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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-4-19/2018.  Ügyintéző: Pénzesné Szép Anna 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2018. november 19-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 

 Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tag 

 Éhn András bizottsági tag 

 Tarjáni István polgármester 

 Szakadáti László alpolgármester 

 Varga László alpolgármester 

 Mester László kommunikációért felelős munkatárs 

 dr. Szabó Ferenc aljegyző 

 Miklós Krisztina Polgármesteri Kabinet Iroda vezető 

 Horváth Mónika Műszaki Osztályvezető 

 Tóth Tamás ifjúsági referens 

 Győri Ferenc, a Városgondnokság részéről 

 Horgos Vilmos, a Biai Református Általános Iskola igazgatója 

 Hingyiné Molnár Ildikó, a Benedek Elek Óvoda vezetője 

 Szmuda Katalin, a Benedek Elek Óvoda vezető helyettese 

 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 

 Ihászné Pálfi Katalin közoktatási szakértő 

 Füzy András Széchenyi Kosárlabda Akadémia elnöke (5. napirendnél) 

 Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető 
 

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

Megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére felkéri Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tagot. Javaslatot tesz a napirendre, a 

meghívótól eltérően: a 13. napirendet levételre javasolja, a 8. napirendet pedig 4. 

napirendként tárgyalnák. A Városi Sportcsarnok építésével kapcsolatos tájékoztatót Füzy 

András megérkezése után tárgyalják. 

 

Szavazás:  

A bizottság 5 igen szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő 

napirendet fogadja el. 

 

Napirend: 
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1. Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi rendezvénytervéről 

2. A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2019. évi munkatervéről 

3. Juhász Ferenc Művelődési Központ előirányzat-módosítási kérelméről 

4. Óvodaudvarok kertészeti koncepció tervéről 

5. Városi Sportcsarnok építéséről - a kivitelezéssel összefüggő kérdésekről 

6. A Karikó János Könyvtár 2019. évi munkatervéről 

7. Karikó János Könyvtár előirányzat-módosítási kérelméről 

8.  Oktatásszervezési kérdések (Tópark) 

9. Köznevelési koncepcióról  

10. Óvodai technikai dolgozók bérfejlesztéséről 

11. A Benedek Elek Óvoda köznevelési pályázaton megmaradt összegének 

felhasználásáról 

12. Beszámoló a nyári karbantartási terv végrehajtásáról 

13. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkatervéről  

14. Tájékoztató a Biatorbágyi Általános Iskola intézményvezetői álláshely pályázat 

kiírásáról 

 

1) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi rendezvénytervéről 

 

Varga László: Tekintettel a háromnapos munkaszüneti hétvégére, megfontolás tárgyává 

tenné, hogy a Március 15-i rendezvényt március 14-ére tegyék át. A június 4-i Trianon - 

megemlékezést pedig a 18 óráról 19 órára tegyék át, lévén, hogy munkanap lesz, ezzel is 

növelnék a látogatottságot. Szebelédi Zsolt pedig többet megérdemelne annál, hogy a 

nagydobronyi műsor mellett két számot elgitározzon. Nem tudnának-e utánanézni annak, 

hogy Kisteleki Zoltánon kívül van-e más versmondó? Évek óta, évente többször is visszatérő 

vendég. Kérdése, hogy ki pontosan Kása Júlia? Próbált utánanézni, de kevés információt 

talált, pedig a jövő évben szintén számos rendezvényen foglalkoztatnák őt. Ellaposíthatja a 

rendezvényeket, ha mindig ugyanazokat az arcokat látják. A Szociális Munka Napjához 

javasolja, hogy a költségvetést emeljék meg, hogy egy pohárköszöntő ital férjen bele. Van 

néhány program, amit nem talált a rendezvénytervben. Pl.: Zene Világnapja, ETNA. 

Kétségtelen, hogy ezek civil szervezethez is köthetők, ugyanakkor az önkormányzat 

kiemelten kezeli őket. 

Nánási Tamás: Két konkrét módosító javaslat hangzott el, a március 14. és a Trianon 19 

óra. Javasolja, hogy a bizottság ezekről szavazzon.  

Szádváriné Kiss Mária: Mivel ez egy tervezet, az elhangzott javaslatok megfontolandók. 

Szebelédi Zsolt műsorával kapcsolatban elmondja, hogy most egy kicsit hosszabb lenne. 

Kisteleki Zoltán neve mellett kérdőjellel van odaírva, mivel felhívást tettek közzé a 

műsorfüzetben, illetve a versmondó találkozón is kerestek versmondókat, akit be tudnának 

állítani. Ha a programtervet tárgyalja a bizottság, akkor ott a nagy rendezvények benne 

lesznek részletesen. Kása Júlia egy énekes zenész, népművelő, marketinges, ő is a 

felhívásra jelentkezett. A marketingtevékenységben egy megbízásos jogviszonyban dolgozik 

és nagyon kellemes a hangja, konferál is.  

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 
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80/2018. (XI. 19.) határozata 

 

A 2018. évi önkormányzati rendezvényekről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 

megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 2019. évi önkormányzati rendezvények naptárát 

azzal, hogy a Március 15-i ünnepség március 14-én, a Trianon-megemlékezés pedig június 

4-én, 19 órakor kerüljön megtartásra.  

 

 

2) A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2019. évi munkatervéről 

 

Varga László: Az anyag megemlíti az intézmény épületeinek szigetelési, vízelvezetési 

gondjait. A műszaki osztályvezetővel folytassanak megbeszélést ez ügyben a jövő évi 

költségvetés tervezésekor, hiszen ez a probléma már nem új keletű. A nagyterem előterének 

átépítése áthúzódik 2019-re. Úgy emlékszik, hogy 2017-ről már áthúzódott 2018-ra. Jó volna 

a végére már pontot tenni. Ugyanakkor azért egy kis önmérsékletre is intené az intézményt. 

