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MEGHÍVÓ 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 

2016. május 19-én, csütörtökön, 16°0 órai kezdettel ülést tart a Városháza a 102-es 

tanácstermében, melyre tisztelettel meghívom. 

Napirend 

1) A Faluház és Karikó János Könyvtár átnevezése 

2) A Faluház és Karikó János Könyvtár nyári nyitvatartási rendjéről 

3) 2016. áprilisi önkormányzati rendezvények érékelése 

4) 2016. májusi-júniusi ön kormányzati rendezvények előkészítéséről 

5) Városünnep 2016 előkészítéséről 

6) Tájékoztató az általános iskolai és az óvodai beiratkozásról 

7) Óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározása 

8) A szeptemberi tanévkezdéshez kapcsolódó feladatok áttekintéséről 

9) A tanulócsoportok elhelyezése az általános iskolák épületében 2016 szeptemberétől 
(megállapodás az osztálytermek használatáról) 

10) A testnevelési órák helyszínének biztosításáról 

11) A PMAMI tantermeinek kialakításáról 

12) Gyermekek és az ifjúság részére szervezendő nyári programokról 

13) A Rákóczi Szövetség támogatása 

14) A biatorbágyi sportpályák pályahasználati rendjéről 

15) Biatorbágyért kitüntetés adományozásáról (zárt ülés) 

16) Biatorbágy Városért Életműdíj adományozásáról (zárt ülés) 

17) Török Henrik Pedagógus Díj adományozásáról (zárt ülés) 

Biatorbágy, 2016. május 13. 

Nánási Tamás 
elnök 



JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2016. május 19-én, csütörtökön, 16°0 órai kezdettel a Városháza a 102-es 

tanácstermében megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 

• Nánási Tamás, bizottsági elnök 

• Barabás József, bizottsági tag 

• Éhn András, bizottsági tag 

• Fekete Péter, bizottsági tag 

• Szakadáti László, alpolgármester 

• Varga László, alpolgármester 

• Mester László, kommunikációért felelős munkatárs 

• dr. Kovács András, jegyző 

• dr. Szabó Ferenc, aljegyző 

• Ábrahám Ferencné, igazgató, Biai Általános Iskola 

• Gál Edit, igazgató, Czuczor Gergely Tagiskola 

• Hingyiné Molnár Ildikó, óvodavezető, Benedek Elek Óvoda 

• Korbuly Klára, igazgató, Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 

• Marx Árpád, igazgató, Biatorbágyi Általános Iskola 

• Rack Ferencné, igazgató, Ritsmann Pál Német Nemzetiség Ált. Isk., BNNÖ elnöke 

• lhászné Pálfi Katalin, köznevelési referens, jegyzőkönyvvezető 

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

Megállapítja, hogy a bizottság négy fővel határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére 

felkéri Éhn András bizottsági tagot. Javaslatot tesz az ülés napirendjére: Javasolja, hogy a 

Biatorbágy Város arculati elemeinek megújítására c. pályázat elbírálását vegye napirendjére 

a bizottság, és legyen az az első napirend. 

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

módosított napirendet elfogadta. 

Napirend: 

1) Biatorbágy Város arculati elemeinek megújítására c. pályázat elbírálása 

2) A Faluház és Karikó János Könyvtár átnevezése 

3) A Faluház és Karikó János Könyvtár nyári nyitvatartási rendjéről 
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4) 2016. áprilisi önkormányzati rendezvények érékelése 

5) 2016. májusi-júniusi önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

6) Városünnep 2016 előkészítéséről 

7) Tájékoztató az általános iskolai és az óvodai beiratkozásról 

8) Óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározása 

9) A szeptemberi tanévkezdéshez kapcsolódó feladatok áttekintéséről 

10) A tanulócsoportok elhelyezése az általános iskolák épületében 2016 
szeptemberétől (megállapodás az osztálytermek használatáról) 

