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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-4-5/2018.  Ügyintéző: Pénzesné Szép Anna 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2018. március 26-án, hétfőn, 1400 órai kezdettel a Városháza 102-es 

tanácstermében megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 Nánási Tamás bizottsági elnök 

 Barabás József bizottsági tag 

 Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tag 

 Éhn András bizottsági tag 

 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 

 Marx Árpád a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója 

 Rack Ferencné a Ritsmann Pál Német Nemzetiség Ált. Isk. igazgatója  

 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 

 Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 

 Pénzes László, a Polgárőrség képviseletében 

 Ihászné Pálfi Katalin köznevelési referens 

 Tóth Tamás ifjúsági referens 

 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 Barabás József bizottsági tagot. Javaslatot tesz a napirendre, a 

meghívóval megegyezően. 

 

Szavazás:  

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

napirendet fogadja el. 

 

Napirend: 

1. A Településképi rendeletről, valamint a reklámok és reklámhordozók elhelyezéséről 

szóló rendeletről 

2. A Határtalanul Kárpátaljai Szolidaritási Program pályázatról 

3. 2018. márciusi-áprilisi önkormányzati rendezvények előkészítése 

4. A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi rendezvénytervéről 
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5. Ifjúsági koncepció 2 éves cselekvési tervéről 

6. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2017. évi támogatási 

pályázatainak elszámolásáról, valamint a 2018. évi támogatási pályázatainak 

elbírálásáról 

7. A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatási pályázatainak 

elbírálásáról 

a) Viadukt Lovas Egyesület kérelméről 

b) Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről 

8. A Tópark településrendezési szerződésének módosításáról 

9. Karikó János díj adományozásáról (zárt) 

 

1) A Településképi rendeletről, valamint a reklámok és reklámhordozók 

elhelyezéséről szóló rendeletről 

Nánási Tamás: A kérdés azért kerül a bizottság ülésére, mert a helyi kulturális értékékek, 
építészeti értékek védelméről szól ez a rendelet, és felváltja az ezzel kapcsolatos korábbi 
szabályozást, ezért kulturális szempontból is fontos jogszabálytervezetről van szó. Van a 
rendelethez egy módosító indítványa. Javasolja, hogy ez a rendelet két olvasatos 
tárgyalásban menjen. Szeretné tudni, hogy az Értéktár Bizottság hogy foglalt állást ezzel a 
rendelettervezettel kapcsolatban, különösen annak a mellékletével, meg egyéb 
szabályozásaival kapcsolatban. A kétkörös tárgyalást azért javasolja, mert ennek a 
rendeletnek van egy nagyon fontos melléklete, amelyik tételesen felsorolja azokat az 
ingatlanokat, amelyeket helyi védelem alá sorolni javasol. Ilyen rendelet volt, 2006-ban és 
ilyen melléklete is volt. Ez a melléklet most egy új. Elkezdte összehasonlítgatni az előzővel, 
és azt is jó lenne tudni, hogy ami kikerült, az miért került ki, ami bekerült, az miért került be. 
Erre a Teampannon Kft-nek biztos megvannak a szakmai indokai. Ezt a mellékletet még 
szeretné tanulmányozni, hogyha lehet, és jobban megismerni a mögötte lévő szakmai 
indokokat. Annak idején voltak olyan pályázatok, amelyek védelemre érdemes ingatlanokról 
szóltak, viszont nem kaphattak támogatást a tulajdonosaik, mert nem szerepeltek ezen a 
helyi védettségi listán, mert túl szűkre húzták a vonalat az előző jogalkotók, akik létrehozták 
az előző rendeleteket. Korábban az volt a szabály, hogy minden esztendőben meg kellett a 
rendelet szerint hirdetni azt a pályázatot, amelyik azoknak a tulajdonosoknak szólt, akiknek 
ilyen helyi védettség alatt álló ingatlan volt a tulajdonukban, és bizonyos fokú-fajta 
felújításokat akartak rajta végezi, és ahhoz egyfajta összegű támogatást nyújtott a város, ha 
a felújítások során be tudják tartani az előírásokat, illetve értékvesztést nem szenvednek el. 
Most már magasabb összeg szerepel, mint az előző rendeletben, ezt pozitívumként kiemeli. 
Viszont a támogatási rendszert ez a tervezet alternatívvá teszi, adható, kiírható, tehát nem 
kötelező. Szeretné, ha ez nem adható lenne, hanem adja ezt a támogatást a képviselő-
testület. A pályázati felhívásnál szerepelnie kéne, hogy évente kiírt pályázatról van szó. 
Szeretné azt is, ha előírnák, hogy a költségvetés részének kell lenni az évente elhatározott 
keretnek.  

Varga László: Az Értéktár Bizottságra vonatkozóan pedig a Tóth-Pál Judit elnök asszony azt 
jelezte, hogy a  terjedelem, illetve egyéb elfoglaltságok miatt holnapra fog tudni az értéktár 
bizottság írásos állásfoglalást leadni.  

dr. Szabó Ferenc: A különböző munkaközi változatait már decemberben is, januárban, 
februárban, tehát többkörösen tárgyalta a Településfejlesztési Bizottság. Megvan a jogi 
lehetőség arra, hogy ezt az évet még a HÉSZ-szel, mint átmeneti szabályozással áthidalják, 
ezért nincs akadálya a kétkörös tárgyalásnak.    

Nánási Tamás: Azzal a javaslattal tárná a bizottság elé ezt a tervezetet szavazásra, hogy 
akkor javasolja a bizottság a kétkörös tárgyalást, a támogatásoknál pedig az évenkénti 
kötelező kiírást annak érdekében, hogy ez a pályázati rendszer stabilan tudjon működni a 
többi szabályozással együtt.  
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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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

19/2018. (III. 26.) határozata 

 

A településképi rendeletről, valamint a reklámok és reklámhordozók 

elhelyezéséről szóló rendeletről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy 

településképi rendelet partnerségi egyeztetésének lezárásáról szóló előterjesztést. A 

bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület a rendelettervezetet két fordulóban tárgyalja. A 

bizottság a helyi értékvédelmi pályázatról szóló előírások módosítását javasolja, annak 

érdekében, hogy a pályázatot a képviselő-testületnek évente kötelező legyen kiírni. 

