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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és 

Kulturális Bizottsága 2016. június 20-án, hétfőn, 13°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 

• Tarjáni István, polgármester 

• Szakadáti László, alpolgármester 

• Varga László, alpolgármester 

• Mester László, kommunikációért felelős munkatárs 

• dr. Kovács András, jegyző 

• dr. Szabó Ferenc, aljegyző 

• 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 

• Bérczes László, osztályvezető, BeV 

• Sáfár Ferenc, ügyvezető, BioGastro Kft. 

• Baranyai Zoltán, Laterex Kft. 

• Horváth Tamás, NSK 

• Tóth Tamás, ifjúsági koordinátor 

• Mester László, kommunikációs munkatárs 

• Barcza Jenőné, Meggyfa utcai lakó 



• Petrovicsné, L. Mária 

• Petrovics István 

• Boda András 

• lhászné Pálfi Katalin, referens, jegyzőkönyvvezető 

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

Megállapítja, hogy a bizottság négy fővel határozatképes. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére felkéri Fekete Péter bizottsági tagot. Javaslatot tesz az ülés 

napirendjére: Mivel a kiküldött anyag későn érkezett, a bizottság nem tudja tárgyalni 

az 5. és 11. napirendet. Varga László javaslatára a napirendek között szerepelne a 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás módosítása, bár ez az 

előterjesztés is az ülés előtti percekben lett közzétéve. Kéri továbbá, hogy a 3. 

napirend kerüljön az első helyre, a továbbiakban a sorrend legyen változatlan. 

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

módosított napirendet elfogadta. 

Napirend: 

1) A közétkeztetés tapasztalatairól 

2) Oktatásszervezési kérdésekről 

3) Új óvoda kiviteli és egyéb terveiről 

4) Beszámoló az Értéktár Bizottság 2016. első félévi tevékenységéről 

5) Ideiglenes műanyag-jégpálya létesítéséről 

6) A 2016. május-júniusi önkormányzati rendezvények értékelése 

7) Bábos nap megszervezéséről 

8) A 2016. júliusi-szeptemberi önkormányzati rendezvények előkészítése 

9) A Benedek Elek Óvoda pedagógiai programjának véleményezése 

1 O) BNNÖ kérelme szerződés módosításról 
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1. A közétkeztetés tapasztalatairól 

Éhn András ismerteti a szülői közösség vizsgálatát, amit azért indítottak, mert a 

gyerekek éhesen mentek haza az iskolából, nem jutott nekik repeta. Érdekes 

módon, a több helyszínen és több napon elvégzett vizsgálatok alkalmával volt 

elegendő mennyiségű étel, jutott még repetára is. 

Sáfár Ferenc válaszában elmondja, hogy írásos feljegyzést vagy jegyzőkönyvet 

nem kaptak a tapasztalatokról, ezzel együtt tudnak a problémáról. Emlékezete 

szerint ez még a tanév elején történt. Ugyanakkor leszögezi, hogy az ő 

felelősségük nem terjed ki a tálalt étel mennyiségére, ők a kiszállított étel 

mennyiségéért felelnek. Ők a badellákba beleteszik a megfelelő számú adagot, 

de az, hogy a gyerekek tányérjára mennyi kerül, a tálaló személyzeten múl ik. Az 

uzsonna tárolására új hűtőgép került több intézménybe. Megfelelő a 

kapcsolattartás az intézményekkel. Megragadja az alkalmat, hogy bemutassa új 

kollégáját, Farkas Erikát, aki szeptembertől Zeke Andreától át veszi az 

ügyfélkapcsolati munkát. 

Szakadáti László rendszeres fogyasztója a BioGastro által kiszállított ételeknek, 

egyrészt, mert meg van elégedve, javult az ízvilág, változatos, megfelelő 

mennyiségű, másrészt ezáltal egy ellenőrzést is végez a szolgáltatás felett. A havi 

20-21 nap közül 17-18 alkalommal elégedett. 

Sáfár Ferenc köszönjük az elismerő szavakat. Ami az írásban leadott 

értékeléseket illeti, a szállító edények tisztasága gyártástechnológiai kérdés. 

Szeptemberre lecserélik a megsérült aljú badellákat. 

Több kérdés, észrevétel nem lévén, Nánási Tamás kéri a bizottságot a 

tájékoztató elfogadására. 

Szavazás 

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

szavazásnál) elfogadta a 2015/2016. tanévben nyújtott közétkeztetés 

szolgáltatásról szóló határozatot. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat 

Oktatási és Kulturális Bizottságának 

75/2016. (VI. 20.) határozata 

A közétkeztetés tapasztalatairól 

A bizottság elfogadta a 2015/2016-os tanévben a város köznevelési intézményeiben 

a BioGastro Kft. által biztosított közétkeztetésről szóló tájékoztatót. 

2. Oktatásszervezési kérdésekről 

Nánási Tamás köszönti Baranyai Zoltánt, a Sándor-Metternich kastély felújításának 

kivitelezését végző Laterex Építő Zrt. főmérnökét és Horváth Tamást, a beruházó 

NSK képviseletében. Tájékoztatást kér a bizottság nevében a kivitelezés naprakész 

állapotáról, valamint a 2017. február 24-ei műszaki átadás határidejének 

tarthatóságáról, valamint arról, hogy miért nem lehetséges szeptember 1-jére négy 

tantermet elkészíteni és használatba adni, hiszen a városnak ez a csúszás igen 

jelentős többletköltséget okoz. 

Baranyai Zoltán: Jelenleg az épület feltárási, bontási munkálatai vannak 

folyamatban. Ez, tekintettel az épület műemléki jellegére, egy régész kutató 

felügyeletével történik, aki a feltárások során fog majd szakvéleményt adni arra 

vonatkozóan, hogy talált-e olyan további védendő értéket, amit figyelembe kell venni 

a kivitelezésnél, illetve az előtalált emlékek mennyire állnak összhangban az 

elkészült tervek nyújtotta instrukciókkal. Ezen kívül olyan további vizsgálatokra volt 

szükség, ami a tervezés és a kivitelezés között eltelt idő hosszúsága miatt váltak 

szükségessé. Az utolsó faanyag védelmi szakvélemény 2014-ben készült, ennek egy 

év az érvényessége, tehát folyamatban van az új szakvélemény elkészítése, ami az 

épület jelenlegi állapotában ad majd véleményt_ a faanyagok állapotáról. Az előzetes 

vizsgálatok azt mutatják, hogy ez nagyon sokat romlott, tehát olyan fertőző gomba 