11) A testnevelési órák helyszínének biztosításáról 

12) A PMAMI tantermeinek kialakításáról 

13) Gyermekek és az ifjúság részére szervezendő nyári programokról 

14) A Rákóczi Szövetség támogatása 

15) A biatorbágyi sportpályák pályahasználati rendjéről 

16) Biatorbágyért kitüntetés adományozásáról (zárt ülés) 

17) Biatorbágy Városért Életműdíj adományozásáról (zárt ülés) 

18) Török Henrik Pedagógus Díj adományozásáról (zárt ülés) 

1. Biatorbágy Város arculati elemeinek megújítására e. pályázat elbírálása 

Mester László röviden összefoglalja Bertényi Iván heraldikai szakértő 

véleményét a benyújtott címer tervekről. E szerint az 1. számú pályamű nem felel 
meg a heraldikai szabályoknak. A 3. és különösen a 2. pályázat heraldikailag 
megfelelő , az utóbbi tanúskodik a legnagyobb felkészültségről és 
tájékozottságról. A Településfejlesztési Bizottság a 2-es számú tervet tartja a 
legjobbnak, az 1--es számút a legkevésbé elfogadhatónak. 

Nánási Tamás nem tartja szerencsésnek a torbágyi katolikus templom valósághű 
ábrázolását, inkább látná szívesen a két településrészre általában jellemző 

elemek megjelenítését, a keresztény gyökerekre utalás jelképeként pedig a 
romtemplom stil izált ábrázolása is elképzelhető. 

Barabás József szerint egyik munka sem különb a jelenlegi címernél. 
Kifejezettnek rossznak tartja a zászlótervben szereplő narancssárga és fekete 
színeket. Nem teljesen világos a számára, hogy miért kell e jelenlegi címert 
lecserélni. 
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Fekete Pétert egyik változat sem győzte meg. Úgy véli, hogy a pályadíjak 
kifizetésével a város megvásárolja a jogot az egyes elemek felhasználására. E 
gondolat mentén javasolja az első pályázó terveiből a szarvas motívumot, mint 
Biatorbágy régmúltjának jellemzőjét, átemelni a további tervekbe. Szépnek tartja 
híd motívumot a két település között. 

Szakadáti László szerint megfáradt a reg1 címer. Az Árpád-sáv a település 
Árpád-kori keletkezésére utal. Ha a pajzs tetején nincs semmi, befejezetlennek 
tűnik a címer. A koronát megtartaná, kell, ami az ég felé mutasson. 

Mester László Barabás József hozzászólására utalva elmondja, hogy a régi 
címer készítője is indulni kívánt a pályázaton, de sajnos nem készült el határidőre 
a tervvel. Ennek ellenére bekérhetik az ő terveit is. 

Nánási Tamás javasolja a Településfejlesztési Bizottság által megszavazott 
sorrend elfogadását a pályázati eredményt illetően . Támogatja, hogy a korona, az 
Árpád-sáv és a szarvas motívumok kerüljenek a majdani címerbe. Nem javasolja 
támogatni a 2. pályázatban szereplő zászlóban a narancssárga szín használatát. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal egy nem szavazat ellenében (négy fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta az előterjesztés határozati 
javaslatát, az alábbiak megtartásával: 

1. Az Oktatási Bizottság egyik pályaművet sem tartja jelenlegi formájában 
teljesen elfogadhatónak. 

2. Javasolja, hogy a 2. pályázó terve alapján folyjon tovább a tervezés. 

3. Ennek során kéri megjeleníteni a szarvas, korona és Árpád-sav motívumokat. 

4. A 2. pályázó tervében nem támogatja a zászlótervben szereplő narancssárga 
színt. 

5. A pályázati díj odaítélését a következő sorrend alapján javasolja: Első 

helyezett a 2. sz. pályamű, második helyezett a 3. számú pályamű. Harmadik 
helyezett az 1. sz. pályamű legyen. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