Megérti, hogy a kultúrváró öt éves designja és felszerelése az már elavult, de azért 

gondoljanak azokra az intézményekre is, akik nem öt éve várnak különböző fejlesztésekre 

(óvoda, könyvtár, PMAMI). A 8. oldalon: Peron társasjáték klubjával kapcsolatban elmondja, 

hogy az utóbbi időben havi rendszerességgel a Kisgombosban is, ugyancsak pénteken 

társasjátékos nap van. Szerencsés lenne, hogyha ezek az ügyek megerősítenék, és nem 

kizárnák egymást. Az anyagban több helyen is szerepel táncház megtartása. Van, ahol 10 

alkalommal van írva, van, ahol 12. Ezt jó lenne pontosítani, már csak a költség vonzatát 

illetően is. A Művelődési Ház és a Biatorbágyi Közművelődési Alapítvány közös 

szervezésében bevezetendő adventi koncertben lát komoly veszélyeket, főleg, ha a 

hagyományos Pászti Kórus koncerteket is hozzáteszi. Jó volna, ha ezek is megerősítenék, 

és nem kioltanák egymást. A Falu Disznótorával kapcsolatban szorgalmazták, hogy legyen 

benne újítás. A legkarakteresebb újítás, hogy olyan civil szervezetek, akik eddig részt vettek 

benne, azok most kikerülnek. Ezt kéri átgondolni. A Gyereknap költségvetését sokallja, főleg 

úgy, hogy a bevételi oldalon nem szerepel semmi. Az Őszidő Nyugdíjas Klubhoz betervezett 

kiadás szégyenletesen kevés, a háromszorosát javasolná. A PERON 8-12 éves osztályon 

kívül az ifjúsági korosztálynak szóló műsorok, rendezvények, események nyomokban 

sincsenek a munkatervben. Az ifjúsági korosztály ennél többet érdemel. 

Szakadáti László: Fontos lenne, hogy a rendezvények hirdetésekor a JFMK ne csak saját 

programját népszerűsítse, mert az önkormányzat nem eléggé reprezentált ezeken az 

előadásokon. Ezen kívül, a hirdetési marketing rendszer minden egyes hangszerével 

játszanak, a 25 db hirdetőtáblánál többet kellene beállítani. 

Szádváriné Kiss Mária: A kultúrváróval kapcsolatban elmondja, hogy a jelenlegit is egy 

vállalkozó támogatta. A megvalósítás most is vagy a költségvetés vagy egyéb források 

bevonásával lehetséges. A Kisgombossal éppen holnap egyeztet a társasjáték klubról. A 

táncház elírás volt, ezért elnézést kér és 10 alkalom lesz. Ha pályázati forrást nyernek, akkor 

több is megvalósulhat. A BIKA adventi koncertre szokták a támogatóikat meghívni, és 

általában nem nagyon terheli a művelődési központ büdzséjét, de a bevétel mindig oda 

megy. A Falu Disznótora komoly átalakításon esett át, a hagyományőrzést szeretnék 

központba helyezni, a székelyt és a svábot. A civil szervezetek már fáradtak, ez most új színt 

kaphatna. A gyereknapnál valóban kimaradt a bevétel, de ilyenkor sokszor barteleznek, azért 

nem jelent meg összeg. A nyugdíjas klub a JFMK költségvetéséből működik évek óta, 
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érdemes átgondolni a működéshez való hozzájárulást. A hirdetőtáblákkal kapcsolatban egy 

felmérést eszközölnek, hogy milyen hatékonysága van. A városképet rontja, mert nem tudják 

gondozni. Az online marketinget erősíteni kell, de gondot okoz a karbantartása. Televízión is 

tudják majd használni a hirdetési felületet. 

Horváth Mónika: A nagyterem előterének, ruhatárának illetve az ahhoz kapcsolódó 

tereknek a belső átalakítása folyamatban van, és az csúszik át januárra. Az új szárny 

pincéjének a beázásával kapcsolatosan megtaláltuk a probléma okát, az átalakítás 

tervezésére árajánlatot kaptak. A kivitelezést a jövő évre lehet előirányozni. Továbbá a régi 

épület tető szerkezete és a héjazása cseréjét is a jövő évre szeretnék előirányozni. 

Szádváriné Kiss Mária: Felhívja a figyelmet a Főtér melletti, valamint a patakparti 

áramellátás gyengeségére, szeretné, ha ebben segítséget kapnának az ELMÜ felé. 

Éhn András: Egy megfogalmazási pontatlanságra hívja fel a figyelmet. A Falu disznótora 

körüli rövid leírás úgy kezdődik, hogy "Biatorbágy két nagyobb nemzetisége a székely és a 

sváb." A székelyek azok nem nemzetiség, hanem kulturális közösség. 

Nánási Tamás: Az elhangzottakat az igazgatónő figyelmébe ajánlja és javasolja, hogy az 

elhangzott észrevételekkel, kiegészítésekkel fogadja el a bizottság a határozatot. 

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 

81/2018. (XI. 19.) határozata 

 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2019. évi munkatervéről és rendezvénytervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 

megtárgyalta és Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú mellékletben foglalt átruházott 

hatáskörében jóváhagyja a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2019. évi munkatervét és 

rendezvénytervét. 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Nánási Tamás: Itt még van egy előre jelzett 3.027.000 forintos költségigény, amely az az 

Augusztus 20-i ünnepséget, illetve a Testvérvárosi Napokat érinti. Ez idáig csak az első 3 

hónapról döntöttek. Ezek miért kerültek a kérelembe? 

Szádváriné Kiss Mária: A nagy koncerteknél fölmerül, hogy ha nincs aláírt szerződés, nem 

tartják az időpontot és mire lenne költségvetésük, a zenekarok már le vannak kötve. Ez a 

Városünnepre és az Augusztus 20-ra vonatkozik legfőképpen. 

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 

82/2018. (XI.19.) határozata 
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A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2019. évi költségvetés elfogadásáig terjedő 

időszakra tervezett programjainak finanszírozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 

javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a Juhász Ferenc Művelődési Központnak 

a 2019. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időszakra tervezett programjainak 

finanszírozására a szükséges összeg felhasználását engedélyezze a tervezett 3.102.600 

forint kiadási és 850.000 forint bevételi összeggel. A Bizottság javasolja továbbá, hogy a 

Képviselő-testület engedélyezze a Juhász Ferenc Művelődési Központ számára a 2019. évi 

Városünnepre, az Augusztus 20-i nemzeti ünnepre tervezett három koncert előadóinak, 

valamint a Peron Plusz Játékos tudomány című, 2019. március 30.-április 2. között tervezett 

rendezvényének előzetes lekötését a 3.207.800 forint kiadási és 50.000 forint bevételi 

összeggel. 