 

2) A Határtalanul Kárpátaljai Szolidaritási Program pályázatról 

Nánási Tamás: Arról szól a dolog elsődlegesen, hogy támogatják a pályázat benyújtását, és 
különböző anyagi vállalásokat is tesznek. 

Varga László: Igyekezett mindent írásban, egyértelműen és összefogottan közreadni. 
Jelenleg ott tart a dolog, hogy a Biatorbágyi Általános Iskolából 18 pedagógus jelentkezett 
előzetesen.   

Nánási Tamás: A programmal és a pályázattal kapcsolatos 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

20/2018. (III. 26.) határozata 

 

A Határtalanul Kárpátaljai Szolidaritási Program pályázatról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága javasolja a képviselő-
testületnek, hogy nyújtson be pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumához, a 
Határtalanul Kárpátaljai Szolidaritási Programra.  

 

3) 2018. márciusi-áprilisi önkormányzati rendezvények előkészítése 

Szádváriné Kiss Mária: Márciusról szóban tud beszámolni, mert épp úgy jött ki a bizottsági 
ülés. Így május 1-jét jelölték meg, amíg előre látnak. Lesz egy városi futónap, a 
műsorfüzetben részletesen megjelenik. A majálishoz annyit szeretne hozzáfűzni, hogy az 
idén is lesz a Viadukt SE-nek a gyerekekkel egy focibajnoksága az Iharosban.  

Nánási Tamás: Emlékei szerint a városi futónapon alacsony létszámmal vesz részt 
Biatorbágy lakossága. Itt kb. mekkora létszám?  
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Szádváriné Kiss Mária: Tavaly elég kevesen vettek részt. A honlapon nézve nem sok a 
jelentkező, általában családok vesznek rész, helyben szoktak jelentkezni az első egy-két 
távra a biatorbágyiak. Most nem tudják, hogy mennyi lesz a jelentkező. Igyekeznek hirdetni, 
majd még az iskolákban rá fognak erősíteni.   

Nánási Tamás: Ha jól sejti, a 2 km-es távtól kezdve nevezési díjak vannak. Emellett, a 
rendezvénytervben van egy 300.000 forintos közpénz hozzájárulás is. Ez utóbbit mire költik, 
mert, hogy nevezési díjak is vannak.  

Szádváriné Kiss Mária: A mérőórákat finanszírozták, illetve magát a bójákat, az indítókaput, 
tehát azokat a tárgyi eszközöket, amit ha egy ember fut, akkor is meg kell rendelni, ha sok, 
akkor is. A frissítőket, a segítőket a Vadkan Z Alapítvány finanszírozza. Ez tavaly is 
ugyanezzel az összeggel ment.  

Nánási Tamás: Időről-időre felmerül, hogy ezeknek a rendezvény előkészítési, meg 
beszámoló napirendeknek van-e bármi értelme. Ez a futóverseny a példa arra, hogy így, 
ebben a formában nincs értelme. Ha megnézik a tavalyi jegyzőkönyvet, ami erről a 
futóversenyről készült, akkor igen hosszú hozzászólások voltak a bizottság részéről, és az 
derült ki már akkor is, hogy ez nem nevezhető Városi Futónapnak. Már mondták tavaly, hogy 
ezt át kéne alakítani inkább a tömegsport irányába. Javasolja, hogy a bizottság fogalmazzon 
meg egy ilyen szándékot. Vissza kellene térni a sportnap koncepciójához, hogy milyen 
résztvevőkkel, hogy lehetne megcsinálni, kiknek a bevonásával, nagyobb léptékű futó vagy 
tömegsport rendezvényt és hogy ezt esetleg az őszi időszakban megint meg lehetne-e 
próbálni visszavezetni a városnak a rendezvénytérképére.  

Szádváriné Kiss Mária: A művelődési központ nem sportszakemberekből áll, de az a 
dolguk, hogy megkeressék a partnereiket. Próbálnak közelebb kerülni a szervezeteikhez, 
úgy, hogy nagyobb energiával bevonni őket bizonyos rendezvények megszervezésébe. Ha 
igény van rá, akkor akár az őszről is beszélhetnek, és ha ez a határozat születik, 
természetesen a következő évben ebben már másképp próbálnak együttgondolkodni. Azt 
viszont meri mondani, hogy egy szakmailag abszolút korrektül lerendezett verseny várható 
most is.  

Barabás József: Furcsa, hogy nem jelentkeznek futásra, amikor most naponta 80 vagy 100 
ember fut csak a Tavasz utcán végig. Azok között nem lehet meghirdetni, hogy fussanak? 
Lehet, hogy az iskolákban kellene egy kicsit jobban hirdetni, de ennyi embert még 
Biatorbágyon nem látott futni, mint most. 

Nánási Tamás: Ez egy országosan meghirdetett, de nevezési díjas rendezvény, jó 
minőségben megszervezve, ahogy igazgató asszony is mondta. Ami kiegészítés van rajta 
ingyenesen az egy 200 méteres családi futás, de az összes többi táv pénzbe kerül. Ez 
akadály lehet. Ezért érdemes volna esetleg elindítani egy eszmecserét az érintett 
szervezetekkel, hogy ki hogyan lát és milyen eszközökkel lehetőséget arra, hogy a lakosság 
szélesebb köre számára is vonzóbb legyen. Ebben alpolgármester úr segítségét is szeretné 
kérni, hogy valahogy összerántani ezeket a szervezeteket legalább egy eszmecserére, hogy 
ki mit gondol erről az igényről meg elképzelésről, tudnak-e ebbe lépni és hogyan, amellett, 
hogy természetesen a Vadkan futás az mehet. Más kérdés, hogy a támogatást át kell 
gondolni, hogy meddig érdemes adni egy bevételes rendezvényhez.  

