. Vannak olyan részek is, 
melyek szociális alapon nyernének támogatást és legyenek olyanok, melyeket lehet 
szélesebb körben is nyújtani. Jól érti, hogy össze kívánják vonni a tehetséggondozási 
pontokat? Azért szerepel külön-külön pontként a tehetséggondozás felkarolása, mivel 
különböző típusú tehetségekről beszélnek. Akkor pályázati támogatási módonként 
összevonják, és úgy pályáztatnák? Az önszerveződést szintén fontosnak tartja, hogy 
közösséggé formálják a fiatalokat. 

Nánási Tamás: Fekete Péter arra célozhatott, hogy olyan ötletek, elképzelések támogatása, 
melyek közösséget hoznak létre, akár egyesületi, akár lazább formában. 

2003-ban volt az önkormányzatnak egy pályázata, de az úgy futott ki, hogy a meglévő civil 
szervezetek az amúgy is meglévő ifjúsági programjaira kaptak plusz támogatást. Ott új 
közösség nem jött létre, inkább a meglévő programok kaptak egy lökést. Annak idején úgy 
emlékszik, pozitív volt a pályázat eredménye. Most tulajdonképpen szempont rendszert 
adtak, hogy a bizottság milyen irányban javasolja a továbblépést.  

A rendeletben rögzítés ehhez véleménye szerint nem jó műfaj, a pályázati rendszer sokkal 
megfelelőbb erre a célra. Összefoglalva, a bizottság javaslata, hogy állami támogatásokkal 
ne legyen átfedés, a szociális rendeletbe kerüljenek be az oda illeszkedő támogatási 
elképzelések, a tehetséggondozás jöjjön létre önkormányzati támogatási rendszerrel, és az 
ifjúsági kezdeményezések támogatására is dolgozzanak ki elképzelést. 

Tóth Tamás: Akkor jól érti, hogy az első házasságra vonatkozó kedvezményt ne 
támogassák, mivel az állami támogatásként létezik? 

Nánási Tamás: Igen, jöjjön vissza úgy, hogy a kormány mit ad erre a célra. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

11/2019. (I. 21.) határozata 

Ifjúsági támogatási lehetőségekről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 
megtárgyalta az Ifjúsági támogatás lehetőségeiről szóló előterjesztést, melyhez az alábbi 
javaslatokat teszi: 

- vizsgálják meg, hogy mely pontokra van állami támogatás 
- a szociális rendeletbe kerüljenek be az oda illeszkedő támogatási elképzelések 
- a tehetséggondozásra jöjjön létre külön önkormányzati támogatási rendszer, 

pályázati úton, 
- az ifjúsági kezdeményezések támogatására is dolgozzanak ki elképzelést. 

 

11) Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2018. évi munkájáról 

Nánási Tamás: Amennyiben hozzászólás nincs, szavazást rendel el. 
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Szavazás:  

A bizottság 4 igen szavazat mellett - egy bizottsági tag nem szavazott - (4 fő bizottsági tag 
volt jelen az ülésen) az alábbi határozatot hozza:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

12/2019. (I. 21.) határozata 

Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2018. évi munkájáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta az Oktatási és Kulturális Bizottság 2018. évi munkájáról 
szóló beszámolót és elfogadásra javasolja azt a képviselő-testület felé. 

12) Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2019. évi munkatervéről 

Nánási Tamás: Úgy gondolja, hogy 2019. szeptember 16-nál tovább ne tervezzenek. 
Vannak bizottságok, akik állandó pontokat beírtak november-decemberre, de így illendő. A 
bizottság addig fog létezni. 

Hingyiné Molnár Ildikó: Utánanézett, már januárban szerepeltetni kellett volna az óvoda 
nyári zárásáról szóló napirendet, mert februárig közzé kell tenni a szülőknek. Ezek a 
dátumok javasolt dátumok, az óvoda munkatervében szerepelnek, melyet elfogadott már a 
bizottság és a képviselő-testület is. Mindig egyeztetik ezt a bölcsődevezetővel. Most 
készítsen erről egy beadványt még a testületi ülés előtt pótlólag? 

Nánási Tamás: Javasolja, hogy a bölcsőde nyári zárásáról döntsön a szociális bizottság. A 
képviselő-testületi ülésre ezt a javaslatot kellene kiegészíteni és úgy menne a testület elé, 
hogy bölcsőde és az óvoda nyári nyitva tartásáról. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

13/2019. (I. 21.) határozata 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2019. évi munkatervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága megtárgyalta a 2019. 
évi munkatervéről szóló előterjesztést. 

A bizottság a munkatervet a mellékelt tartalom szerint elfogadja. 

Nánási Tamás: Mivel több hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést 1533 órakor 
bezárja. 

 
k.m.f. 

 
 
 

 Nánási Tamás Éhn András 
 bizottság elnöke bizottsági tag 