 

 

3) Juhász Ferenc Művelődési Központ előirányzat-módosítási kérelméről 

 

Nánási Tamás: Az előterjesztés egy már megszervezett, és már lezajlott rendezvényeknél 

jelentkező többletkiadásnak a pótlásáról szóló kérelmet jelenti és 1.670.000 Ft-ról van szó. 

 

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 

83/2018. (XI. 19.) határozata 

 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ előirányzat-módosítási kérelméről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 

megtárgyalta a Juhász Ferenc Művelődési Központ előirányzat módosítási kérelmét és 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy az intézmény részére biztosítsa a szükséges 

többletforrást 1.670.000 Ft összegig a 2018. évi általános tartalékkeret terhére. 

 

 

4) Óvodaudvarok kertészeti koncepció tervéről 

 

Horváth Mónika: A burkolt részek kérdése felveti, hogy az adott területen mekkora 

zöldfelületet kell biztosítani kötelezően. A fű, ha sokat játszanak rajta, kikopik. Pótolható, de 

amíg vissza nem erősödik, nem mehetnek rá a gyermekek. Ennek kiküszöbölésére az 

udvarokon különböző felületeket próbálnak létrehozni gumiburkolatokkal, homokos 

területekkel. A füves területet egyben kezelik a kertészeti részekkel. Napi szintű játszásra 

nem biztos, hogy ezeket a területeket kellene a gyerekeknek használni a fű kikopása okán, 

viszont szakszerűen kell karbantartani. Ugyanez vonatkozik a gumiburkolatokra is, amikor a 

szegélye lepattan, ami elesést eredményezhet, ezért fontos, hogy a gumiburkolatokat és a 

játszóeszközöket is rendszeresen karbantartsák és vizsgálják felül a gondnokok és ezt 

dokumentálják.  
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Nánási Tamás: A vízelvezetés nem a gondnokoknak a dolga, hanem az önkormányzat 

fejlesztési, karbantartási terveiben kell figyelembe venni a következő évben.  

Hingyiné Molnár Ildikó: A játszóeszközök karbantartása nem a karbantartó dolga. Az 

önkormányzatnak szerződött partnere van, aki rendszeresen minősíti a játszóeszközöket. A 

füves területekről a gyerekek távoltartása nem megoldható, mivel az óvodákban sokkal több 

gyermek van, mint az épület befogadó képessége. A gyerekeknek igényük is a füves 

területen való szaladgálás.  

Horváth Mónika: Tudja, hogy nem lehet a gyerekeket egy bizonyos vonalon belül tartani, de 

el kell dönteni, hogy mit is akarnak. Növelhetik a burkolt felületek arányát, bár sokkal 

egészségesebb a testnek, a szellemnek, ha természetes környezetben szaladgálnak a 

gyerekek és nem műfüvön, gumiburkolaton vagy aszfalton. A csapadékvíz-elvezetéssel 

kapcsolatban elmondja, hogy a csatornák rendszeres karbantartása a gondnokok feladata. A 

játszóeszközökkel kapcsolatban nem tudott róla, hogy van karbantartási szerződés, köszöni 

az információt.  

Nánási Tamás: Az óvoda munkatervében volt benne ez a kertészeti koncepcióterv, ebből 

készült el az anyag. Kérdezi, hogy igazgató asszony erre gondolt-e? 

Szakadáti László: Óvodaudvarra rendszeresített jó megoldású burkolat nincs. Egy 

állandóan javítandó fűben kéne megállapodni. A városnak nincs gyeptégla termesztő része. 

Az óvodáknak szerinte megfelelő az udvara, meg kellene békélni, hogy nem fog jobban 

sikerülni.  

Fekete Péter: A megoldást abban látja, ha az óvodák nem 120%-on lennének terhelve. Ha 

túl vannak terhelve, sokkal gyorsabb a romlás. Több óvodára lenne szükség.  

Hingyiné Molnár Ildikó: Ha a gyerekek nem mozoghatnak szabadon, korlátok közé 

szorítják a természetes mozgásszükségletüket, annak beláthatatlan következményei 

lennének. Azt szeretnék, hogy használható felületeik legyenek. Ha egy füves területnek van 

táptalaja, az öntözés is megoldott, nyírva és hengerelve van, az gyorsabban tud 

regenerálódni. Szeretné, ha ebben a megoldásban gondolkodnának.  

Nánási Tamás: Azzal a megjegyzéssel fogadják el a koncepciótervet, hogy a jövő évi 

karbantartási, fejlesztési tervekben kérik figyelembe venni a benne foglalt, előre mutató 

javaslatokat.  

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 

84/2018. (XI. 19.) határozata 

Óvodaudvarok kertészeti koncepció tervéről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága az 

óvodaudvarok kertészeti koncepció tervéről szóló előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolja azzal, hogy a jövő évi karbantartási, fejlesztési tervekben 

kerüljenek figyelembevételre a jelen koncepcióban foglalt javaslatok. 
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5) Városi Sportcsarnok építéséről - a kivitelezéssel összefüggő kérdésekről 

 

Füzy András: Szeptemberben abban állapodtak meg, hogy a közbeszerzést ismételten 

kiírják és ez kiírásra is került. Két teendő volt. Az egyik, hogy újra regisztrálni kellett a 

Közbeszerzési Tanácsnál, a másik, hogy a becsült értéket újra kellett áraztatni. Ha a becsült 

érték fölötti árajánlat érkezik be, akkor újra eredménytelenné kell tenni a közbeszerzést, 

ezért ezt megpróbálták elkerülni és a legprecízebb módon beárazták a beruházást. Nyílt 

pályázat keretében történik meg a kivitelező kiválasztása. Néhány napon belül a közlönyben 

is le fogják hozni, illetve elektronikusan a regisztrált cégek látni fogják és tudnak ajánlatot 

tenni 15 napon belül. Ezután lesz bontás és válhat jogerőssé az eredmény, ha nem érkezik 

hozzá kérdés. Feltételes közbeszerzést kell alkalmazni, hiszen az anno becsült beruházási 

