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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 
Bizottsága 2017. május 25-én, csütörtökön, 1400 órai kezdettel a Városháza 102-es 
tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. 
Jelen vannak: 

• Nánási Tamás bizottsági elnök 
• Barabás József bizottsági tag 
• Fekete Péter bizottsági tag (2. napirendtől) 
• Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tag 
• Éhn András bizottsági tag 
• Tarjáni István polgármester 
• Szakadáti László alpolgármester 
• Varga László alpolgármester 
• Mester László kommunikációért felelős munkatárs 
• dr. Kovács András jegyző 
• dr. Szabó Ferenc aljegyző 
• Tóth Tamás ifjúsági referens 
• Marx Árpád a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója 
• Rack Ferencné a Ritsmann Pál Német Nemzetiség Ált. Isk. igazgatója  
• Korbuly Klára, a Pászti Miklós Művészeti Iskola vezetője 
• Pénzesné Szép Anna 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. Javasolja felvenni az „Esélyes vagy!” című pályázaton együttműködő partnerként 
való részvételről szóló napirendet. 
 
Szavazás:  
A bizottság 4 igen szavazattal (4 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő 
napirendet fogadja el. 
 
Napirend: 

1) A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről (Néptánc tanszak 
viselettárának bővítése) 
 

2) „Esélyes vagy!” című pályázaton együttműködő partnerként való részvételről 
 

3) A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatói pályázatainak véleményezéséről (zárt 
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1) A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről 

 

Korbuly Klára: Amióta beadta a kérelmet, azóta volt Gödöllőn egy országos fesztivál, ahol 
most már a kisebb csoport, a Barackmag névre hallgató csoportocska is kiemelt arany 
helyezést ért el, illetve két szólista kislány kapott szintén kiemelt aranyat, és ezenkívül 
megkapták a legszebben, legjobban éneklő csoport minősítést is. A folytatás az úgy néz ki, 
hogy kódolva van. 

Nánási Tamás: Köszöni a kiegészítést és gratulál. Az előterjesztésben az szerepel, hogy 
ennek a 645.800 Ft-nak a fedezete a köznevelési pályázat kerete legyen. Javasolja más 
forrásból fedezni ezt az összeget, mert eddig a köznevelési pályázat terhére a pályázati 
rendszeren belül döntöttek. Ez a kérelem a pályázati rendszeren kívülről futott be és nem 
lenne jó, hogyha kérelmekkel bombáznák a pályázati keretet kívülről az oktatási intézmények 
ezen precedens alapján, ezért a civil keretben megmaradt maradványösszeg terhére 
javasolná fedezni ezt a kérelmet. 

Barabás József: Nem bánja, hogy miből fizetik ki, de ezt támogatni kell. 

Nánási Tamás: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, az általa tett módosítással. 

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

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 
76/2017. (V. 25.) határozata 

 
A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről 

(Néptánc tanszak viselettárának bővítése) 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága megtárgyalta a Pászti 
Miklós Alapfokú Művészeti Iskola kérelmét. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a néptánc tanszak viselettárának kiegészítéséhez 645.800.-Ft támogatást biztosítson a 
2017. évi civil pályázati támogatás maradványkerete terhére. 

2) „Esélyes vagy!” című pályázaton együttműködő partnerként való részvételről 
 

Nánási Tamás: Tájékoztatást kér arról, hogy miről is kellene dönteni, illetve miről van szó. 
 
Fekete Péter bizottsági tag megérkezett. 
 