betegségek jelentek már meg az épület szerkezetekben, a falakban is, amik 

mindenképpen kezelést igényelnek. A tetőszerkezet is sokat romlott az elmúlt két 

évben, tehát biztos, hogy komolyabb beavatkozásra van szükség, mint ami először 

tervezve volt, ennek az eredménye majd természetesen hivatalos módon közlésre 

kerül. További feladatunk még két restaurátori dokumentum elkészítése. Az egyik 
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egy kőrestaurálás, ami elég jelentős részét teszi ki ennek a munkának, ami szintén a 

bontások után fog tudni megkezdődni, amikor már látunk minden szerkezetet, 

minden szerkezetnek az állapotát. A másik pedig a faszerkezeti dokumentáció, amit 

szintén egy hatósági eljárás keretében kell majd az Örökségvédelemmel 

jóváhagyatnunk. Ott valószínűleg lesznek változások, mert ott a bontások során 

olyan információk jutottak a birtokunkba, hogy több védhető, vagy védendő szerkezet 

van az épületen, illetve ezeknek a használhatóságával a későbbi funkcióval való 

összeegyeztethetőségével kapcsolatban merült fel egy pár kérdés, amit próbálunk 

kezelni. Itt ablakokról van szó természetesen . Jelenleg ezek a munkák folynak, amint 

az új szakvélemények elkészülnek, akkor elkezdjük a tetőnek a felújítását, szerkezeti 

átalakításokat, és a további munkákat. Én most úgy látom, hogy ha nagyon-nagyon 

súlyos problémák nem kerülnek elő, akkor a februári határidő tartható lesz, nem is áll 

érdekünkben ezen változtatni. Tehát nekünk nem érdekünk az, hogy elhúzzuk a 

kivitelezést. Ha esetleg ebben mégis valamilyen váratlan dolog történne, arról 

természetesen időben tájékoztatást adunk. A másik kérdés, a négy tanterem 

kérdése. Ez számunkra a munkaterület átvételekor merült föl, tehát akkor hallottunk 

először erről az igényről. Miután tájékozódtunk, akkor tudomásunkra jutott, hogy az 

eljárás elhúzódása volt az, ami ezt a problémát generálta, még a mi megjelenésünk 

előtt. Átgondoltuk, de nyilván már akkor is láttuk, amikor ez a kérdés elhangzott, hogy 

annyira összetett épületről van szó, hogy nem lehet kiragadni belőle négy tantermet 

anélkül, hogy az ne érintene nagyon sok más rendszert, úgy hogy az használható is 

legyen természetesen. Tehát azért itt, például a tűzjelző rendszerrel kapcsolatban 

vannak olyan kérdések, amit nem lehet külön kezelni négy tanterem esetében, 

átmenő vezetékek vannak minden egyes házon. Az üzempróbák a beüzemelések 

tekintetében nem külön választhatóak az egyes megközelítések, és akkor még 

mindig ott van, hogy egy munkaterületen belül helyezünk el négy tanteremnyi 

gyereket. Tehát veszélyesnek is ítéltük meg műszakilag, nem, vagy nagyon nehezen, 

jelentős többlet terhekkel terhelve lehetett volna ezt a dolgot megoldani, és az addig 

rendelkezésre álló idő is nagyon kevés. Tehát most már júniust írunk, gyakorlatilag 

még mindig keressük a háznak a végét, hogy hol és milyen munkákat kell majd 

végeznünk. Gyakorlatilag másfél-két hónap alatt kellett volna ezt megcsinálnunk, ami 

nem volt vállalható felelősséggel, még egyszer annyi problémát generálva, amit nem 

biztos, hogy fölvállaltuk volna, akár mi, akár Önök is. Ez volt az oka. 
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Fekete Péterben az a kérdés merült fel az elhangzottak kapcsán, hogy vajon milyen 

rendszeres csatorna van az önkormányzat és a kivitelező között, mivel nem mi 

vagyunk a megbízók. Másik kérdése, hogy a négy tanterem kivitelezésének 

csúszása miatt telepítendő konténerek számába miért nem kerültek bele az elmúlt 

havi bizottsági ülésen a Biai Református Általános Iskola igazgatónője által kért 

további konténerek, amiket a bizottság támogatott. 

Baranyai Zoltán: A négy tanterem szeptemberi átadása nem volt a pályázat része. Amióta 

megtörtént a munkaterület átadása, rendszeres a kapcsolat az önkormányzattal. 

Szakadáti László: Megértve az elhangzottakat, azt kéri , hogy az önkormányzat kapjon egy 

_,., ütemtervet, ne csak a véghatáridőt tudják. Akkor jobban nyomon tudnák követni a munkák 

előre haladását. 

Baranyai Zoltán: Tudomása szerint az NSK és az önkormányzat közös megrendelő . A 

pályázat során elkészített ütemterv jelenleg is rendelkezésre áll. Igaz, a kivitelezés 

megkezdése előtt készült, és az említett változások miatt ez is változni fog . Természetesen 

mint megrendelőnknek , az önkormányzatnak is el fogjuk juttatni. 

Tarjáni István: Amíg nem volt kivitelező, addig az NSK-val voltunk kapcsolatban, neki tudtuk 

elmondani a kívánságainak, amelyeket az NSK megpróbált érvényesíteni. 

Nánási Tamás: Akkor most az a kérdés, hogy az engedélyezés és a szerződéskötés 

elhúzódását mi okozta . 

Horváth Tamás: Meg tudja erősíteni polgármester úr szavait, kaptak tájékoztatást 

arról, hogy négy tantermet szeptember elsejéig jó lenne átadni. Viszont az 

önkormányzat által átadott műszaki tartalom áttekintése után látszott, hogy ezt a 

kérést nem lehet teljesíteni. Hallottuk, hogy a kivitelezőnek is ez a véleménye. Az 

eredeti ütemtervet is felül kell vizsgálnunk, remélhetőleg a véghatáridőt lehet tartani. 

Fekete Péter: Akkor az a kérdés maradt, hogy mi okozta a négy hónapos csúszást a 

szerződés aláírása és a közbeszerzés lebonyolítása között. Ez . a négy hónap 

hiányzik most nagyon. 

Horváth Tamás: Erre azt tudom mondani, hogy megkaptuk a műszaki tartalmat, 

utána Nemzeti Sportközpontnak, amint lehetősége volt, megküldte a 

miniszterelnökségnek jóváhagyni a közbeszerzési kiírást. A miniszterelnökség pedig 

nyilván mindent megtett azért, hogy előre haladjon a projekt. Én azt gondolom, hogy 
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a közbeszerzési eljárás ütemezése és lefolytatása az NSK részéről az 

önkormányzattal együttműködve a lehető leggördülékenyebben történt. 

Nánási Tamás: Várjuk a módosított ütemtervet, és reméljük, hogy nem lesz benne 

meglepetés, mert itt többek között majd látható lesz a konténer termek telepítésénél 

is, hogy nagyon komoly feszültséget fog okozni ez a három iskola működésében, nap 

mint nap. 