Varga László: Hasonló véleményen van. Ketté kell választani egy ilyen pénzdíjas, messze 
földről futókat ide vonzó színvonalas rendezvényt, az lehet egy városi produktum. Ez nyilván 
jót tesz a város idegenforgalmának. Ezt valóban különválasztanám attól a fajta városi 
tömegsportszerű futónaptól, aminek ez valójában hivatott lenne. Abszolút megél a kettő 
egymás mellett, csak ilyen formában és ilyen arányban vegyíteni nem szerencsés. Ha a 
művelődési ház igényli, ebben az önkormányzat vagy a sportért felelős alpolgármester 
igyekszik segítségükre lenni. Van már saját sport kft.-je az önkormányzatnak, egyre bővülő 
Viadukt SE-, benne több szakosztállyal, van benne futó is, az iskoláik is kiváló eredményeket 
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hoznak különböző futóversenyekről. Össze lehetne állítani azt a szerencsés összetételű 
konstellációt, ahol egy ilyen tömegsport jellegű rendezvényt meg lehet valósítani. 

Szádváriné Kiss Mária: Sokkal könnyebb, ha e mögött ténylegesen ott van az 
önkormányzat, úgyhogy természetesen elfogadja.  

Nánási Tamás: Beszéljenek róla, hogy ősszel lehet-e, mégpedig az érintett szervezetek, 
intézmények bevonásával készüljön egy előterjesztés, vagy koncepció arra vonatkozóan, 
hogy mennyibe kerül, kik vesznek részt rajta, ki mit csinál, mi a célja, kit szólít meg, és így 
tovább, és így tovább. Ez volna a bizottsági javaslat is, elfogadva a határozati javaslatot 
azzal a kiegészítéssel, hogy a következő ülésre szeretné megkérni egy városi futónap, 
sportnap, tömegsport nap tervét, alpolgármester urak bevonásával. Amennyiben nincs, akkor 
ezt a 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

21/2018. (III. 26.) határozata 

 
Az áprilisi-májusi önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága az 
áprilisi-májusi önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta 
és elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy felkéri a Juhász Ferenc Művelődési Központ 

vezetőjét, valamint az alpolgármestereket, hogy az érintett intézmények és civil 
szervezetek bevonásával a következő bizottsági ülésre dolgozzanak ki koncepció tervet 

egy városi futónap, sportnap, tömegsport nap megrendezésére vonatkozóan.  
 

4) A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi rendezvénytervéről 

Nánási Tamás: Ezt egyszer már kiegészítésekkel a bizottság tavaly novemberben tárgyalta 

és a kiegészítései miatt jött ide vissza. Ez egy Polgármesteri Hivatal és az intézmény között 

már egyeztetett koncepció tervezet.  

Szádváriné Kiss Mária: Egyetlen helyen van még kérdőjel, a Juhász Ferenc 90 éves 

programnál, ami augusztus 31-re van itt jelölve, illetve a Juhász Ferenc – Parancs János est, 

de az is pont ezzel függ össze. Itt volt a Juhász család, Juhász Ferencről egy 52 perces 

dokumentumfilmet készítenek és Juhász Anna elmondása szerint szeretnék a Duna TV-ben 

augusztus 19-én, Juhász Ferenc születésnapján bemutatni. Szeptember hónap folyamán 

lehetne egy kiállítással, filmbemutatóval egybekötött emlékprogramot csinálni úgy, hogy 

Hantai Simon halálának is 10 éves évfordulója van 2018-ban. Lenne egy komplett alkalom, 

ami egyben arra is jó, hogy emlékezzenek másik nagy szülöttre és a barátra, Hantai Simonra 

is ezzel a kiállítással. Ennek a pontos dátumát még nem tudják.  

Nánási Tamás: A rendezvénytervet az igazgató asszony által tett kiegészítésekkel együtt 

szavazásra bocsátja.  

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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

22/2018. (III. 26.) határozata 

 
A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi rendezvénytervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága a Juhász Ferenc 

Művelődési Központ 2018. évi rendezvénytervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadásra 

javasolja. 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

5) Ifjúsági koncepció 2 éves cselekvési tervéről  

Nánási Tamás: Van egy négy oldalas táblázat, amelyik a 2018/19-es időszakra 

vonatkozóan határoz meg célokat, és rendel hozzá évszámokat. Arról olvashattak az 

anyagban, hogy valamiféle előkészítő tárgyalások jó stádiumban vannak a Volánbusznál és 

a MÁV-nál éjszakai járat indítására. Erről ellenkező információi vannak, emiatt a 2019-re 

szeretné a járat beindítást, mert az idei esztendőben nem reális és lehet, hogy jövőre sem. 

Van a hely kialakításának tervezése és megvalósítása blokkban, hogy célirányos kutatás, 

hogy milyen helyet szeretnének a fiatalok. Ezt már az idei esztendőre javasolná megtenni, 

hogy ha a következő évben akarnak dönteni a kijelölt helyről. Az Ifjúsági Közösségi Tér 

megismertetését a fiatalokkal erre az esztendőre nem javasolná, hiszen nincs mit 

megismertetni konkrétan. Tehát 2019-et hagyná benne. A szabadidő, sport fejezetben van 

az új ingyenes grund, sportolási lehetőség, fejlesztés, játszótér, kosár, foci. Ez ügyben azért 

már léptek, de ha itt további helyszíneket szeretnének, akkor meg kéne jelölni, hogy a 2018 

legyen a helyszínkijelölés éve, hogy kiderüljön, hogy egyáltalán ez még merre bővíthető. A 

lakhatási koncepció előkészítését nem is érti, hogyha 2019-ig szól a koncepció. Ezt 2019-re 

javasolná. Van itt egy olyan pont, hogy a Helyi támogatási formák bevezetése, 

gyermekszületés. Ezzel kapcsolatban van támogatásuk jelenleg is. Itt mire gondol az 

előterjesztő? Az időpontokkal egyetért, csak a tartalmát nem érti, hogy a jelenlegi 

támogatások mellett mi kéne még. Végezetül van a Cselekvési terv felülvizsgálata. Itt a 

dátum 2018. január. Ez bizonyára elírás lesz, és 2020-ra vonatkozik. Szeretné a 

bizottságnak javasolni, hogy hozzon egy olyan döntést, hogy az ifjúsági referens évente 

kétszer beszámol a bizottságnak arról a tevékenységről, amit végez.  

