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TÁJÉKOZTATÓ 

Az Oktatási Bizottság, a Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság valamint az Oktatási 

és Kulturális Bizottság 2014. évi tevékenységéről 

 

1. Oktatási Bizottság 

 

Biatorbágy oktatási rendszere a 2010-2014 önkormányzati ciklusban nagy átalakuláson ment 

keresztül.  A Biatorbágyi Általános Iskola két önálló intézménnyé alakult, majd ezek a Pászti 

Miklós Művészeti Iskolával állami fenntartásba került. Emellett két nem állami fenntartású 

intézmény is megkezdte munkáját a városban. Az átalakulások 2012-ben megtörténtek, így 

2013-ban és 2014-ben a felálló új rendszer működésének finomhangolásán lehet a hangsúly. 

Bár az növekvő gyereklétszám számára szükséges termek biztosítása évről-évre komoly kihívás 

elé állítja a várost, Biatorbágy önkormányzatának 4 éves munkája és döntései egyértelművé 

teszik, hogy a városvezetés az oktatás ügyét mindvégig kiemelten kezelte. 

Az 2010-2014 ciklusra megválasztott képviselőtestület és így az Oktatási Bizottság munkája is a 

választások időpontjához igazodva az év háromnegyed évére korlátozódott, éppen ezért a 

döntések és előkészítő munkák az új ciklusba való zökkenőmentes átmenet biztosítását is 

célozták. 

Az alábbiakban témák szerint csoportosítva találhatók a bizottság által a 2014 első háromnegyed 

évében tárgyalt fontosabb ügyek. 

Oktatás szakmai munka támogatása 

 Támogattuk az immár hagyományossá váló városi tanévnyitó szakmai értekezlet 

megrendezését. 

 Egyeztettük a 2014. évi óvodai általános és iskolai beiratkozási időpontokat. 

 Javaslatot tettünk a Török Henrik Pedagógus Díj adományozására. 

 Megtárgyaltuk és támogattuk a lovas oktatás bevezetését.  

 Döntöttünk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

2015. évi csatlakozásról. 

 Benedek Elek Óvoda pedagógiai programjának módosítását. 

Iskolaépületek bővítése, osztályok elhelyezése 

 Figyelemmel kísértük a Szily – kastély épületben további tantermek létesítését és a 

Karinthy utcai általános iskola étterem bővítését. 
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 Megtárgyaltuk a Sándor – Metternich kastély volt TSZ szárnyában osztálytermek 

elhelyezésének lehetőségét, majd az elkészült vázlatterv alternatívák alapján javaslatot 

tettünk a tantermek és tornaterem továbbtervezési irányára. 

 Tájékozódtunk általános iskolák 2014 évi tanteremigényéről és javaslatot tettünk az 

osztályok elhelyezésére. 

 Az alapítványi és egyházi iskolákkal kötött korábbi közoktatási és ingatlanhasználati 

szerződést egy egységes hosszú távú Ingatlanhasználati szerződés váltotta fel. 

Óvodaépítés lehetőségei 

A 2015-től bevezetésre kerülő új óvodai felvételi szabályozásra készülve az óvodai férőhelyek 

bővítésének kérdése kiemelt figyelmet kapott.  Megvizsgáltok a felmerülő építési helyszíneket, 

mely alapján elsődlegesen a Nagy utca, a református templom és a Szily kastély közötti szabad 

telkek (Nagy u. 31 és 33) megvásárlását támogattuk, ezzel közvetve segítve egy református 

felekezeti óvoda tervezett megvalósulását is. 

Köznevelési intézmények működtetése 

 Részletekbe menően megtárgyaltuk város 2014. évi intézmény-felújítási programját. 

 Tájékoztatódtunk a Városgondnokság 2013. évi munkájáról, elsősorban technikai 

személyzet új munkarendbe illeszkedéséről. 

 Tárgyaltunk a Szily kastélyban történő parkolási lehetőségekről valamint a Karinthy utcai 

általános iskola környezetének forgalmi rendjéről. 

 A köznevelési intézményekben található játszóterek, játékok teljes körűen felmérésre 

kerültek. 

Közétkeztetéssel összefüggő kérdésekről 

A több éves előkészítő munka után 2014-ben a szülői és szakmai észrevételek 

figyelembevételével új közétkeztetési közbeszerzés került kiírásra. Ennek eredményekét 2014 

őszétől új szolgáltató biztosítja az étkezést. 

 

 

2. Közművelődési, Ifjúsági és Sport bizottság 

 

A KIS Bizottság 2014. év folyamán – az októberi önkormányzati választások miatt csonka 

esztendő lévén - 8 alkalommal ülésezett, mindösszesen 72 napirendi pontot tárgyalva.  

 

Ugyancsak januártól új bizottsági referens segíti munkánkat, Ihászné Pálfi Katalin. Személyében 

közoktatási és közművelődési szakirányú ismerettel rendelkező, felkészült szakember biztosított 

stabil hátteret a Hivatal részéről a bizottság eredményes tevékenységéhez. 
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A bizottság szerteágazó, sok részterületet felölelő feladatait jó szemlélteti, hogy az állandó 

bizottsági tagokon kívül a bizottsági üléseken rendszeresen részt vett polgármester úr és/vagy 

alpolgármester úr, jegyző és/vagy aljegyző úr, valamint Mester László kommunikációs referens 

és Szádváriné Kiss Mária Faluház igazgató. Számos alkalommal segítette munkánkat Tóth Attila 

a Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője is, továbbá a Pénzügyi, valamint a 

Városüzemeltetési és Beruházási, Osztály vezetői, munkatársai, Molnár János a 

városgondnokság vezetője és Hingyiné Molnár Ildikó óvodavezető. 