Áttérve a konténer-telepítési igényekre, az elmúlt bizottsági ülésen támogattuk a Biai 

Református Általános Iskola igazgatója által tolmácsolt kérést, további konténer 

tanterem telepítésére, ami egyrészt az ő munkájukhoz elengedhetetlen, másrészt a 

Czuczor Gergely Tagiskola csoportbontási igényeit is támogatná. A mostani ülésre 

kapott előterjesztésben ez az igény nem szerepel. 

Tarjáni István: A testületi ülésig megvizsgáljuk ennek a műszaki és pénzügyi 

feltételeit. 

Marx Árpád: A tantermek elosztását szerettem volna úgy megoldani, hogy a két 

másik iskola stabil helyre kerüljenek, a tanévük meg legyen oldva. Tehát az épületen 

belül átadnám azokat a tantermeket, amiket egyébként is szerettünk volna átadni, és 

a konténerekbe történő beköltözést én felvállaltam. Ahhoz, hogy a konténerekbe be 

tudjunk költözni, szerettem volna egy picike kis átalakítást kérni, két válaszfalat 

szerettem volna betenni oda, ahol eddig nem volt. Szeretné kérni, hogy március 31. 

helyett június 15-éig szóljanak a szerződések, mert tanév közben nem szeretne 

osztályokat költöztetni. 

Bérczes László: Igazgató úr kérését a tantermek kettéválasztására könnyű 

teljesíteni. Azért tervezték március 31-ig fenntartani a konténereket, mert február 21. 

a műszaki átadás időpontja, nem a használatba vételé. A szerződésben van opciós 

lehetőség a hosszabbításra .. A testületi üléséig meg fogjuk vizsgálni további két 

tanteremhez szükséges konténer elhelyezésének - lehetőségét. 

Barabás József: Sajnálja, hogy egyre több konténert kell telepíteni, pedig éveken át 

az az ígéret hangzott el, hogy nem konténert telepítünk, hanem iskolát építünk. Most 

pedig egyre több a konténer. 

7 



Nánási Tamás: Tanterem is több van, mint azelőtt. 

Tarjáni István: Ez az első év, hogy nem az önkormányzat kivitelezésében épülnek 

tantermek. Az állami beruházások jellemzője, hogy lassabb az átfutási idejük. Amikor 

a mi kezünkben volt, a legfontosabb szempontunk az volt, hogy szeptember 1-jén le 

tudjanak ülni a gyerekek. Az állami beruházónak nem ez a legfontosabb szempont. 

Korbuly Klára hozzáfűzi, hogy a konténer tantermek telepítése a művészeti iskola 

számára is fontos. 

Szavazás 

A bizottság három igen szavazattal egy tartózkodás mellett (négy fő bizottsági 

tag volt jelen a szavazásnál) támogatta a Sándor-kastély udvarán négy 

ideiglenes konténer telepítését a Biatorbágyi Általános Iskola számára azzal a 

kiegészítéssel, hogy a Biai Református Általános Iskola és a Czuczor Gergely 

tagiskola számára további konténer termek elhelyezésének lehetőségét is 

vizsgálja meg a hivatal. 

Lovas oktatásról 

Tarjáni István: Két árajánlat mellé felkértünk egy harmadik vállalkozást is a lovas 

oktatásban való részvételre, de végül két vállalkozás nyújtott be ajánlatot. Az egyik a 

szolgáltatást eddig nyújtó Bellandor Kft., a másik egy induló vállalkozás, a Lovasság 

Kft. Nagyságrendileg azonos az ajánlatuk. Javaslom, hogy a helyi lovas iskola 

ajánlatát támogassa az önkormányzat. Két éves szerződés esetén 10 %-os 

árkedvezményt is kapnánk. Ez az önkormányzati szerződés hozzásegít~né a 

vállalkozót a program beindításához, amit a lakosság is igénybe vehet. 

Fekete Péter: Egyetért azzal, hogy a biatorbágyi lovas sport meg lovas oktatás 

kiteljesedéséhez meg felvirágozásához vezessen ez a program. Az nagyon fontos, 

hogy a gyerekek valamilyen szinten megismerkedjenek a lovas sporttal , aztán persze 

mindenki eldöntheti , hogy lehetőségei, meg egyáltalán a gyerekek érdeklődése 
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alapján el akarják-e mélyíteni vagy nem. Én javasolnám, hogy az összes biatorbágyi 

iskolára terjesszük ki ezt a lehetőséget. 

Marx Árpád: Neki egyáltalán nem szimpatikus a lovas oktatás. Nagyon kevés gyerek 

vesz benne részt, sok a baleset és nagyon drága. Ezen az áron az iskola udvarán 

egy felfújható sátorban az egész iskolát tudnák sportoltatni. 

Tarjáni István: Szeretném tájékoztatásként a jelenlévőkkel közölni, hogy volt egy 

TAO-s kosárlabda csarnok, sportcsarnok pályázatunk, amit a kosárlabda szövetség 

támogatott. A jelenlegi menetrend szerint jövő februárban alapkő letételig jut ennek a 

csarnoknak az építése, ami annyit jelent, hogy a következő év tavaszán már az 

átadásról lehet szó. Nem mondom, hogy ez a következő tanévet könnyebbé teszi, 

hiszen a következő tanévet éppen nem érinti, de az azt követő tanévben az a 

tornacsarnok állni fog, reményeink szerint. Legyen tehát valami perspektíva itt 

előttünk. Addig nyilván sok mindent lehet testnevelés célra használni . Arra is hadd 

hívjam fel a figyelmet, hogy eredeti szándékunk szerint a Kolozsvári úti atlétikai pálya 

június elején elkészült volna, ami az időjárás miatt tolódott. De szeptemberre el fog 

készülni, és amíg az időjárás engedi, addig az atlétikát be lehet vonni az iskolai 

oktatásba és tudomásom szerint erre a tornatanároknak a képesítése meg is van. Én 

még azt is tudom ígérni, hogy az Atlétikai Szövetség ehhez támogatást ad 

eszközökben . Szóbeli ígéret van arra, hogy az atlétikai pálya felszerelését támogatni 

fogja az Atlétikai Szövetség, amennyiben átadjuk. Tehát én azt javasolnám, hogy az 

atlétikát kellene a következő tanévben preferálni, a jelenlegi testnevelési ágak 

mellett, illetve akár a jégpálya is szóba jöhet. Szeretném a lovas oktatás mellé 

behozni ezeket a lehetőségeket. 

Marx Árpád: Az oktatási kerekasztal foglalkozik a mindennapos testneveléssel is. 

Azt szorgalmazzák, hogy a külső helyszínekre való eljutásra ne lehessen 

testnevelési órát elszámolni, a mindennapos testnevelés valóban minden nap 45 

perc mozgás . legyen. Ö ezért preferálná az iskola udvarára telepített, télen is 

használható csarnokot. 

