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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-4-22/2018.  Ügyintéző: Pénzesné Szép Anna 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2018. december 17-én, hétfőn, 1600 órai kezdettel a Városháza 102-es 

tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 Nánási Tamás bizottsági elnök 

 Barabás József 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 

 Hingyiné Molnár Ildikó, a Benedek Elek Óvoda vezetője 

 Szmuda Katalin, a Benedek Elek Óvoda vezető helyettese 

 Szádváriné Kiss Mária, a Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetője 

 Uzonyi Edit, a Karikó János Könyvtár vezetője 

 Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető 
 

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

Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére felkéri 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 nagydobronyi önkormányzat kérelméről 
 

2) A Szakály Mátyás Férfikórus kérelméről 
 

3) A Biatorbágyi Általános Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola kérelméről 

 
4) Benedek Elek Óvoda eszközpótlási igényéről a Legóvár Tagóvoda 

vonatkozásában 
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1) A nagydobronyi önkormányzat kérelméről 

 

Nánási Tamás: A nagydobronyi önkormányzat a nagydobronyi kultúrház 

néptánccsoportjának fellépő ruháinak anyagának megvásárlására és varratására kéri 

Biatorbágy Önkormányzatának anyagi segítségét, ami 704.820.-Ft átszámolva.  

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  

95/2018. (XII. 17.) határozata 

A nagydobronyi önkormányzat kérelméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 

megtárgyalta a nagydobronyi önkormányzat kéreleméről szóló előterjesztést és javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a nagydobronyi testvértelepülés 

néptánccsoportjának fellépő ruha beszerzéséhez 704.820.-forint összegben, a költségvetés 

önkormányzati rendezvények/Nagydobrony sorának terhére. 

  

 

 

2) A Szakály Mátyás Férfikórus kérelméről 

 

Nánási Tamás: A Szakály Mátyás Férfikórus, a kerek évfordulóra, 2019 elején egy 

díszvacsorát szeretnének rendezni, ahol ünnepelnék a férfikórus fennállásának 60. 

évfordulóját és ehhez 220.000.-Ft támogatást kérnek Biatorbágy Önkormányzatától.  

Éhn András: Többször folyik itt arról vita, hogy milyen idővel előre kell bejelenteni a kérelmet 

ahhoz, hogy támogatást kapjanak az önkormányzattól az iskolák, óvodák, civil szervezetek. 

Ez a fajta igénylés mennyiben különbözik? 

Nánási Tamás: A civil szervezeti pályázaton kívüli, egyedi kérelemről van szó. Ez a terv 

nem szerepelt az idei pályázatukban. A korai időpont miatt, amely a megalakulás 

évfordulójára van rögzítve, nem is lehet beleilleszteni a jövő évi civil pályázati konstrukcióba, 

mert annak a kiírása, lebonyolítása, döntése márciusban szokott megszületni. Ezért van az, 

hogy ennek az egyedi kérelemnek a támogatását így javasolja a határozati javaslat 

teljesíteni.  

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  
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96/2018. (XII. 17.) határozata 

A Szakály Mátyás Férfikórus kérelméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 

megtárgyalta a Szakály Mátyás Férfikórus kérelmét, és javasolja a képviselő-testületnek a 

kért 220.300.-Ft támogatás megítélését a 2019-es költségvetés terhére. 

 

 

3) A Biatorbágyi Általános Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola kérelméről 

 

Nánási Tamás: Az idei köznevelési pályázatban elnyert közös program megvalósítását a 

jövő évben szeretnék elvégezni, ez a Cseres Tibor Napok és a Corvin Mátyás Napok. A 

kérés az, hogy az odaítélt összeget szeretnék átvinni a következő évre.  

Barabás József: Más esetben azt mondták, hogy fizessék vissza és igényeljék újra. Most 

nem érti, hogyan tesznek kivételt, de ha úgy gondolja a bizottság, megszavazza. 

Nánási Tamás: A Benedek Elek Óvoda kérelménél arról volt szó, hogy a támogatást 

megkapták, csak más címen. A z volt a probléma, hogy egy teljesen új célt hoztak be, ami 

nem szerepelt a pályázatukban. Ez viszont olyan, amire beadták a pályázatot és nyertek 

rajta. A civil szervezeteknél is előfordul, hogy néha átkérik a pénzt a következő évre. 

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  

97/2018. (XII. 17.) határozata 

A Biatorbágyi Általános Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 

kérelméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 

megtárgyalta a Biatorbágyi Általános Iskola és a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola kérelmét, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2018-as köznevelési pályázaton 

elnyert támogatásokat engedélyezze a 2019-es évben a megjelölt célra felhasználni. 

 

 

4) Benedek Elek Óvoda eszközpótlási igényéről a Legóvár Tagóvoda 

vonatkozásában 

 

Nánási Tamás: Az elektromos tűz miatt 18.419.000.-Ft-os helyreállítási munka és 

eszközpótlást kell végezni a Legóvár Óvodán. Ehhez még hiányzik 10.319.000.-Ft, a többit a 
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tartalékkeret fedezi és a többletfeladatok tartalékkeretből kell ezt a hiányzó pénzt 

átcsoportosítani.  

Éhn András: Mi az, amit a biztosítás ebből fedez. Ez egy előleg az önkormányzat részéről, 

vagy ennyivel több költségbe kerül? Ez a biztosítást kérdőjelezi meg, mert elvileg a járulékos 

költséget is kéne ilyenkor fizetni a biztosítónak és nemcsak közvetlenül a tűzkárt. 

Tarjáni István: A biztosítási ügyintézés hosszadalmasabb lesz, mint ahogy újra kéne indítani 

az óvodát. Ez majd az ügy lezártát követően fog kiderülni, hogy mennyi az, amit kárként 

elismer a biztosító és mennyit fizet ezért kártérítésként.  

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  

98/2018. (XII. 17.) határozata 

Benedek Elek Óvoda eszközpótlási igényéről a Legóvár Tagóvoda vonatkozásában 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 

megtárgyalta a Benedek Elek Óvoda Legóvár Tagóvodájának helyreállítási feladatait és 

javasolja a képviselő-testületnek, hogy a helyreállítási munkák, illetve a kötelező 

eszközpótlások fedezeteként a tartalékkeret vis maior 8.100 eFt összege mellett 10.319 eFt-

ot biztosítson az általános tartalékkeret év közbeni többletfeladatok keretösszeg terhére. 

Továbbá javasolja, hogy a képviselő-testület 2019. évi költségvetési rendeletének 

összeállításakor a testület biztosítson forrást a Benedek Elek Óvoda számára, a 

megsemmisült eszközök - kötelező eszköz felszerelési jegyzéken felüli részérnek – 

pótlására. 

 

 

Nánási Tamás: Mivel több hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést 1619 órakor 

bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Nánási Tamás Barabás József 

 bizottsági elnöke bizottsági tag 

 

 