5412016. (V. 19.) határozata 

Biatorbágy Város címerének és zászlajának megújítása pályázat elbírálásáról 

1. Az Oktatási Bizottság egyik pályaművet sem tartja jelenlegi formájában 
teljesen elfogadhatónak. Javasolja, hogy a 2. pályázó terve alapján folyjon 
tovább a tervezés. Ennek során javasolja megjeleníteni a szarvas, korona és 
Árpád-sav motívumokat. A 2. pályázó tervében nem támogatja a 
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zászlótervben szereplő narancssárga színt. A pályázati díj odaítélését a 
következő sorrend alapján javasolja: Első helyezett a 2. sz. pályamű, második 
helyezett a 3. számú pályamű. Harmadik helyezett az 1. sz. pályamű legyen. 

2. A Faluház és Karikó János Könyvtár átnevezése 

Nánási Tamás szerint a „művelődési központ" szebb és átfogóbb, mint a „kulturális 
központ" elnevezés. Jobbnak látná, ha a könyvtár továbbra is Karikó János nevét 
viselné. A könyvtár bővítésére is szükség volna, ezzel kapcsolatban szorgalmazza, 
hogy Tótpál Judit és tanítványai által készített tervek felhasználásával induljon e l a 
könyvtár bővítésének folyamata. A jövőben szép gesztus lenne, ha a Faluház és a 
könyvtár különböző termei viselnék mindazoknak a nevét, akik munkásságukkal 
hozzájárultak a város közművelődéséhez. 

Barabás József a könyvtár termeit jelenlegi állapotukban bárkiről is elnevezni nem 
méltó. Ha épülne egy új könyvtár, akkor igen. Örülne, ha Karikó János nevét viselné 
az intézmény. Ha létesül egy új iskola, azt kellene Juhász Ferencről elnevezni, a 
régiek pedig megmaradnának. 

Ez utóbbi javaslatot Fekete Péter is jónak tartja. Neki a Faluház elnevezés is tetszik. 
Valószínű, hogy bárhogy ís lesz, az emberek Faluháznak fogják hívni. 

Nánási Tamás elsőként az előterjesztés határozati javaslatát teszi fel szavazásra, 
majd annak eldöntését kéri a bizottságtól, hogy az intézmény új neve Juhász Ferenc 
Művelődési Központ és Karikó János Könyvtár legyen-e, s harmadikként azt a 
javaslatot, hogy ne változzon az elnevezés. 

Szavazás: 

1. A bizottság igen szavazat nélkül három nem szavazat ellenében, egy 
tartózkodás mellett (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) nem 
támogatta, hogy a Faluház és Karikó János Könyvtár neve Juhász Ferenc 
Művelődési Központ és Könyvtár elnevezésre változzon. 

2. A bizottság egy igen szavazattal egy nem szavazat ellenében, két 
tartózkodás mellett (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) nem 
támogatta, hogy a Faluház és Karikó János Könyvtár új neve Juhász 
Ferenc Művelődési Központ és Karikó János Könyvtár legyen. 

3. A bizottság három igen szavazattal egy tartózkodás mellett (négy fő 
bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta, hogy a Faluház és 
Karikó János Könyvtár Biatorbágy legyen továbbra is az intézmény 
hivatalos megnevezése. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

55/2016. (V. 19.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átnevezése 

A bizottság nem támogatta a Faluház és Karikó János Könyvtár nevének 
megváltoztatását. 