Nánási Tamás szavazásra teszi fel a határozati javaslatot és Fekete Péter módosító 

indítványát az összes biatorbágyi iskola bevonására a lovas oktatásba. 
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Szavazás 

A bizottság három igen szavazattal egy tartózkodás mellett (négy fő bizottsági 

tag volt jelen a szavazásnál) támogatta a nem állami fenntartású iskolák 

bevonását a lovas oktatási programba. 

Szavazás 

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

szavazásnál) támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, hogy 

a 2016/2017-es tanévben az általános iskolai lovas oktatást a biatorbágyi 

általános iskolások részére a Lovasság Kft. biztosítsa br. 50 OOO Ft/alkalom 

vállalkozási áron. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 

Oktatási és Kulturális Bizottságának 

7612016. (VI. 20.) határozata 

Oktatásszervezési kérdésekről 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 

1. A Sándor-Metternich kastély területén a Biatorbágyi Általános Iskola számára 

az építkezés befejezéséig 4 tanterem ideiglenes elhelyezését konténerekben 

2. A Biai Református Általános Iskola és a MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskola 

számára két konténer osztályterem elhelyezését tanári-ügyviteli feladatok 

ellátására 

3. a Lovasság Kft. ajánlat elfogadását a 2016/2017-es tanévben lovas oktatás 

szolgáltatás biztosítására br. 50 OOO forinUalkalom vállalkozói áron. · 

4. A Biai Református Általános Iskola és a MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskola 

bevonását a biatorbágyi lovas oktatási programba. 
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3. Új óvoda kiviteli és egyéb terveiről 

Bánfalvi Koppány, az új óvoda tervezője röviden ismertette az egyeztetések során 

kialakult terveket. Ezek egyik lényeges pontja, hogy az óvoda tájolása, tömege 

összhangban van a Nagy utca 29-31 . szám alatt található épületekkel. Ez nem csak 

formai okokból történt így, hanem azért, hogy a későbbiekben ezeknek az 

épületeknek a funkciója és az óvoda működése összekapcsolható legyen. A 

gépkocsiforgalmat szándékosan kívül hagyták, az nem terhelődik az óvoda 

területére. Jelenleg négy csoportszobás az intézmény kétcsoportnyi bővítés 

lehetőségével. A főbejárat közelében, a fogadótérben elhelyezett teakonyha 

szabadtéri rendezvények kiszolgálását is lehetővé teszi. Az egyeztetések során 

merült fel az az igény, hogy a tornaszobát az óvodai nevelési időn túl külsősök is 

használhassák, ezért megoldották a kívülről történő megközelítés lehetőségét is. Az 

épület bal oldalán alakították ki a gazdasági bejárat gépkocsival való 

megközelíthetőségének a lehetőségét. 

Szakadáti László szerint is már most kell foglalkozni a Nagy utcai épületek sorsával, 

jövőbeni funkciójának, mert ·-a tervekből látszik, hogy az óvoda miatt pl. a középső 

épületből egy jelentős részt el kell bontani. A kastély melletti épületről is ki kellene 

mondanunk, hogy elbontjuk, hogy ha kell, térhez jussunk, vagy vissza akarjuk 

építeni, mert szükség van rá valamely kulturális feladatunk ellátásához. Tehát most 

kellene megfogalmaznunk ennek az egész tömbnek a sorsát. 

Bánfalvi Koppány egyetért az elhangzottakkal, azzal, hogy a gyerekek számára az 

óvoda nevelést, iskolai oktatást kiegészítő tevékenységek kerüljenek a három 

épületbe. Ami a bontásokat illeti, ők is próbáltak minél kisebb részekre javaslatot 

tenni, de sajnos ezeknek az épületeknek, és főleg a melléképületeknek nagyon rossz 

az állapota. A Nagy utca fésűs beépítésébe nem lenne szerencsés egy hézagot 

kialakítani, ezért ő nem szorgalmazná a most lakott épület elbontását. 

Tarjáni István: A tervező feladata, hogy az önkormányzat elé tárja a döntési 

lehetőségeket. Épp most fogjuk megbízni a felmérés elkészítésével, tehát most 

vagyunk döntési helyzetben, nem cselekedtünk idejekorán. 

Fekete Péter: Nagyon örül, hogy a gépkocsiforgalmat és a hatalmas parkolót sikerül 

a Nagy utcában tartani. A sátortetős ház visszaépítését az utcaképnek megfelelően, 
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üdvözli. Felveti, hogy az óvoda gazdasági bejáratához vezető gépkocsiforgalmat 

nem lehetne-e a Levente utca felől megoldani. 

Bánfalvi Koppány: Vizsgálták ennek a lehetőségét, de az a véleményük, hogy 

napjában egyszer-kétszer az ételszállítás, karbantartáshoz valamilyen kisbusz, vagy 

egy mentőautó megérkezése nem okoz az épületek használhatóságában korlátot. A 

Nagy utcai parkolási lehetőségnél azt is figyelembe vették, hogy az iskolakezdéshez 

képest későbbi idősávban érkezik az óvodások egy része. 

Szakadáti László: Csak azt szeretné elérni, hogy a gondolkodás közös legyen, ne 

egyedül az építész határozza meg a három épület majdani funkcióját. 

Tarjáni István: A felmérés eredményének ismeretében kerül a képviselő-testület elé 

döntésre az ügy. Ez a dolgok rendes menete, nem rontottunk el semmit. 

Nánási Tamás: Ez a kérdéskör már a helyi értékvédelmi rendelet kapcsán is 

felmerült. Annak kapcsán is foglalkoztunk a melléképületek állapotával, illetve az 

elbontásuk lehetőségével. Már régóta formálódik a gondolat, hogy kulturális, 

közgyűjteményi funkciók kerüljenek az épületekbe. Segíti ennek a kiforrását az, hogy 

a bábszakkör odatelepítésével elősegítettük annak a megerősödését és a 

kiteljesedésének a lehetőségét. 

Bánfalvi Koppány: Mindenképpen egymásra épülő gondolatokból alakulhat ki a 

végső terv. Csak együttműködve lehet kialakítani az épületekben ellátni kívánt 

funkciókhoz a megfelelő tereket bontással, építéssel. 

dr. Kovács András: A holnapi Településfejlesztési Bizottság ülésén is napirenden 

lesz ez a téma, már ott lehet ötleteket, javaslatokat megfogalmazni. 