Tóth Tamás: A kutatást, hogy milyen helyet szeretnének a fiatalok, az idei évre át lehet 

hozni. Az Ifjúsági Közösségi Tér van most is, a Családsegítő Központ üzemelteti. Meg 

lehetne próbálni azt egy kicsit reklámozni, illetve nemcsak a szociálisan rászorult helyzetben 

lévőknek elérhetővé tenni. A sportolási lehetőségekről volt egy egyeztetés, ahol az 

iskolaigazgató, Marx Árpád vetette fel azt, hogy jó lenne, ha ingyenes sportolási lehetőségek 

is nagyobb helyet kapnának, illetve jobban elérhetőek lennének. Ez támogatandó, a helyi 

támogatási formáknál a gyermekszületési támogatás az van, viszont be lehetne vezetni 

olyan típusú támogatásokat, amelyek kifejezetten az ifjúságra vonatkoznak, mint pl. az első 

házasság. A gyermekszületési támogatás mértéke az utóbbi években egyre csökkenő. Át 

kéne gondolni és megvizsgálni, hogy megemeljék ennek az összegét. 

Nánási Tamás: Az Ifjúsági Közösségi Térre vonatkozó javaslatát, amit említett, azt 

visszavonja, akkor a '18-19. maradjon. Egyet kifelejtett, az pedig az, hogy a Testvérvárosi 

Napok keretén belül megrendezésre kerülő Ifi Nap szervezése, az ifjúság bevonásával. A 

Testvérvárosi Napoknak a jelenlegi ifjúsági alkalmát vagy lehetőségét akarják tovább 
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propagálni, további réteget akarnak bevonni? Ha igen, akkor az mindenképpen 2018 legyen. 

Nem tudja, hogy miért jövőre lenne ez, amikor létező dologról van szó. A helyi támogatásnál 

javasol egy olyan kiegészítést, hogy a vizsgálat legyen 2018-ban. Ne írjanak ilyet, hogy 

rendelet módosítása 2018, mert ezt akkor meg kellene vizsgálni, hogy egyáltalán miről van 

szó. Véleménye szerint nem sok olyan önkormányzat van, aki gyerekszületéshez ennyi 

támogatást ad, mint Biatorbágy, ráadásul magas jövedelmi határral is nyújtja ezt, ami szintén 

ritkaság önként vállalt feladatként. Itt vizsgálatot javasol, hogy erre szülessen egy 

előterjesztés, amelyik javaslatokkal él. 

Pénzes László: Ezt átbeszélik, mert itt azért sokkal összetettebb dologról van szó, mint az, 

hogy most kijelölnek egy helyet, ahol összegyűjtenek tíz gyereket, megalakulhatnak helyi 

szinten ezek a kis pontok, ahol gyermekeket érdeklődés szerint össze tudják gyűjteni. 

Köztudott, hogy most évek óta foglalkozik hátrányos helyzetű gyerekekkel. Most jelenleg 65 

gyerek van, aki igazán hátrányos helyzetű. Ebből 10-12 a létminimum alatta van, akiknél 

villany sincs a házban. Egy hosszú távú gondolkodás kell, hogy életképes koncepció 

alakuljon ki. Nagyon szívesen áll mindenkinek a segítségére, aki a gyerekekkel kíván 

foglalkozni, mert helyi szinten a legnagyobb a tapasztalatuk a problémás gyerekekkel 

kapcsolatban.  

Nánási Tamás: A módosító indítványokkal kiegészítve teszi fel szavazásra 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

23/2018. (III. 26.) határozata 

 

Az ifjúságpolitikai koncepció cselekvési tervének elfogadásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a Biatorbágy Város Önkormányzatának ifjúságpolitikai koncepciójának 
második 2 éves cselekvési tervét az alábbi módosításokkal: 
 

- A közösségi közlekedéssel összefüggő buszjárat indításának hajnali 2 órakor történő 
beindítás határideje 2019 legyen. 

- A hely kialakításának tervezésével kapcsolatos célirányos kutatásra 2018-ban 
kerüljön sor. 

- A szabadidő, sport, ingyenes sportolási lehetőségek fejlesztése, játszótér, kosár, foci 
kapcsán 2018 legyen a helyszín kijelölésének éve. 

- A lakhatási koncepció előkészítésére 2019-ben, a helyi támogatási formák 
kibővítésével kapcsolatban pedig vizsgálatra kerüljön sor 2018-ban.  

- A cselekvési terv következő felülvizsgálata 2020 januárjában legyen. 
- A testvérvárosi napok keretén belül megrendezésre kerülő ifi napok szervezésébe az 

ifjúság bevonása elnevezésű célkitűzés határideje 2018 legyen. 
- Az ifjúsági referens évente kétszer számoljon be az Oktatási és Kulturális Bizottság 

előtt a tevékenységéről. 
 

6) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2017. évi támogatási 

pályázatainak elszámolásáról, valamint a 2018. évi támogatási pályázatainak 

elbírálásáról 
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Nánási Tamás: A tavalyi köznevelési pályázatok elszámolásával foglalkozni kell ahhoz, 

hogy az ideiekről dönteni tudjanak. Szigorú szabály, hogyha valamelyik intézmény nem 

számol el határidőre, akkor az kizárást von maga után a pályázatból. A pályázati kiírásban 

ugyanakkor az is szerepel, hogy az elszámolási határidő 2018. február 28. Van olyan 

információ, hogy a szerződésekbe más időpont kerül. Amit mégis figyelembe kéne venni, az 

a testületi döntés, mert így írták ki a pályázati felhívást. Van egy táblázat, amely szerint 

három intézményt ki kellene zárni az idei pályázatból. Ezért szeretné, ha tisztáznák, hogy a 

megadott határidőkig befutottak-e az érintett intézményektől a pályázatok, pályázati 

elszámolások. Az egyik az a Biatorbágyi Általános Iskola, amely a szerződésben szereplő 

dátumnál meglévő állapotot rögzíti nagyrészt. Érintett a Czuczor Gergely Tagiskola, akik az 

elszámolást már tavaly ősszel benyújtották a pénzügyi osztályra. Ugyanígy jelöl hiányt a 

második körös támogatásoknál is a Ritsmann Pál Iskolánál és a Biatorbágyi Általános 

Iskolánál is. Az érintett igazgatókat is kérdezem, hogy az egyiknél február 28. volt a határidő, 

a második körösnél viszont február 1. van a pályázati felhívásban, hogy ezekre a határidőkre 

hiánytalanul beérkeztek-e az ő tudomásuk szerint az elszámolások, illetve aljegyző úrtól is 

kért segítséget az ülés előtt közvetlenül, hogy nézzenek ennek utána.  

dr. Szabó Ferenc: A táblázatban a rózsaszín csíkkal jelöltek azt jelentik, hogy azoknál a 

pályázóknál nem történt meg az elszámolás.  