3. A Faluház és Karikó János Könyvtár nyári nyitvatartási rendjéről 

Nánási Tamás az előterjesztés határozati javaslatát teszi fel szavazásra. 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta az előterjesztés határozati javaslatát a Faluház és Karikó János 
Könyvtár nyári nyitvatartási rendjéről. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

56/2016. (V. 19.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár nyári nyitvatartási rendjéről 

A bizottság elfogadta a Faluház és Karikó János Könyvtár nyári nyitvatartási rendjét 
az alábbiak szerint: 

Faluház: 

Csökkentett nyitva tartás: 
június 20-július 15. és augusztus 4-19. : szakmai ügyelet 10-16 óráig, recepció: 10-18 

óráig 

Zárás, lakossági szolgáltatások szüneteltetése: 
július 15 - augusztus 2. 

nyitás augusztus 3. 14 óra 

Café Chaplin: 

Hétfő - szerda 16.00-22.00, csütörtök-péntek 16.00-24.00 nyitva. 
Június 9-13. zárva 

Karikó János Könyvtár zárva: 

július 18 - augusztus 14-ig 
Nyitás hétfőn, augusztus 15-én 14 órakor. 
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Közösségi Ház zárva: 

július 8- augusztus 2. 
nyitás: augusztus 3. 

4. 2016. áprilisi önkormányzati rendezvények érékelése 

Szádváriné Kiss Mária értékes rendezvénynek tartja a Pünkösdi Nyitott Pincék 
rendezvényt, de sajnálattal állapítja meg, hogy továbbra sincs igazi gazdája. 

Mester László szerint továbbra is nehéz a civil szervezetekkel való együttműködés 
legjobb formáját megtalálni , de azért elmondható, hogy évről-évre jobb a rendezvény. 

Szakadáti László: Ez a rendezvény is hozzájárulhat ahhoz, hogy a régen 
Biatorbágyon meglévő mezőgazdasági kultúra visszanyerje szerepét a település 
életében . Legjobb, ha ez szerves fejlődés útján megy végbe, ezért ezt a rendezvényt 
továbbra is támogatni kell. 

Varga László elmondja, hogy egy hasonló civil kezdeményezéssel induló másik 
rendezvénye a városnak, az Angyalfia Vásár is több év alatt nőtte ki magát olyannak, 
amilyennek ma látjuk. A város legyen türelmes a Pünkösdi Nyitott Pincék iránt is. 

Mester László elhagyta az üléstermet. 

Szádváriné Kiss Mária a majálissal kapcsolatban az írásos beszámolóból kiemelte, 
hogy hiányoztak a közösségépítő rendezvények. A völgyben és a sportpályán 
szervezett események külön életet éltek, szerencsésebb volna talán a patak partján 
tartani jövőre a rendezvényt, a civil szervezetekre építve. 

Az elhangzottakhoz Szakadáti László hozzátette, hogy már kicsinek bizonyult a 
színpad, ezért javasolja kétszeresére bővíteni, a másik felét is megépíteni. 

Rack Ferencné a törökbálinti példa alapján javasolja a civil szervezetek bevonását a 
programkínálatba, ami számukra közösségépítő erejű , és növelné az esemény 
látogatottságát is. 

Nánási Tamás három pontban összegezte az elhangzott javaslatokat, s ezekkel 
együtt tette fel szavazásra a tájékoztató elfogadását az alábbiak szerint: 
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Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta az áprilisi önkormányzati rendezvények értékeléséről szóló beszámolót, 
és kérte, hogy a majális helyszíne a jövőben is az Iharos-völgy maradjon. A 
rendezvény látogatottságának és közösségépítő jellegének erősítése érdekében 
a civil szervezetek kapjanak nagyobb szerepet a programok összeállításában és 
lebonyolításában, valamint a szabadtéri színpad felületének megnövelése 
céljából épüljön meg a jelenlegi színpad párja. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

5712016. (V. 19.) határozata 

2016. áprilisi önkormányzati rendezvények értékelése 

A bizottság elfogadta az áprilisi önkormányzati rendezvényekről szóló tájékoztatót.. A 
bizottság javasolja a Faluház és Karikó János Könyvtár igazgatójának, mint a 
rendezvényekért felelős intézmény vezetőjének, hogy a majális helyszíne maradjon 
az Iharos-völgy. A rendezvény közösségi jellegének erősödése érdekében kapjanak 
nagyobb szerepet a civil szervezetek, megjelenésükkel, saját programjaikkal 
gazdagítsák a programokat. A technikai feltételek javítása érdekében a bizottság 
javasolja, hogy a szabadtéri színpad felületének megnövelése céljából épü_ljön meg a 
jelenlegi színpad párja. 