Nánási Tamás: Akkor ezt a munkát a nyár folyamán el lehet végezni. Köszönjük a 

lehetőséget, hogy megismerhettük a terveket. Az elhangzottak alapján három 

dologról kéri a bizottság véleményét: Az első a Nagy utcai házakra vonatkozó 

funkciók meghatározása, a második a.kiviteli tervezésre szóló megbízás, a harmadik 

az előterjesztés határozati javaslatának 2„ pontjához kapcsolódó kisebb tervezési 

feladatokra szóló megbízás. 
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Szavazás 

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

szavazásnál) támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, hogy 

az óvoda kiviteli terveinek e/készítésével párhuzamosan a Nagy utca 29. 31. és 

33. szám alatti ingatlanok funkciójának kialakítása érdekében kezdődjenek 

egyeztetési eljárások a BM Építész Kft. részéről Bánfalvi Koppány bevonásával. 

Szavazás 

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

szavazásnál) támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az új 

óvoda kiviteli és egyéb terveiről szóló határozatokat. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 

Oktatási és Kulturális Bizottságának 

77/2016. (VI. 20.) határozata 

Új óvoda kiviteli és egyéb terveiről 

A bizottság a Nagy utca 29. 31. 33. épületek felmérését kéri a hasznosításra a BM 

Építész Kft-töl. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 

Oktatási és Kulturális Bizottságának 

78/2016. (VI. 20.) határozata 

Új óvoda kiviteli és egyéb terveiről 

Biatorbágy Város Oktatási és Kulturális Bizottsága: 

1. Tervezési ajánlata alapján a BM Építész Kft.-t megbízza 7.938.000.-Ft + Áfa 

összegért a biatorbágyi új óvoda kiviteli terveinek elkészítésével, 
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2. továbbá 40.000.-Ft/fél mérnöknap összegért a tervezői művezetéssel, 

műszaki felügyelettel. 

3. A kiviteli tervek elkészítésének határideje: 2016. szeptember 30., 

4. felkéri a polgármestert a BM Építész Kft. tervező irodával a tervezési 

szerződés megkötésére, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére. 

(A tervezési ajánlat a határozat mellékletét képezi.) 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 

79/2016. (VI. 20.) határozata 

Új óvoda kiviteli és egyéb terveiről 

Biatorbágy Város Oktatási és Kulturális Bizottsága: 

1. tervezési ajánlata alapján a BM Építész Kft.-t megbízza: 

1.1. 330.000.-Ft + Áfa összegért a leendő új óvoda melletti önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokon (Biatorbágy 453, 454, 455 hrsz.) a meglévő 
épületek felmérési terveinek elkészítésével, 

1.2. 810.000.-Ft + Áfa összegért a leendő új óvoda melletti önkormányzati 
tulajdonú épületek (Biatorbágy 453, 454, 455 hrsz.) hasznosítási 
terveinek elkészítésével, 

1.3. 150.000.-Ft + Áfa összegért a leendő új óvoda melletti Biatorbágy 454 
hrsz.-ú ingatlan egy részének bontási tervdokumentációjának 
elkészítésével, 

1.4. 960.000.-Ft + Áfa összegért a leendő új óvoda és a meglévő Nagy utcai 
épületek hasznosítási tervéhez igazodóan egységes belső udvar, kert 
(kertépítészet, növénytelepítés, telken belüli közművek tervei, 
elektromos tervek, térvilágítás) környezetrendezési kiviteli terveinek 
elkészítésével. 

5. a tervek elkészítésének határideje: a tervezési ajánlat alapján, 

6. felkéri a polgármestert a BM Építész Kft. tervező irodával a tervezési 
szerződés megkötésére, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére. 

(A tervezési ajánlat a határozat mellékletét képezi.) 
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Nánási Tamás rövid szünetet rendelt el. 

4. Beszámoló az Értéktár Bizottság 2016. első félévi tevékenységéről 

Nánási Tamás kiegészíti az írásos beszámolót azzal, hogy felhívja a figye lmet a 

bizottság tevékenységének kiterjesztésére, nevezetesen az általános iskolások 

számára meghirdetett „Fedezzük fel Biatorbágyot!" projektre. Erről a Városünnep 

keretében megrendezett konferencián Tótpál Judit, az értéktár bizottság elnöke 

számolt be. 

Tarjáni István értékesnek és figyelemre méltónak tartja a bizottság működését. 

Nánási Tamás kérte a bizottság állásfoglalását a beszámolóról. 

Szavazás 

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

szavazásnál) támogatta és e/fogadásra javasolta a képviselő-testületnek a 

Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2016. első félévében végzett munkájáról 

szóló beszámolót. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 

Oktatási és Kulturális Bizottságának 

80/2016. (VI. 20.) határozata 

Értéktár Bizottság beszámolója 

A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a 

Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2016. első félévében végzett munkájáról szóló 

beszámolót. 

5. Ideiglenes műanyag jégpálya létesítéséről 

Varga Lászlót kereste meg két hölgy, akik menedzselnék az előterjesztésben vázolt 

konstrukciót műanyag jégpálya telepítésére és üzemeltetésére. Ö alkalmasnak találja 

a kezdeményezést arra, hogy az önkormányzat elvi álláspontot alakítson ki arról, 
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hogy részt kíván-e venni benne, tekintettel a tornatermi kapacitás szűkösségére. A 

Beruházási Osztály előterjesztésében szerepel néhány lehetséges helyszín, pl. a 

Faluház belső udvara, illetve a Karinthy utcai iskola. Vannak járulékos 

infrastrukturális követelmények is, ezért neveztek meg olyan intézményeket, ahol 

ezek rendelkezésre állnak, pl. WC, melegedő. 

Barabás József: A Karinthy utcai helyszínt nem tartja alkalmasnak, annak a 

területnek a terhelését inkább csökkenteni kéne, nem még a hétvégi időszakban is 

forgalmat generálni. 

Fekete Péter aziránt érdeklődik, hogy milyen minőségű a műanyag jégpálya, 

próbálta-e már valaki. 

Rack Ferencné Varga László álláspontját osztja, elvi döntést kellene először hozni. 

Bármennyire is szükséges volna a sportolási lehetőségek növelésére a Karinthy 

utcában, nem látja szerencsésnek éppen ennek a műjégpályának az 

odatelepítésével megoldani ezt a kérdést, mert ez nem csak a gyerekek sportolását 

szolgálná, hanem jégdisco meg hasonló esti, hétvégi programokat is generálna. 

Tarjáni István kipróbálta a műanyag jégpályát. Nem veszi fel a versenyt a valódi 

jéggel, de edzésre megfelelő. Kb. 5-10 perc után, amikor felmelegszik a korcsolya 

éle, már élvezhető. Javasolja kipróbálni a döntés előtt. 

Nánási Tamás az iskolák álláspontját szeretné megtudni, mert szerinte kulcskérdés, 

hogy ők tudnák-e használni. 

Marx Árpád: El tudná képzelni a Szentháromság téri épület udvarán - hátsó 

kertjében - a pálya felállítását. Pár évvel ezelőtt ő is kipróbálta, szerinte is edzésnek 

megfelelő. 