Gál Edit: Volt a pályázatnak egy olyan része, ami egy pedagógus pályázata, aki egyéni 

szerződést kötött az önkormányzattal, és a 2017-es évben már teljesítette ezt a képzést az 

ősz folyamán. A kifizetés feltétele volt már a tanúsítvány bemutatása és az önkormányzat 

fizette a számlát a továbbképző cégnek. A pénzügyi osztályra már benyújtották, hogy 

megtörtént a továbbképzés, mert úgy vettük, hogy ezzel már elszámoltak. A mostani 

intézményi beszámolóban viszont elfelejtették hozzácsatolni, mert annyira régen volt.  

Nánási Tamás: Az előterjesztés harmadik oldalán van egy táblázat, amelyik az 

elszámolásokat tartalmazza. A 19-es számnál lévő Tar Zsuzsanna pályázatról nyilatkozott az 

előbb igazgató asszony. Ez egy 48.000 forintos pályázat volt. Ugyanígy az első körös 

elszámolásban a 3-as, 9-es, 10-es, 30-as, 55-ös, 57-es, illetve a második körösnél a 6-nál 

van rózsaszín csík a Biatorbágyi Általános Iskola részéről.  

Marx Árpád: Tudomása szerint mindennel elszámoltak, most próbált belenézni, de nem áll 

rendelkezésre a kész anyag. Azt látja, hogy van olyan benne, például az Arany János Évvel 

kapcsolatos pályázat, ami úgy tudja, hogy nem valósult meg valamilyen technikai ok miatt, 

tehát nem is vettek fel pénzt rá. Azt látta, hogy két kolléganő egyéni továbbképzési 

programon vett részt és talán ők nem számoltak el. Erről nem tud, nem gondolta, hogy neki 

kell utánajárni ennek. Azt gondolta, hogy ők ezt tudják és a szerződésük szerint ők 

elszámolnak. Úgy tudja, hogy mindennel elszámoltak, amivel el kellett számolni. 

Rack Ferencné: Tudomása szerint mindennel elszámoltak, akik befejezték a 

tanulmányaikat, arról is írtak egy záró rendelkezést. Lehet, hogy egy picit csúsztak, de 

február 28. előtt biztos, hogy mindennel elszámoltak. A Faluház igazgatója által szervezett 

vezetői összejövetelen hallomásból értesült, hogy változott ez az időpont és a 

szerződésekben nem ez van. Akkor utánanézett és valóban volt, amelyikben nem ez az 

időpont szerepelt, emiatt, ha csúsztunk, akkor igen, de biztos, hogy február 28. előtt 

mindennel elszámoltak. 

Nánási Tamás: A táblázatban a Ritsmann Pál nemzetiségi általános iskolánál a pénzügyi 

beszámolóknál nincs ott a rendben szó, csak a szakmainál, ezért gondolta, hogy esetleg 
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nem érkezett meg a pénzügyi beszámoló, csak szakmai. A többi sorban mind a kettőnél meg 

van jelölve, hogy rendben. Nem tudja, hogy mennyire lehet alapul venni az előterjesztésnek 

ezt a részét. Márpedig, ha ebből egy valami is úgy van, ahogy itt van, akkor intézményeket 

kellene kizárni az idei pályázatból. Van egy komplett előterjesztése, hogy a beadott 

igényekre – ami több mint 13 millió forint összértékű – a 8 millió forint keretösszeget hogyan 

osztanák fel, de nem tudja, hogy bárkit is kizárnak-e vagy sem.  

Rack Ferencné: Még azért annyit hozzátesz, hogy az előfordulhat, hogy akik több 

szemeszteres képzésen vesznek részt, annak a számlája egyenesen a hivatalba jön, és 

innen történik az utalás.  

Ihászné Pálfi Katalin: Az idén a szerződésben rögzített időpont és a felhívásban rögzített 

időpont nem esett egybe, ezért megbeszélték azt, hogy a kiírás szerinti időpontot veszik 

figyelembe az elszámolásnál. A pályázati kiírásban az szerepel, hogy a pályázat 

elszámolásához szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni. Vannak olyan intézmények, 

akik csak megjegyzésbe odaírták azt, hogy a pénzügyi osztályra leadták a számlákat.  

Nánási Tamás: Példának okáért a Biatorbágyi Általános Iskolának a hat pályázati 

beszámolója az első körösben akkor nem érkezett be február 28-ig. A Czuczor Gergely 

Általános Iskola, részéről például már előző év ősszel beadták a beszámolót az egy darab 

19-es számmal jelölt pályázatról, illetve az igazgató is úgy nyilatkozott, hogy február 28-ig 

benyújtották az elszámolásokat. 

Ihászné Pálfi Katalin: A pályázati beszámolóban pont ezeket a körülményeket fel kellene 

tárni. A pályázati beszámoló arról szól, hogy megírják benne, hogy ez megvalósult, ez ilyen 

és ilyen okok miatt nem valósult meg, fel se vették a pénzt, felvették, de utána nem 

valósították meg, módosítást kértek. A beszámolónak pont ezekre a körülményekre ki 

kellene térnie.  

Nánási Tamás: Az egyik például a szakmai együttműködés a testvérvárosokkal. Itt van két 

olyan pályázat, amelyből az egyik a szakmai együttműködés Biatorbágy iskolái között rajz és 

vizuális kultúra terén, 20 fő pedagógus, ez 463.700 forintos tétel, 57-es tétel. Közösen 

szakmai együttműködési program, 48 fő, 254.000 forint. Tehát nem csak egyéniek vannak. 

Ezek mind úgy szerepelnek, hogy nem érkezett elszámolás ezekről. 

Marx Árpád: Csak tippelni tud, hogy a rajzos, az valószínű, hogy a Kis-Baranyinének a 

dolga lehet. Egy évvel ezelőtt írta ezt alá, fogalma sincs, hogy mi van. A közös szakmai 

együttműködést, azt nem is tudja, hogy micsoda.  