5. 2016. májusi-júniusi önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

Nánási Tamás a biztonság kedvéért kéri az írásos beszámolóban is helyesen 
rögzíteni a június 6-ai pedagógus nap dátumát. 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta a május-júniusi önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló 
beszámolót azzal a megjegyzéssel, hogy a pedagógus-nap június 6-ai a dátummal 
szerepeljen a dokumentumban. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

5812016. (V. 19.) határozata 

A 2016. májusi-júniusi önkormányzati rendezvények előkészítéséről 
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A bizottság elfogadta a májusi-júniusi rendezvények előkészítéséről szóló 
tájékoztatót azzal a megjegyzéssel, hogy a pedagógus-nap június 6-ai a dátummal 
szerepeljen a dokumentumban. 

6. Városünnep 2016 előkészítéséről 

Nánási Tamás kéri a Városünnep forgatókönyvében a konferencia tematikájának 
részletesebb kifejtését. 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta a Városünnep 2016. előkészítéséről szóló beszámolót azzal a 
kiegészítéssel, hogy a konferencia programját jobban ki kell dolgozni. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

59/2016. (V. 19.) határozata 

A 2016. évi Városünnep előkészítéséről 

A bizottság a Városünnep előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadta azzal a 
kiegészítéssel, hogy a konferencia programját jobban ki kell dolgozni. 

7. Tájékoztató az általános iskolai és az óvodai beiratkozásról 

A bizottság tudomásul vette a 2016. évi óvodai és általános iskolai beiratkozásokról 
szóló tájékoztatót. 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta az általános iskolai és az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatót. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

60/2016. (V. 19.) határozata 

Tájékoztató az általános iskolai és óvodai beiratkozásról 

A bizottság a 2016. évi általános iskolai és óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
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8. Óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározása 

Hingyiné Molnár Ildikó tájékoztatta a bizottságot az óvodai beiratkozások nyomán 
kialakult létszámokról. Idén ugyan kevesebb gyermek iratkozott be, ezért a 
kiscsoportok nem lépik át a törvényben megállapított maximális csoportlétszámot, de 
a nagyobb korcsoportokban a korábbi évekből megörökölt állapotok miatt csak 
kimenő rendszerben szűnik meg a zsúfoltság, ezért van szükség a fenntartó 
engedélyére a maximális csoportlétszám túllépésére a megnevezett csoportokban. A 
Legóvár Tagóvodában továbbra sem léphető át a létszámhatár. Az egyik csoportban 
az engedélyezett 24 fő helyett 25 gyermek van, ezért került a listára ez a csoport. 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztés 

határozati javaslatát azzal, hogy a Legóvár Tagóvodában a műszaki adottságok miatt 
nem lehet meghaladni csoportok száz százalékos feltöltöttségét. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

6112016. (V. 19.) határozata 

Az óvodai csoportszám és csoportlétszám meghatározása 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az 
előterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy a Legóvár Tagóvodában a műszaki 
adottságok miatt nem lehet meghaladni csoportok száz százalékos feltöltöttségét. 

9. A szeptemberi tanévkezdéshez kapcsolódó feladatok áttekintéséről 

Dr. Szabó Ferenc tájékoztatja a bizottságot a Sándor-kastélyban megkezdődő 
felújítási munkák állásáról. 