Nánási Tamás: Meg kell vizsgálni azt a kérdést, hogy a költségeket tudja-e, akarja-e 

fizetni az önkormányzat ennek a vállalkozásnak. Az esti és hétvégi üzemeltetés más 

kérdéseket is felvet. 

Rack Ferencné: Továbbra is az a fő kérdés, hogy" egyáltalán szükség van-e erre e 

jégpályára. A testnevelési órákba nem lehet beilleszteni, azoknak kötött tanmenet 

szerint kell zajlaniuk, megadott tananyagot, mozgásokat kell megtanítani. Ha 

közösségi célokat szeretnének szolgálni, jól hozzáférhető helyen kell felállítani , de az 
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ne az iskolaudvar legyen. Csak az órakeret tíz százalékában szervezhető szabadon 

választható foglalkozás, aminek a terhére megy a lovas oktatás is. 

Barabás József: Nincs két hónapja, hogy a testület megszavazta a jégcsarnokot. 

Akkor miért játszadozunk most a műanyag jégpályával. Ráadásul öltözőt, melegedőt, 

WC-t, raktárt nekünk kell biztosítani. Megszavaztuk a jégcsarnokot, arra kell a 

pénzforrásokat összpontosítani. 

Barcza Jenőné: Valóban, ez egy nagyon méltánylandó dolog, hogy egy vállalkozó 

ilyet felajánl egy városnak. De azért azt hiszem, mindenki tisztában van azzal, hogy ő 

ezt nem ingyen teszi. Neki haszna lesz ezen, mert csak délelőtt fog oktatni 

gyerekeket, délutántól belépődíj ellenében lehet bemenni bárkinek. Illetve a 

felhasználási lehetőségek között szerepel jégdisco, bajnokságok lebonyolítása, nem 

hiszem, hogy az ingyenes lenne. Kockázatos kinyitni úgy egy iskolaudvart, hogy 

bevisznek egy ilyen szórakozó lehetőséget, beengedjük az öltözőbe , WC-be és nem 

tudjuk, hogy ki megy be oda. Legyen közterületen, mindenki eldönti, hogy bemegy 

vagy nem megy be, de iskolába azért mindenki nyugodtan engedi el a gyerekét és 

kifogja ellenőrizni, hogy oda ki lép be? Bárki. Úgy látom, hogy most már lekerült a 

Karinthy Frigyes utca, innentől kezdve megnyugodtunk, mert mi ezért jöttünk el, mert 

oda nem kívánnánk, de én azt mondom, hogy a többiek is mérlegeljék, hogy 

beengednek-e az iskolájukba egy ilyen nyitott szórakozóhelyet, nagy veszélye van. 

Nánási Tamás: Összefoglalva, tehát elvileg tárgyalásra alkalmasnak tartja a 

bizottság az ajánlatot, lehetséges helyszínnek a Biatorbágyi Általános iskola 

Szentháromság téri épületének hátsó udvarát javasolja, a szerződés létrejötte a 

további tárgyalásokon kimunkálandó részletektől, az önkormányzatra és az 

intézményre háruló kötelezettségektől függ . 

Szavazás 

A bizottság három igen szavazattal egy nem szavazat ellenében · (négy fő 

bizottsági tag vált jelen a szavazásnál) támogatta az elnök javaslatát. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 

Oktatási és Kulturális Bizottságának 

81/2016. (VI. 20.) határozata 
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Ideiglenes műanyag jégpálya létesítéséről 

A bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartja egy ideiglenesen működő műanyag 

jégpálya telepítésére érkezett vállalkozói ajánlatot. A műanyag jégpálya helyszínéül a 

Sándor-Metternich-kastély épületének hátsó kertjét javasolja. 

6. A 2016. május-júniusi önkormányzati rendezvények értékelése 

Barabás József: Több éves tapasztalattal a háta mögött elmondhatja, hogy az idei 

Városünnep hibátlan volt. Külön kiemeli a Városgondnokság munkáját, csak azt tartja 

furcsának, hogy a róluk szóló filmben nem a vezetőt szólaltatták meg. Egy másik 

nem régi rendezvénnyel kapcsolatban megjegyzi, hogy az Iharos-völgy nagyon szűk 

volt az ott fellépők számához viszonyítva. Ha lesz még ilyen program, azért ezt át 

kellene gondolni. 

Nánási Tamás csatlakozik Barabás József szavaihoz és ő köszönetét fejezi ki a 

Faluháznak is az idei Városünnepért. És megköszöni a polgármesteri hivatal 

munkáját és valamennyi, a szervezésben, lebonyolításban résztvevő személynek. 

Fekete Péter: Az egyik kérdés a péntek esti naphoz, hogy mennyire volt sikeres az 

ifjúsági program, meg önkormányzati rendezvény. Ott egy kis bizonytalanságot 

éreztem abban, hogy én személy szerint sem tudtam, hogy most menjek a 

testvérvárosi küldöttségek fogadására, vagy nem. Mert ilyen irányú meghívást nem 

kaptam, és szerintem még elég sokan, tehát ez nem teljesen tiszta nekem, hogy 

ezzel meg akarjuk nyitni valamilyen nyilvánosság előtt a testvérvárosi küldöttségek 

fogadását, vagy ezt szándékosan nem akarjuk, vagy mi ezzel a célunk? A másik, 

szombaton meg vasárnap a nap közbeni időszakban nem voltak sokan, aztán estére 

szépen megtelt a tér, de ez lehet, hogy csak szubjektív érzés volt, meg sok minden 

mástól is függött. A harmadik meg, hogy nyilván nagyon sok színes program volt, 

meg tényleg megmutatták magukat a testvérvárosok is, meg a biatorbágyi 

közösségek is most mindenféle oldalról. A vasárnap esti műsorral kapcsolatban 

kérdezném, hogy milyen kulturális kötődés alapján tesszük a koronát az ünnepre a 

Budapest Bár nevű zenekar fellépésével, ez szándékos volt, kulturális színesítés, 

vagy mi volt ezzel a cél? 
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Tarjáni István: A maga részéről szintén köszöni, elsősorban a Faluháznak azt a 

kiváló munkát, ami által az idei Városünnep szervezése, lebonyolítása szinte hibátlan 

volt. Ami Fekete Péter felvetését illeti, a testvérvárosi küldöttségek fogadása a 

programfüzetben meghirdetett nyilvános esemény volt, bárki részt vehetett rajta. 

Névre szóló meghívót csak a képviselő-testület tagjai kaptak. A zenekar világzenét 

játszott, ennél többet nem kíván foglalkozni ezzel a kérdéssel. 

Rack Ferencné megköszönte a kitelepítési megemlékezés alapos előkészítését, 

sajnálta, hogy a helyszín rendezettsége hagyott kívánnivalót maga után. A 

menetelés viszont nem volt gördülékeny, kevés tájékoztatást kaptak, ezért sokat 

késtek. 