Tóth Tamás: Elnézést kér, hogy ilyen későn került ez az anyag a bizottság elé. A lényeg az 
lenne, hogy van egy belügyminisztériumi pályázat, ami a bűnmegelőzési projektek 
megvalósításáról szól, és ezen Budakeszi Város Önkormányzata, mint pályázó, felkérte 
Biatorbágy Városát, hogy mint együttműködő, vegyen részt. Az "Esélyes vagy" című projekt 
két elemre épülne, egyrészt a gyermek- és ifjúságvédelemre, illetve az áldozattá válás 
megelőzésére. A pályázatban olyan programokra lehet pályázni, ami leginkább az iskolában 
valósulna meg. Az iskoláktól már kért adatokat arra vonatkozóan, hogy hány veszélyeztetett 
gyermek van az iskolában. A pályázati program alapján az iskolákban a családi órákújra 
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bevezetésre kerülhetnének, illetve egy mentor rendszer bevezetésre kerülhetne, egy egyéni 
fejlesztési terv bevezetésével. Ezen azok a gyermekek tudnának részt venni, akik esetleg 
hátrányos helyzetűek, vagy veszélyeztetettek, és őket nyomon követve, támogatva lehetne a 
jobb iskolai eredmények felé elmozdítani őket. A pedagógusoknak egy mediációs képzésről 
szólna a pályázat, A képzés során a pedagógusok a felismerést, a megelőzési fázist 
tanulnák meg, hogy hogy tudják felfedezni, hogy tudják megelőzni azokat a problémákat, 
amik az iskolákban hátrányos helyzetben lévő gyerekeket érinthetik, illetve hogy a tanár és 
diák, diák és diák közötti konfliktusokat, és problémákat milyen módszerrel tudják 
hatékonyabban kezelni. Az áldozattá válás megelőzési projektben a drog prevenciós 
előadások, gyermektábor, illetve kalandtúra, ami a prevenciót és a tájékoztatást segítené elő 
a fiataloknak a településen. Erre kapott egy együttműködési felkérést az önkormányzat. A 
döntés azért sürgős, mert a pályázat beadási határideje május vége. 
 
Nánási Tamás: A csatlakozás önrész biztosításával nem jár, pénz nem kell hozzá. 

Barabás József: Tehát pénz nem kell hozzá, Kérdése, hogy ezt ki fogja ezt bonyolítani? 
Budakeszi, vagy az iskolák? Az önkormányzatnak ezek szerint, azon kívül, hogy 
megszavazza, nincs része benne? 

Tóth Tamás: Mivel a pályázat önrészt nem tartalmaz, mindent a pályázati pénzből lehet 
megvalósítani. Az önkormányzatnak akkor lesz feladata, ha helyszínt kell biztosítani például 
ezeknek az előadásoknak. Az iskolákat Budakeszi fogja össze, ők szervezik meg ezeket a 
képzéseket. Az iskolaigazgatóknak annyiban kell részt venni benne, hogy ők fogják tudni, 
hogy mely pedagógusok azok, akik felsős osztályokat visznek, illetve kik azok, akik ezekben 
részt tudnak venni. Ők fognak egyeztetni Budakeszivel. 

Barabás József: Hátrányos helyzetű gyerekek segítéséről lévén szó, természetesen 
támogatja. 

Nánási Tamás: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

Szavazás:  
A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 
77/2017. (V. 25.) határozata 

 
„Esélyes vagy!” című pályázaton  

együttműködő partnerként való részvételről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága megtárgyalta az 
Esélyes vagy!” című pályázaton  együttműködő partnerként való részvételről szóló 
előterjesztést. A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület szakmai partnerként 
csatlakozzon Budakeszi Város Önkormányzatának a Belügyminisztérium „Bűnmegelőzési 
projektek megvalósítására” (Pályázati kiírás kódja: BM-17) kiírt nyílt pályázati felhívásra a 
gyermek- és ifjúságvédelem pályázati komponens témában benyújtásra kerülő „Esélyes 
vagy!” című projektjéhez. 

 



4 
 

Nánási Tamás: Mivel több hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést 15 órakor 
bezárja és a további napirendi pont megtárgyalására zárt ülést rendel el. 

 
k.m.f. 

 
 
 

 Nánási Tamás Éhn András 
 bizottsági elnöke bizottsági tag 
 
 