Nánási Tamás: Javasolja, hogy a testületi ülés előtt legyen még egy rendkívüli bizottsági 

ülés, ahol tisztázásra kerül az, hogy a kifizetett és megvalósult pályázatok közül van-e olyan, 

aminek az elszámolása nem történt meg. Van egy kérdése, amelyik viszont két idei 

pályázatot érint. A Biatorbágyi Általános Iskolának van két diákcsere programra vonatkozó 

pályázata, mindegyik kettő oldalas, van egy fedlap, meg van egy költségvetése, aláírás és 

szakmai leírása nincs a programnak. Ez így került benyújtásra, vagy rosszul lett feltöltve? Így 

elfogadhatatlan, ahogy fel van töltve, mert nem derül ki belőle, hogy kit fogadnának, melyik 

iskolából, és melyik településről. Ezt is kéri a csütörtöki ülésig megvizsgálni, mert így nem 

tudnak dönteni róla. A köznevelési pályázatokat csütörtökön, 14 órakor, rendkívüli bizottsági 

ülésen bírálják el. Szavazásra teszi fel a javaslatot.  

Szavazás:  
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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 

24/2018. (III. 26.) határozata 

 

A 2018. évi köznevelési pályázatok elbírálásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 

2017. évi támogatási pályázatainak elszámolásáról, valamint a 2018. évi támogatási 

pályázatainak elbírálásáról a rendelkezésre álló adatok alapján nem tud dönteni, ezért a 

kérdés megvitatását 2018. március 29-én, 14 órakor rendkívüli ülés keretében újra 

napirendjére tűzi.  

 

7) A Biatorbágyon működő civil szervezetek 2018. évi támogatási pályázatainak 

elbírálásáról 

a.) Viadukt Lovas Egyesület kérelméről 

b.) Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről 

Tálas-Tamássy Richárd: Megköszöni Tóth Tamásnak a közreműködését, mert nagy 

segítséget nyújtott az anyag elkészítésében. A legtöbb egyesület az igényelt összeget meg 

is kapja, ha támogatást nyer. A Vöröskereszt kapcsán már a tavalyi évben is döntés született 

arról, hogy ez az Egészséges Biatorbágyért keretből lesz finanszírozva. Ezen kívül, ami még 

kérdéses, az a Lovas Baráti Kör, ami átalakult Viadukt Lovas Egyesületté,de még nincs 

bírósági bejegyzésük, ezért őket külön támogatásként kezelnék. Annyi módosítás lenne 

még, hogy az anyag kiküldése, és a mai nap között megkereste több egyesület is, például a 

Polgárőrség is, hogy a javasolt összeget szeretnék, ha megemelnék 1 millió forinttal, hiszen 

már a tavalyi évben is problémák voltak a gépjármű fenntartással kapcsolatban. Az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület beadott egy igényt egy gépjármű vásárlással kapcsolatban, 2 

millió forintos tételről. Ezt is javasolná elfogadásra.  

Varga László: A Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány pályázatában van egy 70 ezer 

forintos részkérelem a húsvéti közös készülődés programra. Miután ilyen közel van a húsvét, 

ez a hétvégén lezajlott. A bizottságtól kér egy olyan állásfoglalást, miszerint ennek a 

programnak a tekintetében egyfajta utófinanszírozáshoz hozzájárul.  

Tálas-Tamássy Richárd: A Viadukt Sportegyesület kérelménél szerepel egy 2,5 milliós 

tétel, ami a Kolozsvári utcai pálya felmérésére vonatkozik. Kérné a Pénzügyi Bizottságot, 

hogy erre keressen a költségvetésben máshol forrást.   

Nánási Tamás: A Közművelődési Alapítvány pályázatában Nagypéntek szerepel, tehát a 

március 29-i testületi ülés utáni napra van tervezve a program. Elgondolkodtató, hogy a 

következő pályázati kiírásban rögzíteni kellene, hogy milyen időpontoktól szervezett 

rendezvényekre adnak támogatást, és akkor nem fordul elő az, hogy már döntés előtt 

megszervezett rendezvényekre adnak. Mivel kétség nem merült fel a rendezvény 

támogatásával kapcsolatban, ezért javasolja az utófinanszírozásos támogatását. További két 

módosító indítványa van. A Pro Hungarikum Egyesület számára itt egy 150 ezer forintos tétel 

szerepel tervezetként. A pályázati kiírás világosan és egyértelműen rögzíti, hogy politikai 

tevékenységet folytató szervezetet nem támogathat a civil pályázat keretében Biatorbágy 

Önkormányzata. Ennek az egyesületnek a tavalyi esztendőben volt egy több országgyűlési 
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képviselőt is megmozgató politikai fóruma, ahol kimondottan politikai rendezvényt szervezett, 

ezért úgy gondolja, hogy nem támogatható a pályázata, erre nulla forintot javasol. A másik 

pedig az Égig Érő Lándzsás Útifű Egyesület támogatása. A 100 ezer forintos igény a jelzett 

70 ezer forinttal szemben teljesíthető, belefér a keretbe is, ezért javasolja a 100 ezer forint 

megadását ennél a pályázatnál. Akkor, amit mondott Tálas-Tamássy Richárd, hogy 7,5 millió 

lenne a Biatorbágyi Polgárőrség támogatása. Annyit pontosítana még, hogy az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület egy fecskendővásárlási kérelmet nyújtott be. Itt akkor 2 millió forintot 

javasol még ebből a keretből Richárd, és a Viadukt Lovas Egyesületnél pedig feltételként 

kellene szabni a bírósági bejegyzés teljesülését és a bankszámlanyitás teljesülését, mert 

ezek nélkül a támogatás nem folyósítható.  

Barabás József: Itt van Pénzes László, a Polgárőrség részéről. Szeretné kérni, hogy 

mondja el, miért szükséges a különbözet megadása. 