Szádváriné Kiss Mária: A problémát a zenészeket szállító gumikerekű szekerek 

okozták, amelyek elkéstek. Pontos időpontra lettek rendelve, de más településről 

jöttek, és talán a forgalom miatt nem tudtak kellő tempóban közlekedni. A 

munkatársaival nagyon kritikus belső értékelést szoktak tartani a nagy rendezvények 

után. Köszöni az észrevételeket és a dicsérő szavakat is. 

Mester László: Fekete Péter felvetésére reagálva elmondja, hogy e-mailen hívta 

meg ·polgármester úr a képviselőket és a bizottságok külső tagjait. Várták a 

visszajelzéseket a részvételi szándékról, de egyedül Barabás József képviselő úrtól 

érkezett válasz. A többiek semmilyen módon nem reagáltak. Előttünk állnak nagy 

rendezvények itthon és a testvértelepüléseken. Úgy gondolja, hogy aki arra 

vállalkozott, hogy a város polgárságát képviseli, aki erre felhatalmazást kapott, az 

azzal is jár, hogy megjelenik ezeken a rendezvényeken. Nagyon kevés képviselő 

jelenik meg az utóbbi időben. Hiányzik az a kapcsolat, amit ők teremthetnének a 

testvérvárosi küldöttségek tagjaival, a civil szervezetekkel. 

Ami a péntek esti eseményeket illeti, itt szeretné leszögezni, hogy nem a városünnep 

része volt. Ugyan ezen a területen, de éjjel 3 órakor történt: Mi fél 2-kor bezártuk a 

rendezvényt. Egyébként egy hatalmas nagy előkészítés volt, akkorára nőtte ki magát 

már maga a rendezvény, hogy egy teljes kiürítési tervet, egy teljes 

katasztrófavédelmi tervet kellett készíteni, és el is árulom, több mint fél millió forintot 

kellett csak erre kiadnunk. Az első nap ellenőrizték is, mindent rendben találtak. 17 

olyan ember volt itt állandóan ügyeletben, aki különböző helyszíneken és pontokon 
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őrző-védő feladatot látott el, a mi rendőrségünk és a polgárőrségünkön kívül, a mi 

városgondnokságunkon kívül, a mi önkormányzati dolgozóinkon kívül, akik 

kifejezetten arra figyeltek, hogy ne legyen rendbontás. Én ezt például óriási dolognak 

tartom, hogy megszervezte a Faluház előre, mert sejtethették, hogy ez lesz. 

Tarjáni István: Ez valóban mély víz volt mindannyiunknak. Én azt hiszem, hogy ez 

egy olyan kezdeményezés, amit érdemes folytatni. A fiatalságnak is teret kell 

.biztosítani egy városi szintű rendezvényen. Eddig erre kísérletet sem igen tudtunk 

tenni, most ez egy kísérlet volt. Az, hogy ez rendbontással jár, kezelni kell. Én csak 

példaképpen azt tudom mondani, hogy a VB döntő alatt Herbrechtingenben 

közterületen nem lehetett televíziót nézni. Nem volt olyan hely, ahol lakáson kívül, 

nyilvános helyen televíziót lehetett volna nézni. Mi azért egy picit jobb 

közbiztonsággal rendelkezünk, nyilván ezzel nem védeni akarom, ami történt. Nekem 

pontos információim sincsenek, ezért kértem tájékoztatást a kapitány úrtól a 

történtekről. Ha a tájékoztatás megérkezik, akkor megfelelő fórumokon 

nyilvánosságra hozzuk, nyilván interneten, újságban, hogy mindenki értesüljön arról, 

ami valójában történt. Mert szóbeszéd az nem a hiteles információ. Néhány évvel 

ezelőtt arra gondoltunk, hogy legyenek fogatok a felvonulásban, hiszen ettől 

-"' _ méltóságteljesebb a vonulás, hogyha lovas fogatok is vannak benne, viszont 

Biatorbágyon nincsen ennyi fogat, amennyi szükséges lenne. Ezért jönnek Bicskéről, 

Zsámbékról. Ebben meg benne van az a veszély, hogy nem érnek ide. Mind a két 

helyszínen problémát okozott a fogatok késése. A megoldást a helyszínen lehet 

mérlegelni, aki ott van, annak kell döntenie. Az utolsó pillanatban, mielőtt elindultunk 

volna, akkor lehetett látni, hogy ott a ködben jön két lovas, úgyhogy mi megvártuk 

őket. 

Szakadáti László: A belső kommunikáció még mindig nem elég hatékony, nem 

kaptak tájékoztatást a vonulás részleteiről. Ami az éjszakai rendbontást illeti, jóval 

később volt a hivatalos program befejezésénél. Nem volt nagyobb, mint ami 

bármelyik kocsmában meg ne történhetne. Szerinte nem kell ezt a problémát városi 

rangra emelni. Számára fontosabb, hogy a közös értékrendről folyjon párbeszéd, 

mert az esti fellépők közük három is megosztó volt. Sokat kellene arról beszélgetni, 

hogy a zenei műfajokban zajló hazai és külföldi kísérletekből mi az, ami elfogadható, 
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felvállalható, népszerűsíthető . Nem baj, ha új programokat hozunk be, csak legyen 

érdemi eszmecsere előtte . 

Barabás József: Sajnálja az előbbi félreértést. Természetesen meg van elégedve a 

Faluház és az igazgató asszony munkájával. Kiváló volt a rendezvény. 

Varga László: Csak megerősíteni tudja, hogy sok dilemma előzte meg a pénteki 

ifjúsági nap beiktatását. Azzal viszont nagy baj van, ha az oktatási bizottság 

valamelyik tagja csak a rendezvényen szembesül a meghívott előadó személyével, 

és utólag tesz fel kérdéseket. Februárban a költségvetési fedezet biztosítása okán 

volt a bizottság előtt a téma, és utána még két alkalommal tűzte napirendre a 

bizottság a Városünnep programját és az előkészületek állását. Bárkinek lehetősége 

lett volna még ebben a szakaszban felvetni a kérdéseit. Reméli , hogy jövőre az 

ifjúságpolitikai referens már jóval korábban be tud kapcsolódni az előkészítésbe , így 

a pénteki ifjúsági nap programja is kimunkáltabb lesz. 

Voltak más rendezvények is az elmúlt hónapban. A nemzeti összetartozás napjának 

programjában tavaly óta kiemelkedően fontos elem, hogy valamely határon túli 

testvérvárosunk adja az ünnepi szónokot. Bevált a kezdeményezés, érdemes ezen 

az úton továbbmenni. Az idősek juniálisa új program, sikeres volt a kezdet, ami annál 

is inkább örvendetes, mert az önkormányzat szeretné elnyerni az idősbarát 

önkormányzat címet. Ebbe az irányba tett lépés az idősügyi tanács létrehozása is. 