Nánási Tamás kéri, hogy a következő alkalommal, a Településfejlesztési 
Bizottsággal közösen tekintsék át a szeptemberi tanévkezdéshez szükséges 
tantermek kialakításának állását. Javasolja, hogy az ülésre hívják meg a Sándor
kastély beruházójának és kivitelezőjének képviselőit is. 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta a szeptemberi tanévkezdéshez kapcsolódó feladatok áttekintéséről 
szóló beszámolót azzal, hogy a Településfejlesztési Bizottsággal közösen meg 
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kívánja hallgatni a Sándor-kastély beruházójának és kivitelezőjének képviselőit a 
munkálatok ütemezéséről. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

62/2016. (V. 19.) határozata 

A szeptemberi tanévkezdéshez kapcsolódó feladatok áttekintéséről 

A bizottság kéri legkésőbb a következő ülésére meghívni a Sándor-kastély TSZ
szárnyát kivitelező cég képviselőjét és a beruházó képviselőjét a feladatok 
ütemezésének áttekintésére. Javasolja továbbá, hogy a Településfejlesztési 
Bizottsággal közösen, együttes ülés keretében tárgyaljanak a napirendről. 

10. A tanulócsoportok elhelyezése az általános iskolák épületében 2016 
szeptemberétől (megállapodás az osztálytermek használatáról) 

Ábrahám Ferencné azzal a kéréssel fordult a bizottsághoz, hogy mivel a 
Sándor-kastély új tantermeinek átadása késedelmet szenved, minek 
következtében a Biatorbágyi Általános Iskola nem tud a minimális két osztálynál 
többet átadni a Biai Református Általános Iskolának és a Czuczor Gergely 
tagiskolának, javasolja a képviselő-testületnek ideiglenes jelleggel két konténer 
telepítését az ügyviteli feladatok és a csoportbontásban történő tanítás céljából. 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a tantermek 
használatának elosztásáról szóló tájékoztatót azzal, hogy vizsgálja meg a 
Sándor-kastély udvarán további két konténer telepítését a két felekezeti iskola 
számára. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

63/2016. (V. 19.) határozata 
A tanulócsoportok elhelyezése az általános iskolák épületében 2016 

szeptemberéről 

(megállapodás a tantermek használatáról) 
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A bizottság megtárgyalta a 2016/2017-es tanévben rendelkezésre álló tantermek és 
ügyviteli helyiségek számát az ellátandó feladathoz képest, és megállapította, hogy a 
tervezett két ideiglenes konténer-tanteremhez képest további két db konténer 
telepítésére van szükség a Szentháromság tér 6. szám alatti épületben a felekezeti 
iskolák számára. Javasolja a képviselő-testületnek a konténertelepítések 
előkészítését. 

11. A testnevelési órák helyszínének biztosításáról 

Nánási Tamás kéri a bizottságot, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
támogassa az általános iskolai testnevelési órák megtartásához hiányzó tornatermi 
kapacitás pótlására külső szolgáltatókkal történő terembérleti szerződések 
megkötését az előterjesztés határozati javaslata alapján. 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a testnevelési órák 
helyszínének biztosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

64/2016. (V. 19.) határozata 

A testnevelési órák helyszínének biztosításáról 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az 
előterjesztés határozati javaslatát. 

12. A PMAMI tantermeinek kialakításáról 

dr. Kovács András továbbgondolásra alkalmasnak tartja a Szily-kastély nyugati 
szárnyának alagsori helyiségében a boltozat megerősítésének tervét. 

Nánási Tamás véleménye szerint az előterjesztés határozati javaslatát ki kellene 
egészíteni azzal, hogy a képviselő-testület fejezze ki szándékát a MÁV-ház 
művészeti iskola céljára történő hasznosításáról, és az ehhez szükséges lépések 
megtételéről, nevezetesen a lakó kiköltöztetéséről és a tervezési folyamat 
elindításáról. 

Szavazás: 

1. A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazásnál) támogatta az előterjesztés határozati javaslatát annak 2. 
pontjához tett kiegészítésekkel: 
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2. A képviselő-testület fejezze ki szándékát, hogy az ún. MÁV-házban kívánja 
kialakítani a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola központját. 