érték és a pályázatban elnyert és feltöltött összeg, illetve a beruházási összeg változott, 

vagyis növekedett. Feltételt kellett tehát szabni. Amikor megtörténik a kivitelező kiválasztása, 

akkor az önkormányzat elé kerül a közbeszerzés végeredménye és csak abban az esetben 

kötnek szerződést, ha arra a képviselő-testület is rábólint. Szeretné, ha az ünnepek előtt 

kivitelezőt hirdethetnének és jövő év elején minél hamarabb a testület elé kell hozni az 

előterjesztést, hogy 60 napon belül megkössék a szerződést és akkor el tudnak indulni a 

munkálatok. A cél az, hogy jövő év szeptemberében át tudják adni az épületet ahhoz, hogy a 

napi testnevelésóra zavartalanul tudjon működni.  

Szakadáti László: Monumentális az épület, aggódik, hogy szeptemberig lesz-e elég idő, 

hogy befejezzék?  

Fekete Péter: Mekkora a tervezett beruházás összegének növekedése? Az 

önkormányzatnak a jövő évi költségvetéséből kéne fedeznie és erre milyen fedezetet lát a 

város? 

Füzy András: A pontozási feltétel éppen ezért módosult. A pályázatban nemcsak az ár ad 

nagy százalékban kritériumot, hanem a vállalt határidő is. Ezzel próbálták úgy súlyozni, hogy 

a kivitelező a legrövidebb időn belül tudja ezt végrehajtani. Hasonló csarnokok kivitelezését 

8-9 hónapra szokták vállalni, ez reális tud lenni. Hamarabb is tudtak volna kiírást csinálni, 

csak annyira leterhelt az építőipar, hogy nem tudták beáraztatni előbb a becsült költséget. 

Azzal is számolni kellett, hogy a jövő év építőanyag árnövekedést fog hozni, ezért is fontos, 

hogy még az idei évben, az idei számok alapján tudják kiírni a közbeszerzést. Nettó 1,1 

milliárd Ft körül van most az összeg, melybe beleszámolták a tervezést, a 

projektmenedzsmentet, a TAO-szakértői díjat, az 1%-os állami illetékeket. A bruttó értékek 

között kb. 400 millió Ft eltérés van a korábbi pályázattal kapcsolatban. Ami a finanszírozást 

illeti, a TAO-s szakági sportszövetség lassan egy éve egyeztetést folytat a Kormánnyal, hogy 

módosuljon a TAO törvény. Két hete született megállapodás, így megkapható a kiegészítő 

támogatási keret. Az az összeg, amiről beszélnek, annak a 30%-a érinti az önkormányzatot, 

a 70%-át, a több mint 700 millió Ft-ot, amely a letéti számlán van, azt TAO támogatásból 

hozzá tudják gyűjteni. Ami még segíti a munkát, hogy január 1-től a művészet és a kultúra 

kiesik a TAO hatálya alól, komoly felvevőpiac volt a társasági adófelajánlásokból és 

gyakorlatilag a sport marad két lábon, így a feltöltéssel se lesz probléma. A köztes 

finanszírozást kell majd megoldani, mivel a feltöltések jellemzője, hogy év végén töltenek fel 

a cégek. Erre kell egy áthidaló megoldás.  

Tarjáni István: A határidő is kérdés volt, hogy a finanszírozásról való döntés mikor lesz. 

Januárban lehet esedékes a döntés, ha decemberben eredményhirdetés lesz a 

közbeszerzést illetően, akkor tud a testülethez fordulni. Addig reményeik szerint megszületik 
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a kormánydöntés, illetve addig a TAO feltöltések is megtörténhetnek és egy jobban 

előkészített tervezetet lehet a testület elé hozni.  

Szakadáti László: Összefoglalja, hogy elhangzott: többlet bruttó 400 millióra van szükség és 

ez 30-70%-ban osztódik az önkormányzat, illetve a TAO támogatás között.  

Nánási Tamás: Megköszöni a tájékoztatást. Mivel tájékoztatásról van szó, döntést a 

bizottság nem kell, hogy hozzon.  

 

 

6) A Karikó János Könyvtár 2019. évi munkatervéről 

 

Uzonyi Edit: Próbálta a prioritásokat hangsúlyozni. Köszönik a bővítési lehetőséget és most a 

könyvtár minőségi változásokat szeretne, bevezetik a minőségirányítást. A folyamat 

felgyorsítása érdekében szeretné megpályázni az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának a 

szakmai innovációra tervezett pályázatát. Ez 500 eFt, amit, ha megnyernek a 

minőségirányítás tanfolyamaira, illetve szakértőkre lehet fordítani. Az adatbázist feldolgozták 

és az állomány bekerült a Szirén adatbázisba. Selejtezést is terveznek jövőre. 

Tanfolyamokon, képzéseken való részvételt is terveznek. Kiemeli, hogy a személyi 

feltételekkel rosszabb helyzetbe fognak kerülni, kapacitásbővítésre lesz szükség. A 

rendezvények számát emelték, ennek is köszönhető az olvasói létszámnövekedés, ezért a 

rendezvények elengedhetetlenül szükségesek a könyvtár számára.  

Nánási Tamás: Megköszöni a Szirén program feltöltését. A munkatervben felfigyelt a 

könyvek behajtásával kapcsolatos problémajelzésre. Ha a januári könyvtári tevékenységi 

beszámolóig jogi megoldás körvonalazódna, azt szívesen venné, mivel közvagyonról van 

szó.  

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 

85/2018. (XI. 19.) határozata 

 
A Karikó János Könyvtár 2019. évi munkatervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 

megtárgyalta és Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú mellékletben foglalt átruházott 

hatáskörében jóváhagyja Karikó János Könyvtár 2019. évi munkatervét.  