 

A Bizottság ülésein végzett munka – a napirendek, írásos anyagok, valamint a meghozott 

döntések, ajánlások, állásfoglalások – jól nyomon követhető a város hivatalos honlapján, a 

mindenki számára hozzáférhető bizottsági előterjesztéseken és jegyzőkönyveken keresztül.  

 

Ugyanakkor néhány általam kiemelten fontos és jelentősnek értékelt, közösen elvégzett 

részfeladatot az alábbiakban külön említek, nevesítek: 

- A bizottság munkája során kiemelt feladatának tekintette az önkormányzati rendezvények 

minél színvonalasabb megrendezése előkészítésének figyelemmel követését és a 

megtartott események értékelését, valamint a tapasztalatok beépítését a további tervező-

szervező munkába. E munka eredményességének jó visszajelzése az önkormányzat 

által, az év elején végeztetett lakossági felmérés eredménye. Az ott vizsgált, az 

önkormányzat által ellátott 12 féle „szolgáltatásból” a városi rendezvények minősége, 

illetve a közművelődés és sportélet színvonala végzett az 1-2 helyen, kiemelkedő, 4,2 

illetve 4,1 tetszési értékkel. (E két területen kívül 4-es feletti „osztályzatot” csupán a 

védőnői szolgálat és a helyi termelői piac működése ért még el. ) 

- A szakbizottság 2014-ben is megkülönböztetett figyelmet fordított a város civil 

szerveződéseivel való kapcsolattartásra. 

- Biatorbágy testvérvárosi kapcsolatainak 2011-ben megkezdett területi fejlesztésére tett 

kezdeményezéseinket követően a 2014. év a minőségi, tartalmi fejlesztésekre fektette 

már a hangsúlyt. Kárpát-medencei testvértelepüléseink és egyes helyi szervezetek, 

intézmények között mélyültek a kapcsolatok. A 2014-es Városünnepen a Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal harmonikus együttműködésben megszervezve, méltó 

képpen ünnepelhette Biatorbágy a testvérvárosi kapcsolat 25 éves jubileumát. 

- A bizottság hathatós támogatásával nagyarányú fény- és képrögzítés-technikai fejlesztés 

valósult meg a Faluház eszközparkjában. Ezzel egyrészt emelve a művelődési ház 

szolgáltatási nívóját, s egyúttal újabb jelentős lépést téve az önálló önkormányzati 

televíziózás feltételeinek előkészítésében. 

- A bizottság előkészítő munkáját felhasználva a képviselő-testület az előző évivel 

megegyező mértékben támogatta a város civil szervezeteinek 2014. évi munkáját. 

- A Biatorbágyi Fotóklub országos fotópályázata mellé 2013-ban már főtámogatóként állt 

oda a város. Az Önkormányzat a Bizottság kezdeményezésére a fotósok magas szakmai 
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színvonalú munkáját elismerve 2014-ben a szervezettel együttműködve a városi 

rendezvények sorába emelte a Biatorbágy Fotópályázatot. 

- A bizottság 2013 után 2014-ben is kezdeményezője volt Biatorbágy „Magyarország 

legszebb konyhakertje” mozgalomhoz való csatlakozásának. 

- A bizottság ajánlására a város támogatásával Biatorbágyon rendezte meg 2013. évi 

megyei elsősegély-nyújtó versenyét a Pest Megyei Vöröskereszt. 

- Az idén is kiemelt feladatként kezeltük településünk világhírűvé vált szülötte, Hantai 

Simon emlékének méltó ápolását. E munka eredményeként az NKA pályázati 

támogatásával 2014 tavaszán szülőházához közel, a Szent István utcában egy 

szoborkompozíció került felállításra. 

- A 2013-ban született kezdeményezésünknek - amely a Faluház és a köznevelési 

intézményeink között a városi és nemzeti ünnepeinken, megemlékezéseinken való 

aktívabb együttműködésre irányult – 2014-ben beérett a gyümölcse. A városi 

rendezvényeken egyre többször és nagyobb számban vesznek részt az oktatási-nevelési 

intézmények. 

- A bizottság kezdeményezésére a 2013-ban megkezdett városi játszótér-korszerűsítési 

program folytatásaként 2014-ben a Herbrechtingen téri és a Fő téri játszótér megszépült, 

megújult, kibővült. 

 

3. Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

A 2014. október 12-én lebonyolított önkormányzati választás után létrejött új Képviselő-testület a 

21/2014. (X.31.) Ör. számú rendeletében döntött arról, hogy az előző választási ciklusban 

működő Oktatási Bizottságot, valamint a Közművelődési Bizottságot összevonja, majd Oktatási 

és Kulturális Bizottságként működteti tovább. Az új bizottság 2014. november 17-én tartotta meg 

első ülését, amelyen 19 határozatot hozott. Az Oktatási és Kulturális Bizottság ezen a 

tanácskozásán a Képviselő-testület következő ülésén szereplő napirendek mellett foglalkozott 

többek között a köznevelési intézményekben működő közétkeztetés körül felmerülő 

problémákkal, valamint a Biatorbágyi Értéktár Bizottság megújításának elindításával. A bizottság 

2014-ben több ülést nem tartott. 

 

 

 
Az előterjesztést készítették: 
 
Fekete Péter, az Oktatási Bizottság elnöke 

Varga László, Közművelődési. Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

Nánási Tamás, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 

 