Pénzes László: Beadták a pályázatot 8,5 millió Ft összegre. Úgy kalkulálták ki azt a 

költséget, hogy ebben az évben közbiztonság fejlesztésére mennyit kell fordítani. Nagyon 

fontos, hogy például üzemanyagot a Polgárőrség, Rendőrség gépjárművébe csak 

önkormányzati támogatásból tudnak vásárolni, hiszen a korrupció gyanúját, látszatát is el 

szeretnék kerülni. Ha magánszemélytől kapnának üzemanyagra pénzt, akkor ennek esetleg 

lehetne ilyen keserű szájíze. Muszáj önkormányzati támogatásból vásárolni gépjárműveket, 

illetve fenntartani ezeket a gépjárműveket. Tavalyi évben sikerült beszerezni egy Suzuki 

Vitara típusú gépjárművet, sokat jelez az, hogy abban a vadonatúj gépkocsiban már benne 

van majdnem 20.000 km és még nincs 1 éves az autó. Az autó az egyik legfontosabb és 

fogyó kelléke a munkának, ezért minden évben beírják az autóvásárlást. Ebben az évben is 

megpróbálnak lehetőséget keresni egy új autót beszerzésére, mert az autóik átlag életkora, 

ha nem számítják az új Vitarát, 10-15-20 év körül van. Ezeket le kell cserélni, mert a 24-48-

as járőrszolgálatot ellátó a polgárőrség segítségével önállóan is tudnak munkát végezni, 

tehát nekik olyan technikai eszközöket kell biztosítani, ami megbízható és ellátja a munkáját 

és nem kell állandóan szervizbe hordani. Az egyik régi Suzuki gépkocsi lerobbant, és megint 

120.000 forintba került az üzembe helyezése. Nonszensz, hogy ahelyett, hogy 

beszereznének a település biztonsága érdekében járműveket, javítgatják ezeket az ócska 

autókat. Ide tartozik a bűnmegelőzési irodának a fenntartása is. Azt is jó tudni, hogy 

üzemeltetik most már lassan három éve a bűnmegelőzési irodát, ahol helyet kapott a 

rendőrség, a bűnmegelőzés, a polgárőrség, és a település vagyonvédelmi és térfigyelő 

központja. Ennek a külső fenntartását az önkormányzat elvégzi, rezsit fizeti, de belső 

átalakításokat, fenntartásokat, bútorvásárlást ezekből a támogatásokból szokták 

véghezvinni. Szintén csak önkormányzati támogatásból, hogy szintén elkerüljük azt, hogy 

esetleg valamelyik vállalkozó utána a fejükre olvassa később, hogy ő vette az irodába a 

bútorokat. Sajnos ezekre a beruházásokra minden esetben az önkormányzattól kell kérni 

segítséget. Hozzá tartozik a Biatorbágyi Ifjúsági Bűnmegelőzési Klubnak a működtetése, 

ahol olyan gyerekek vannak zömében, amelyet más közösségek nehezen fogadnak be. Ez a 

klub, az nem merül ki abban, hogy péntekenként összegyűlnek, és átbeszélik a hetet, hanem 

egész heti gondoskodást igényelnek, Ha ezeknek a gyerekeknek megszűnne ez a klub, vagy 

nem úgy működne, nem fogadnák be máshova. Olyan réteg munkákat végeznek itt a 

városon belül, ami máshol nem fellelhető. Ha ezeknek a gyerekeknek a kezét elengedjük, 

akkor ezek bűnözők lehetnek. Ezért tartják fent a klubot és ezért is kérnek rá külön 

támogatást. Eredményként tudná elmondani erre az évre, hogy sikerült 6 gyermeket 

felvetetni olyan gimnáziumba, szakközépiskolába, ahol van rendészeti fakultáció. Ezeknek a 

gyerekeknek adnak egy lehetőséget arra, hogy egy pályán elinduljanak. Mindezekre kellenek 

a támogatások.  
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Nánási Tamás: Az eredeti előterjesztéshez Tálas-Tamássy Richárd tett hozzá módosító 

indítványokat: a Közművelődési Alapítványnál javasolják az előterjesztés szerinti támogatást 

és volt személy szerint még két módosító indítványa. A módosító indítványokkal kiegészített 

előterjesztést 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

25/2018. (III. 26.) határozata 

 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek pályázat útján történő 2018. évi 

támogatásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 

támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Biatorbágyon működő 

civil szervezetek pályázat útján történő támogatását az alábbiak szerint:  

1.  

CIVIL SZERVEZETEK  

     2018.évi  

Vadkanok 

Sport 

Egyesület 

   

 

Túrasorozat 4db 3*3 

sátor ellenőrző 

ponthoz 

 

 600000 

   összesen   600000 

 Arts Műhely  
 évzáró gála színpadi 

kellék  

 100000 

 

  
 karácsonyi gála 

kellékek, díszletek  

 100000 

 

  
 zenevágás, 

szerkesztés  

 60000 

 

   jelmezkölcsönzés  
 20000 

 

   összesen   280000 

 BIA-VERITAS  
 Pünkösdi nyitott 

pincék  

 200000 

 

  
 Márton napi 

pincetúra  

 70000 

 

 Bortúra 
150000 
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 borverseny, bírák, 

vendéglátás, 

borkorcsolyák, 

meghívók, eszközök, 

ajándékok  

150000 

 

 Szüreti felvonulás 
30000 

 

   összesen   600000 

 Biai Szent 

Anna  

 zarándoklat, 

buszköltség  

 250000 

 

   összesen  
 250000 

 

 Nebuló 

Alapítvány  

 Élő történelemóra 

 

 150000 

 

  
 Kapkodd a lábad 

Egészségnap  

 170000 

 

 Bábelőadás 
226000 

 

   összesen   546000 

 Biatorbágy 

Közműv.  

 húsvéti kézműves 

fogl  

 70000 

 

 Alapítvány  
 adventi kézműves 

fogl  

 300000 

 

   összesen   370000 

 BÖME  
 térségi versmondó 

találkozó  

 135000 

 

   zsűri  
 65000 

 

   könyvjutalom  
 50000 

 

   emléklap  
 10000 

 

   költészet napja  200000 

 vendéglátás  10000 

   összesen   600000 

 Ifj. Fúvós és 

Füzes  
 karácsonyi gála   100000 

   görlingen utiköltség   200000 

   szüreti rendezvény   300000 

   összesen   600000 

 

Hagyományőrző 

Egy.  

 rajzpályázat  160000 

   fúvós és tánctalálk.  
 260000 

 

 Szüreti felvonulás 150000 

 Betlehemes bábok 30000 
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felújítása  

   összesen   600000 

 Fatsani Wing 

Chun  
 versenyeztetés  600000 

   házibajnokság    

   összesen   600000 

Égigérő 

Lándzsás Utifű 

Egyesület 

Közösségi kert anyag 
20000 

 

 
Közösségi kert 

eszköz 

30000 

 

 
Nyitott kert 

rendezvény 

20000 

 

 Előadás szakmai nap 
30000 

 

   összesen   100000 

 Ohmüllner M. 