A munkatervet a határozat melléklete tartalmazza. 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

7) Karikó János Könyvtár előirányzat-módosítási kérelméről 
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Uzonyi Edit: Felhívja a figyelmet az érdekeltségnövelő pályázatukra, amelynek az összege 

attól függ, hogy az előző évben a könyvtár mennyi pénzt fordít leltárba vett könyvek 

állományba vételére. Ennek az értékét próbálják növelni, de ez mindig a költségvetéstől 

függ. Példaként elmondja, hogy Törökbálint 1.3-1.8 millió Ft között kap ilyen célra, a 

biatorbágyi könyvtár 138 ezer Ft-ot. Látszik a különbség. A diákmunkások bére plusz bevétel 

a számlájukon, mivel ezekre pályázaton nyertek forrást és ezért kell a módosítás.  

 

 

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 

86/2018. (XI.19.) határozata 

 

 
A Karikó János Könyvtár költségvetésének módosításáról  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 

megtárgyalta a Karikó János Könyvtár költségvetés-módosítására vonatkozó kérelmét és 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy az intézmény 2018. évi költségvetését a két 

jogcímmel és kapcsolódó összegeivel módosítsa. 

 

 

Nánási Tamás: Szünetet rendel el. 

 

Szünet 

Nánási Tamás: Folytatják az ülést. 

 

8) Oktatásszervezési kérdések (Tópark) 

 

Nánási Tamás: Kiegészítő javaslata, hogy az önálló, többcélú, óvoda-bölcsőde intézmény 

csak akkor kerüljön megalapításra, ha a törvény által előírt minimális gyereklétszám ott lesz 

a Tóparkban.  

Szakadáti László: Addig, amíg szórványosan, ketten-hárman jelentkeznek óvodai igényre, 

addig fölajánlják nekik a belső óvodáikat. Nem kell még hozzá intézmény, a meglévő 

intézmény ellátja. Ha vállalják a szülők, akik odaköltöznek, vállalják ezt a kis visszafelé való 

utat is. Amint elérik a 10-15-öt, akkor már lehet készíteni ott az intézményt. Van már ahhoz 

tapasztalatuk, hogy legyen gyorsan egy intézmény. 

Fekete Péter: Milyen kötelezettségük van, hogy ezzel a témával minden ülésen 

foglalkoznak? Van-e szerződéses vagy törvényi kötelezettségük? Kötődik-e létszámhoz, 

időponthoz? 

Ihászné Pálfi Katalin: Az önkormányzat ezzel a feltétellel járult hozzá, hogy a Tóparkban 

lakások is létesüljenek. Ez az önkormányzat kikötése volt, erről testületi határozat van. Az 

intézmény megalapítása hosszadalmas procedúra: be kell jegyeztetni, álláspályázatokat kell 

hirdetni, és a csoportszobák berendezése is az önkormányzat feladata lesz. Mindez a 
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költségvetés-tervezést is érinti. Koncepcionális kérdés, hogy ott a feladatellátást milyen 

szervezet útján kívánják ellátni, önálló intézmény lesz-e, vagy pedig fölvállalják a meglévő 

intézmények távvezérléssel.  

Szakadáti László: Pontosításként elmondja, hogy helyiségeket kértek, hogy ne terheljék 

tovább a benti szűkösséget. Szándék volt, hogy ha oda érkeznek gyermekes családok, akkor 

azokat helyben tudjuk kiszolgálni. Valamennyi pénzt erre be kell tervezni, csak azt kéne még 

eldönteni, hogy mikorra kell felkészülni. 

Nánási Tamás: Amikor a törvény adta gyereklétszámot elérik, akkor indítsák el ezt az 

intézményt. 

Barabás József: Véleménye szerint a Tóparkból a gyerekeket inkább Budaörsre fogják 

vinni, mert Budaörs mindenkit fogad, vagy Budapestre viszik, mert ott dolgoznak. Ezért sem 

kell sietni az intézményalapítással. 

Ihászné Pálfi Katalin: Amennyiben a költségvetésbe be kell tervezni bármilyen jellegű 

költségelemet, akkor azt ne az elfogadott költségvetés után próbálják meg valahogy 

előteremteni. Ezért van benne az eljárásra vonatkozó január 7-i kezdés. Az 

intézményalapítás, ha nagyon sietnek és ügyesek, akkor fél év, de lehet hosszabb a 

procedúra. Viszont arról fontos lenne dönteni, hogy önálló intézmény vagy tagintézmény 

legyen-e a szervezeti forma. Javasolja, hogy a bizottság ebben foglaljon állást. 

Szakadáti László: Írni kellene a Tóparknak egy levelet, hogy amennyiben adásvételi 

szerződést kötnek, kapjanak a tulajdonosokról egy tájékoztatást, hogy van-e gyerekük, van-e 

ilyesmi igényük. Így felkészülhetnek, de ennél nagyobb óvatosságra nincs szükség. 

Nánási Tamás: A legtöbb vásárló befektető vásárló, tehát hiába ad a Tópark infót, 

hogy megvették a lakást, az még mindig nem a beköltöző lesz. 

Fekete Péter: Furcsállja ezt a buzgóságot. Az egész ügyet elnapolná addig, amíg nem 

jelentkezik onnan az igény az óvodai férőhelyekre. Az emberek örülnek, ha valamilyen 

szűkös körülmények közé be tudnak kerülni az óvodába a gyerekek Biatorbágyon. Majd ha 

olyanok lesznek az óvodai viszonyok, akkor lehet ennyire pro aktívnak lenni.  

Hingyiné Molnár Ildikó: Semmiféle ilyen dátum ne kerüljön kikötésre. Az elmúlt 20 évben 

történt egy olyan változás, hogy 3 három éves kortól óvodakötelesek a gyerekek. Elvi 

döntést kér arról, hogy milyen szervezeti formában valósulhat meg majd ott egyszer 

intézmény. 

Nánási Tamás: Azt javasolja, hogy az intézmény alapítására vonatkozó eljárást csak 

akkor indítsa el az önkormányzat, amennyiben a törvény által előírt gyermeklétszám 

rendelkezésre áll az adott területen. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, 1 tartózkodás mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) az alábbi 

határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

87/2018. (XI.19.) határozata 

 
Oktatásszervezési kérdésekről 
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 Önkormányzati bölcsődei és óvodai feladat-ellátás a Tóparkban  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 

megtárgyalta a TÓPARK beruházáshoz kapcsolódó önkormányzati bölcsődei és óvodai 

feladat-ellátás intézményi formájáról szóló előterjesztést.  