3. Ebben az évben gondoskodni szükséges az épületben lakó bérlő 
kiköltöztetéséről 

4. A bizottság kéri a képviselő-testületet, hogy intézkedjék a tervezési 
folyamat megindításáról. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

65/2016. (V. 19.) határozata 

A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola tantermeinek kialakításáról 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta és megfontolásra javasolta a képviselő-testületnek a Pászti Miklós 
Alapfokú Művészeti Iskola működési feltételeinek biztosítása céljából a Vasúti 
utcában álló, ún. MÁV-ház kijelölését a feladatra. Ennek érdekében javasolja az 
épületben lakó bérlő számára megfelelő elhelyezés biztosítását, valamint az épület 
hasznosításához szükséges tervezési eljárás megindítását, a meglévő tervek 
áttekintését, esetleges felhasználását. 

13. Gyermekek és az ifjúság részére szervezendő nyári programokról 

Tóth Tamás ifjúsági referens által elkészített, a nyári gyermek és ifjúsági 
programokat összefoglaló tájékoztatóval kapcsolatban Fekete Péter javasolja, hogy 
azt minél szélesebb körben hirdettessék meg, különösen a Faluház és a város 
honlapján. 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta a gyermekek és az ifjúság részére szervezendő nyári programokról szóló 
tájékoztatót és kérte, hogy a program legyen közzétéve a faluház műsorfüzetében és 
a városi honlapon. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

66/2016. (V. 19.) határozata 

Gyermekek és az ifjúság részére szervezendő nyári programokról 

A bizottság elfogadta a gyermekek és az ifjúság részére tervezett nyári programokról 
szóló tájékoztatót, és kérte, hogy a program legyen közzétéve a Faluház 
műsorfüzetében és a városi honlapon. 
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14. A Rákóczi Szövetség támogatása 

Nánási Tamás kéri a bizottságot, hogy a sok éves gyakorlatnak megfelelően idén is 
támogassa az alistáli magyar iskolákba beiratkozó első osztályosok iskolakezdését a 
Rákóczi Szövetség közreműködésével. 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztés 
határozati javaslatát 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

67/2016. (V. 19.) határozata 

A Rákóczi Szövetség támogatása 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta, hogy Biatorbágy Város támogassa 
Alistál testvértelepülésen magyar iskolába íratott gyermekek tanévkezdését a 
Rákóczi Szövetség által szervezett beiratkozási program keretében az előterjesztés 
határozati javaslata szerinti módon és mértékben. 

15. A biatorbágyi sportpályák pályahasználati rendjéről 

Fekete Péter javasolja, hogy a biatorbágyi diákok, mindazok, akik diákigazolvánnyal 
rendelkeznek, kedvezményesen, vagy ingyenesen vehessék igénybe a Kolozsvári 
utcai sportlétesítményt. 

Galántai Zsolt jónak tartja a felvetést, de a részleteket körültekintően kell kidolgozni , 
mivel a pályát bérlők között lehetnek vegyesen biatorbágyiak és más településen 
lakók. 

Nánási Tamás Fekete Péter javaslatával kiegészítve teszi fel szavazásra az 
előterjesztés határozati javaslatát. 

Szavazás: 

1. A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazásnál) javasolja, hogy a biatorbágyi diákok kedvezményes áron 
bérelhessenek pályát a Kolozsvári utcai sporttelepen. 

2. A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

68/2016. (V. 19.) határozata 

A Kolozsvár utcai sportpálya használati rendje 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Kolozsvári
utcai sportpálya használati rendjét azzal a kiegészítéssel, hogy a Viadukt Kft. 
vizsgálja meg a diákkedvezmények biztosításának lehetőségét annak érdekében, 
hogy az ifjúságnak a tömegsportba való bevonásának ne legyenek anyagi korlátai. 
Nem támogatja viszont a teljes ingyenességet. 

Nánási Tamás a nyílt ülést bezárta , és a további napirendek tárgyalására zárt ülést 
rendelt el. 

bizottsági tag 

Ná~ Tamás 

a bizottság elnöke 
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