Alap.  
 gyerektábor  

 100000 

 

   szkóla  
 200000 

 

   zarándoklat  
 200000 

 

 hittantábor 
100000 

 

   összesen   600000 

 Örökmozgó 

Alap.  
 ovis közlekedési nap  

100000 

 

   madárles megóvása   100000 

  
 gyerekprogram, 

utazási költség  
 400000 

   összesen   600000 

 Pászti Miklós 

Alap.  
 Pászti Napok  

 180000 

 

   felkészítő táb. Gánt  
 245000 

 

  Népdalkör  hangszer karbantart.   25000 

   vendégszereplés   150000 

   összesen   600000 

 Peca-tó SHE   Bia Kupa horgászv.   100000 

   gyermek horgásztáb.   200000 

   összesen  
 300000 

 

 Pro 

Hungaricum  
 Előadás sorozat  0 

   összesen  0 
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 Szakály Mátyás 

Kórus  

Lemezborító 

készítés, 

sokszorosítás 

600.000 

  
prágai kóruskoncertre 

utazás 

  
buszos utazás 

meghívásokra  

  

zongorakísérő és 

operaénekes 

tiszteletdíja 

   összesen   600000 

 Tájvédő Kör  

 családi fasor gond. 

/karók, táblák, 

kaszálás, bozótirtás)  

 250000 

 

  
 Madarak és fák 

napja  

 120000 

 

   Kerékpáros találkozó  
 205000 

 

   összesen   575000 

 Turwaller 

Stammtisch  

 zarándoklat a 

nemzetiségi héten  
 200000 

  
 ünnepi közgyűlés 

bortúra  
150000 

   polka   180000 

  
 adventi 

gyertyagyújtás  
 70000 

   összesen  
 600000 

 

 Biai 

Református 

Alap.  

 nyári bejárós tábor   200000 

   ifjúsági tábor   200000 

   összesen   400000 

 Székely Kör      

   rajzpályázat eszköz  
 250000 

 

  
 húsvéti készülődés, 

tojás  

 50000 

 

  
 székelynap eszközök 

kellékek  

 90000 

 

   tábor Erdélyben,   
 210000 

 

   összesen   600000 

Hagyományőrző 

Lovas Betyár 

Közösség 

 200000 

 összesen 200000 
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Viadukt Lovas 

Egyesület 

Kistérségi 

Fogathajtás, 

Díjlovaglás, 

Díjugratás, 

Ügyességi Lovas 

verseny 

600000 

 összesen 600000 

 

A bizottság javasolja, hogy a Viadukt Lovas Egyesület számára a kifizetés feltétele az 

egyesületi nyilvántartásba történő bejegyzés, valamint a számlanyitás teljesítése. 

MŰVÉSZETI VEZETŐK TISZTELETDÍJA 
 

Népdalkör 360 000 

Pászti Miklós Vegyeskórus 360 000 

Szakály Mátyás Kórus 360 000 

Fúvószenekar 360 000 

Füzes Néptáncegyüttes 360 000 

TISZTELETDÍJ ÖSSZESEN 1 800 000 

 
A bizottság javasolja, hogy a Vöröskereszt kérelme az Egészséges Biatorbágyért 

Népegészségügyi Program keretéből kerüljenek elbírálásra. 

A bizottság az egyedi elbírálást igénylő, kiemelt társadalmi szervezetek részére az alábbiak 

szerint javasolja támogatást nyújtani: 

Szervezet neve 
Támogatás 

összege 

Biatorbágy és Környéke 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

600000 

Biatorbágy Polgárőrség és 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

7500000 

Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülete 

6500000 

Viadukt Sportegyesület Biatorbágy 
14000000 

Összesen 
27600000 

 



17 
 

A bizottság javasolja, hogy a Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a képviselő-

testület a 2018. évi költségvetésén belül 2 millió Ft keretösszegű támogatást nyújtson 

fecskendővásárlás céljára, melynek forrására a pénzügyi bizottság tegyen javaslatot. 

 

 

8) A Tópark településrendezési szerződésének módosításáról 

Nánási Tamás: Az előterjesztés lényege az, hogy határidő módosításnak adnának helyt, 

amire vállalná a cég annak az ingatlanrésznek a kialakítását, ami a jövőben külön döntés 

után a bölcsődének és az óvodának helyben helyt adna. Az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság ülésén született egy javaslat. Ez arról szól, hogy ezt a szeptember 1-i időpontot 

azzal egészítené ki, hogy eddig az időpontig, vagy az első igény beérkezéséig építi meg az 

ingatlanokat a cég. Javasolja, hogy ezzel a kiegészítéssel javasolják a szerződés 

módosítását. 

Barabás József: Az a határidő, amit ők kérnek, azt kellene betartani. Szeptember már nincs 

messze.  

Hingyiné Molnár Ildikó: A minimum létszám 13 fő, amivel új óvodai csoport indítható.  

Figyelemmel kell kísérni az igények alakulását.   

Nánási Tamás: Javaslatát visszavonja és szavazásra teszi fel az eredeti 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

26/2018. (III. 26.) határozata 

 

 
a Tópark településrendezési szerződésének módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága javasolja, hogy az 

Útnet Építő Kft. által kérelmezett teljesítési határidő módosításhoz a képviselő-testület 

járuljon hozzá, valamint a Biatorbágy Város Önkormányzata és az Útnet Építő Kft. által 2016. 

július 7. napján kötött településrendezési szerződés 7. pontjába foglalt bölcsődei és óvodai 

csoport szobák ingyenes használatba adásának 2018. szeptember 1. napi határidőre történő 

módosítását támogassa. 

 

Nánási Tamás: Mivel több hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést 15.37 

órakor bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 Nánási Tamás Barabás József 

 bizottsági elnöke bizottsági tag 