A bizottság egyetért azzal, hogy a Tópark beruházás területén önálló, többcélú, óvoda-

bölcsőde intézmény jöjjön létre. A bizottság ugyanakkor javasolja, hogy a képviselő-testület 

csak abban az esetben indítsa el a köznevelési törvény 20. § (1) b) bekezdése szerinti 

intézmény megalapításával kapcsolatos eljárást, amennyiben a törvény által előírt 

gyermeklétszám már rendelkezésre áll a Tópark területén.  

 

9) Köznevelési koncepcióról 

 

Nánási Tamás: A Tópark 2019-re be van tervezve, ez kerüljön törlésre a koncepcióból. A 

Tóparkkal kapcsolatban, az első pontban volt egy "intézményegység" megnevezés, ez is  

értelemszerűen kimaradna az előző döntés értelmében és az önálló, többcélú intézményt 

szerepeltetnék. A katolikus óvodával kapcsolatban a torbágyi plébánia meghatározás 

szerepel, de katolikus egyházat kéne feltüntetni. Kérdezi, hogy nem ellentmondás-e az, hogy 

egyrészt támogatják a tankerületnek azt a törekvését, hogy a Ritsmann Pál Általános 

Iskolában általános képzést indítson, másrészt egy 4. pontban támogatják azt, hogy a 

Ritsmann Pál Általános Iskola nemzetiségi fenntartóra váltson. A Református Általános 

Iskola alapításánál a Nagy utca 34. ingatlanról lenne szó, de lehet, hogy nem kéne ennyire 

konkretizálni, mert lehet, hogy máshol sikerül ezt megoldani, és az önkormányzat elsősorban 

segítséget nyújt ezen a téren. 

Ihászné Pálfi Katalin: Örül a Tóparkkal kapcsolatos előrelépésnek. A hivatalos 

elnevezést fogja szerepeltetni az anyagban a Torbágyi Katolikus Egyházzal 

kapcsolatban. A Ritsmann iskolával kapcsolatos kettősség azért van a szövegben, mert a 

fenntartói és működtetői feladat átvállalásról szóló tárgyalás nem volt abban a szakaszban, 

hogy tényként leírható legyen. 

Szakadáti László: A koncepcióban hibásan van leírva a négycsoportos óvoda 

felépítése a torbágyi városrészben, az ú.n. „szilvamag” területen, a Viadukt lábánál, a Füzes- 

patak és a Határkereszt sétány között elterülő 19 darab földrészletből álló területen, egy új 

bölcsődével a szomszédságában. Helyesen úgy legyen: „egy új négycsoportos óvoda 

felépítése a torbágyi városrészben egy új bölcsődével a szomszédságában”. A református 

iskola helyére ugyanez érvényes. „A biai református egyházközség iskola építési szándékát 

az önkormányzat támogatja.” - ennél több nem kell. Koncepcionális kérdés, hogy minden 

vagyont, amit az önkormányzat valahova odaad, ott gondoskodnak a vagyon visszapótlásról, 

vagyonőrzésről. Az oktatás területén erről rendre elfelejtkeznek. Az ingatlanhasználati 

résznél szerepeljen legalább egy mondatban, hogy a megkötendő szerződésnek 

tartalmaznia kell a vagyonőrzés és a vagyonpótlás feladatát is. 

Fekete Péter: Az óvodaépítési szándékot torbágyi Katolikus egyházközség világi testülete 

támogatta, de a katolikus egyházközségek nem tarthatnak fönt intézményt. Itt arra kéne 

cserélni a szövegezést, hogy számít a Biai Református Egyházközség óvodaépítési 

szándékának megvalósulására, és kezdeményezi az egyházmegyét, hogy ő is legyen ebben 

partner. Az anyagban szerepel a körzethatárok kialakítása. Nem érti, mivel négy darab 

általános iskola van Biatorbágyon, amiből kettőt tart fönn az érdi intézményfenntartó 

tankerület, amiből az egyik nemzetiségi, tehát egy olyan iskolája van, ahova általános céllal 
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föl tud venni gyerekeket, a többinél valamilyen más szempont szerint iratkoznak be. Egy 

iskolánál milyen körzethatárt lehet kialakítani? Az egész várost? A gimnáziumi képzésnél 

egyértelműen fogalmazna: „az önkormányzat támogatja a felekezeti iskolákat a gimnáziumi 

oktatás megteremtésében.”  

Rack Ferencné: Egy szakértő és a német nemzetiségi országgyűlési képviselő bevonásával 

részletesen átbeszélték a kérdést, és megszületett a helyi német önkormányzatnak a 

határozata arról, hogy átveszi a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartói 

feladatait. Kéri, hogy ennek szellemében kerüljön be a koncepcióba ez a kérdés. A 

napokban kapja meg az eljárás forgatókönyvét és 2019. február 28-ig le kell bonyolítani a 

folyamatot és akkor indulhat a helyi német nemzetiségű önkormányzat fenntartásában 2019 

szeptemberétől az iskola. Az óvodával kapcsolatban egyelőre nem hoztak döntést, még 

megtapasztalják az iskolával kapcsolatos teendőket, költségvetést. 

Horgos Vilmos: Először is megköszöni az iskolaudvarukkal kapcsolatos segítséget. 

Jobbnak tartaná jelen pillanatban azt, amit alpolgármester úr mondott, hogy ne nevezzék 

meg a pontos területet. 

Szakadáti László: Mi a pedagógiai célja ennek a lépésnek, hogy a német nemzetiségű 

önkormányzat saját fenntartóként akarja az iskoláját működtetni, illetve milyen anyagi 

forrásból? 

Rack Ferencné: Normatíva jár a nemzetiségi oktatás megvalósítására is, ami a nemzetiségi 

iskolánál jóval magasabb, mint egy általános tantervű iskolában. Keretösszegről nem tud 

beszélni. Eddig ez befolyt a nagy kalapba és a tankerület csepegteti az intézménynek. A 

számítások szerint ennél egy jelentősebb összegből lehet fenntartani az intézményt. Esetleg 

fejlesztésekre is sor kerülhet. 

Ihászné Pálfi Katalin: Kéri a bizottság állásfoglalását, és amit a bizottság dönt, aszerint fog 

módosulni a szöveg. A körzethatárral kapcsolatban a tankerület úgy látja a Biatorbágyon 

zajló folyamatokat, hogy a Biatorbágyi Általános Iskola egyfajta szegregálódási folyamaton 

megy keresztül, mert három másik iskolának olyan határozott profilja van, hogy aki azt a 

hármat nem akarja választani, akkor mint egy gyűjtő intézménybe kerül a Biatorbágyi 

Általános Iskolába és ez a települési esélyegyenlőségi kritériumoknak nem igazán felel meg. 

A körzethatárok kapcsán azért van az intézkedések között konzultáció az Érdi Tankerületi 

Központtal az iskolai körzethatárok kialakításáról a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

bevonásával, hogy egy valós félelem-e, illetve a helyi esélyegyenlőség fölött őrködő 

intézmény tapasztal-e ilyen folyamatokat? A körzethatár azt jelenti, hogy egy intézmény 

körzetéről kijelölt területen lakó gyermek felvételi kérelmét nem lehet elutasítani. 

Éhn András bizottsági tag elhagyta a termet. 

Rack Ferencné: Most, mint német önkormányzati képviselő mondja, hogy a körzetesítéssel 

kapcsolatban a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak minden oktatással kapcsolatos 

kérdésben egyetértési joga van a tekintetben, hogy Biatorbágy teljes közigazgatási 

területéről felvehetnek gyerekeket. Továbbra is azt szeretnék, hogy Biatorbágy teljes 

közigazgatási területéről jöhessenek hozzájuk gyerekek. Szabad iskolaválasztás van, a 

szülő dönti el, hogy melyik intézmény felé veszi az irányt, és ha ezt mindenki komolyan 

veszi, hogy Biatorbágy teljes közigazgatási területéről a hozzá jelentkező gyerekeket fel kell 

venni, akkor nem gondolja, hogy ez szegregáció.  

Nánási Tamás: Összefoglalja az elhangzott módosító indítványokat, melyeket egyben tesz 

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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

88/2018. (XI.19.) határozata 

 

A köznevelési koncepcióról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 

második olvasatban megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 

köznevelési koncepcióról szóló előterjesztést az alábbi módosításokkal: 

- A torbágyi területen létesítendő óvoda és bölcsőde kérdésében a helyszínmegjelölés 

kerüljön törlésre. 

- A Biai Református Egyházközség általános iskolai terveinél a Nagy u. 34. szám 

kerüljön törlésre és az ingatlan kiválasztásánál pedig az szerepeljen, hogy abban 

segítséget nyújt az önkormányzat. 

- A Tópark beruházás területén létesítendő többcélú intézménnyel foglalkozó pontnál a 

megvalósításra vonatkozó 2019-es dátum kerüljön ki a tervezetből. A koncepció 

egyéb részeinél egyértelműen mindenhol a többcélú, közös intézmény szerepeljen. 

- A fenntartóknak átadott ingatlanoknál a koncepcióban is legyen szó arról, hogy a 

fenntartó a vagyon őrzéséről, pótlásáról köteles gondoskodni. 

- A Torbágyi Plébánia által tervezett óvodafejlesztésnél a katolikus egyház szerepeljen. 

- A körzethatárok létrehozásának kérdése kerüljön ki a koncepcióból. 

- Általánosan szerepeljen az a megállapítás, hogy az önkormányzat támogatja a 

felekezeti iskolákat a gimnáziumi oktatás megteremtésében. 

- Kerüljön ki a koncepcióból az a megállapítás, hogy az önkormányzat támogatja a 

tankerület azon tervét, amely általános tantervű képzés bevezetésére vonatkozik a 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában. 

 

 

10) Óvodai technikai dolgozók bérfejlesztéséről 

 

Nánási Tamás: Néhány technikai dolgozó elmaradt bérfejlesztéséért próbált szót emelni és 

nem akarta a bizottságra ráhúzni 250 embernek a bérfejlesztési kérdését, ami ebből az 

anyagból lett. Ez a kérdés meghaladja a bizottság kompetenciáját, ezért javasolja, hogy erről 

kérjék a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságnak a döntését. 

Tálas-Tamássy Richárd: Érintettség miatt sem a vitában, sem a szavazásban nem vesz 

részt.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen, 

Tálas-Tamássy Richárd nem szavazott) az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

89/2018. (XI.19.) határozata 
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Az óvodai technikai dolgozók bérfejlesztéséről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága az 

óvodai technikai dolgozók bérfejlesztése és az önkormányzati dolgozók számára 

bevezetendő pótlék kérdésében a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság döntését kéri. 

 

 

11) A Benedek Elek Óvoda köznevelési pályázaton megmaradt összegének 

felhasználásáról 

 

Nánási Tamás: Egy maradványösszegről van szó, ami kétfelé van bontva és két kérés 

fogalmazódott meg a maradványösszeg felhasználásával kapcsolatban. Egy teljesen új célt 

jelölnének ki a köznevelési pályázat pénzéből. Innentől kezdve bármelyik oktatási intézmény 

találhatna ki új célt a megtakarított pénzre és kérhetne átcsoportosítást, amely értelmetlenné 

tenné a pályázatot. Ezért javasolja, hogy a Benedek Elek Óvoda a megmaradt összeget 

utalja vissza és úgy számoljon el, ahogy ez a maradék összeg megmaradt. A bizottság arról 

hozhatna döntést, hogy mivel az óvoda munkatervében támogatták az „Így tedd rá!” 

továbbképzést, illetve mivel a továbbképzés határideje előrébb van, mint a jövő évi 

köznevelési pályázat, ezért külön kérelemként foglalkozhatnak ezzel a kérdéssel. Mégpedig 

úgy, hogy az óvodától befutott egy kérelem arra vonatkozóan, hogy ezt a továbbképzést kéri 

a fenntartótól, hogy támogassa. Erre vonatkozóan mondhatják, hogy a külön kérelmet a 

céltartalék terhére 255.360.-Ft-tal támogatják. Ugyanakkor, az eszközvásárlási kérelem 

támogatását nem javasolja.  

Barabás József: Megkérdezi igazgató asszonyt, hogy ez a javaslat megfelel-e? 

Hingyiné Molnár Ildikó: Köszönettel elfogadja ezt a variációt is. 

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 

90/2018. (XI.19.) határozata 

 

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 

megtárgyalta a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda kérelméről szóló előterjesztést. 

A bizottság javasolja, hogy a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda kérelmében szereplő 

támogatási maradvány kerüljön teljes mértékben visszautalásra és a képviselő-testület a 

2018. évi költségvetés céltartaléka terhére nyújtson támogatást az „Így tedd rá! - népi játék 

és néptánc módszertan alapképzés” továbbképzésre, 255.360 Ft összegben. 

A bizottság nem támogatja, hogy az intézmény a 63.675.-Ft maradványt tárgyi eszközök 

beszerzésére fordítsa. 

 

12) Beszámoló a nyári karbantartási terv végrehajtásáról 
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Győri Ferenc: A pénzösszeg végére jutottak, de még mindig van olyan munka, ami 

folyamatban van (pl.: Dévay utcai óvodánál a gumiburkolat, a védőháló, bádogozás).  

Uzonyi Edit: Sajnos, a könyvtárnál sem a szellőző, sem az esővíz megoldása nem valósult 

meg. Az esővíz-elvezetést, ha nincs már rá keret, megpróbálja intézményi keretből 

finanszírozni.  

Győri Ferenc: Az épület szellőztetése nem a Városgondnokság feladata volt, hanem egy 

kéményvisszabontás volt, ami megtörtént, és szellőzőt építettek be az elbontott kéménybe. A 

vízelvezetés be volt árazva, de nem történt meg, mivel az udvaron belül nincs hova vezetni a 

vizet. Vállalkozóval egyeztetett erről, de nem fért bele a kapacitásába, ezért maradt el ez a 

rész.  

Varga László: A Szabadság úti orvosi rendelőnél volt hasonló probléma, ahol a 

Városgondnokság egy távtartós megoldással az épület faláról a füves területre vezette a 

csapadékot.  

A Sándor-Metternich kastélynak a bejárattól jobbra eső részénél a Czuczor Iskola termeinél 

kicserélték az utcai ablakokat, egy kivételével, amit nem a Czuczor Iskola használ. Ha 

maradna egy ablaknyi pénz, a téli szünetben megoldhatnák az ablakcserét. 

 

Nánási Tamás: A könyvtár vízelvezetési problémájának megoldása sürgősséggel kerüljön 

megoldásra, akár intézményi keretből. A Szentháromság téri iskolaépület homlokzati 

ablakából az egy maradék cseréjére is kerüljön sor.  

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 

91/2018. (XI.19.) határozata 

 

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi nyári karbantartási 
programjáról 

(2018. november 10-i állapot) 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága a 

2018. évi nyári karbantartási programjáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyásra 

javasolja azzal, hogy a Karikó János Könyvtár vízelvezetés problémája, valamint a 

Szentháromság téri iskolaépület egy darab megmaradt homlokzati ablakának cseréje 

sürgősen kerüljön megoldásra.  

 

 

13) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkatervéről 

 

Nánási Tamás: Februárra be van tervezve a költségvetési koncepcióról a közmeghallgatás, 

ezért a munkatervbe januárra be kéne írni a koncepciót. A márciusi pályázat kiírását a helyi 

értékvédelmi rendelet alapján pontosítani kéne településképi rendeletre.  

Hingyiné Molnár Ildikó: Észrevételezi, hogy kétszer szerepel az óvoda intézményvezetői 

pályázatának elbírálása. Az iskolák mintájára javasolja, hogy éljenek azzal a lehetőséggel, 
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hogy előzetesen véleményeztetik a nevelőtestülettel a jelenlegi intézményvezetővel 

kapcsolatos hozzáállásukat. Van arra lehetőség, hogy egy pályázati kört megspóroljon a 

képviselő-testület az ismételt kinevezés során. A következő bizottsági ülésen erre 

vonatkozóan megteszi javaslatát.  

Mester László: Javasolja a munkatervbe januárra bevenni a lakásépítés és vásárlás helyi 

támogatásával kapcsolatos pályázat kiírását. 

Javasolja átgondolni a munkaterv szerinti bizottsági ülések jelenlegi metódusán úgy, hogy 

kedd – szerda - csütörtökön legyenek az ülések azért, hogy a pénteken kiküldött anyagokat 

ne hétfőre kelljen átnézniük a képviselőknek.  

 

Nánási Tamás: Ez ügyrendi kérdés, javasolja a szakbizottsághoz fordulni ezzel az utóbbi a 

javaslattal. 

  

Szakadáti László: A februári beszámolókból kimaradt a Viadukt Nonprofit Sport Kft. 

beszámolója. Javasolja azt is napirendre venni.  

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 

92/2018. (XI.19.) határozata 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkatervéről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 

elfogadásra javasolja Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi 

munkatervét az alábbi kiegészítésekkel: 

 

- a 2018. évi költségvetés koncepciója januárban kerüljön napirendre 

- a márciusra tervezett értékvédelmi pályázat kiírásnál a településképi rendelet 

szerepeljen  

- a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásával kapcsolatos pályázat kiírása januárban 

kerüljön napirendre 

- februárban kerüljön napirendre a Viadukt Nonprofit Sport Kft. beszámolója. 
 

 

14) Tájékoztató a Biatorbágyi Általános Iskola intézményvezetői álláshely pályázat 

kiírásáról 

 

Nánási Tamás: A tájékoztató azt rejti magában, hogy rendkívüli ülésre számíthatnak, mivel 

az új igazgató pályázatát rendkívüli ülés keretében véleményezni fogják. 

 

Nánási Tamás: Mivel több hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést 1723 órakor 

bezárja. 

 

k.m.f. 
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 Nánási Tamás Tálas-Tamássy Richárd 

 bizottsági elnöke bizottsági tag 

 