Szádváriné Kiss Mária megköszöni az észrevételeket. 

Több hozzászólás nem lévén Nánási Tamás szavazásra teszi fel a tájékoztató 

elfogadását. 

Szavazás 

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

szavazásnál) elfogadta a 2016. május-júniusi önkormányzati rendezvényekről 

szóló beszámolót. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 

Oktatási és Kulturális Bizottságának 

82/2016. (VI. 20.) határozata 
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2016. május-júniusi önkormányzati rendezvények értékelése 

A bizottság elfogadta a május-júniusi önkormányzati rendezvényekről szóló 

beszámolót. 

7. Bábos nap megszervezéséről 

Nánási Tamás lelkes támogatója a bábmüvészetnek, s úgy gondolja, hogy az 

előterjesztésben vázolt bábos nap megvalósítása jelentős lépés lenne ahhoz, hogy 

Biatorbágy a magyarországi bábművészet központja legyen. 

Szakadáti László fontosnak tartja, hogy legyen a városban egy ilyen alkotóműhely, 

az, hogy éppen ott, ahol elindult, abban nem biztos, de támogatja a rendezvény 

megtartását. 

Szádváriné Kiss Mária a helyszínt is fontosnak tartja, mert a bábműhelynek jelenleg 

otthont adó épület szomszédságában álló házak egybefoglalásával a művészeti 

nevelés több ágának egy koncentrált helyszínét lehetne létrehozni. Az 

óvodaépítéshez kapcsolódó tereprendezést jó lenne látni, a három épületét egyben, 

mert akkor derül ki, hogy milyen tevékenységre lesz alkalmas az épületegyüttes. 

Nánási Tamás kéri a bizottságot, hogy aki egyetért az előterjesztés határozati 

javaslatával, szavazzon igennel. 

Szavazás 

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

szavazásnál) egyhangúan támogatta a bábos nap megrendezéséről szóló 

előterjesztés határozati javaslatát. 

Biato.rbágy Város Önkormányzat 

Oktatási és Kulturális Bizottságának 

83/2016. (VI. 20.) határozata 

Bábos nap megszervezéséről 
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A bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 

1. a szeptember 18-i „Bábos nap" megszervezését 

2. a Faluház részére bruttó 200.000.- Ft. összeget átadására, tárgyi eszközök 

vásárlására, a költségvetés tartalékkerete terhére, 

3. a Nagy u. 31. szám alatt található udvar és a kert rendezését a 

Városgondnokság segítségével a „Bábos nap"-ra 

4. a Szily-kastély udvarának és vizesblokkjának térítésmentes használatának 

biztosítását a helyszínt ismerő személyzet közreműködésével. 

8. A 2016. júliusi-szeptemberi önkormányzati rendezvények előkészítése 

Az írásban előterjesztett tervezetet Szádváriné Kiss Mária az egészségnap 

programjára vonatkozóan kívánja kiegészíteni. Dr. Juhász Zsuzsanna „Test, lélek, 

szellem. Egészségről másként." címmel egy kerekasztal beszélgetést tervez, 

melynek moderátora az Érthetően az egészségéért alapítvány Biatorbágyon élő 

elnöke lenne, meghívott beszélgetőtársak pedig dr. Papp Lajos szívsebész, dr. 

Csókai András idegsebész és dr. Darnói Tibor háziorvos, holisztikus orvos. A 

program belépő díjas lenne, tehát a Faluháznak nem kerülne költségbe. A bevétel 

az alapítványé lenne, aki nővérképzést és egészségügyi dolgozók ingyenes 

képzését végzi. 

Tóth Tamás: Az ETNA idén tíz éves jubileumát ünnepli a tervek szerint augusztus 

27-én. A visszatekintés jegyében szervezik a programot. Az első fellépő zenekart 

hívnák meg ismét, a Zanzibárt. A sporteseményeken kívül Garamszegi Zsolt 

dobbemutatója és két környékbeli zenekar lépne fel, velük még zajlik az egyeztetés. 

Fekete Péter tudni szeretné, hogy az augusztus 20-ára meghívott zenekar milyen 

stílust képvisel. 

Szádváriné Kiss Mária: Népzenei alapon világzenét játszó együttesről van szó. 

Más hozzászólás, észrevétel nem lévén, Nánási Tamás szavazásra teszi fel a 

tájékoztató elfogadását. 

Szavazás 
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A bizottság három igen szavazattal egy tartózkodás mellett (négy fő bizottsági 

tag volt jelen a szavazásnál) elfogadta a 2016. júliusi-szeptemberi 

önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló tájékoztatót. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 

Oktatási és Kulturális Bizottságának 

84/2016. (VI. 20.) határozata 

2016. júliusi-szeptemberi önkormányzati rendezvények előkészítése 

A bizottság elfogadta a 2016. júliusi-szeptemberi önkormányzati rendezvények 

előkészítéséről szóló beszámolót azzal a kéréssel kiegészítve, hogy az 

Egészségnap program egészüljön ki a Test-Lélek-Szerelem kerekasztal 

beszélgetéssel. 

9. A Benedek Elek Óvoda pedagógiai programjának véleményezése 

Nánási Tamás kéri, hogy a program 13. oldalán a migráns gyermekek befogadásáról 

szóló kijelentés kerüljön ki az anyagból, mert az ellentétes az ország érdekeivel. Az, 

hogy nyitott az intézmény a más kulturális közegből érkező gyerekek fogadására, pl. 

roma származású gyermekek befogadására, teljesen érthető és elfogadható. De a 

migráns szó használatát ebben az összefüggésben nem javasolja. 

Hingyiné Molnár Ildikó: Az országos alapprogram alapján kellett a helyi óvodai 

programokat elkészíteni, abban szerepelt ez a kifejezés. A módosítás alkalmával 

véletlenül maradt benne ez a fogalom . Régebben ez nem számított olyan felhangú 

kifejezésnek, mint manapság. 

Nánási Tamás: Mivel a pedagógiai program módosítása nem ró finans~irozási 

. többlet~ötelezettséget a fenntartóra, a bizottság javasolja a képviselő-testületnek, 

hogy véleményével támogassa a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

pedagógiai program elfogadását a Benedek Elek Óvoda nevelőtestületének azzal a 

kitétellel, hogy a migrációval kapcsolatos feladat-ellátás kerüljön törlésre a 

dokumentumból. 

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

szavazásnál) támogatta az elnök javaslatát. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 

Oktatási és Kulturális Bizottságának 

85/2016. (VI. 20.) határozata 

Benedek Elek Óvoda pedagógiai programjának véleményezése 

A bizottság kéri a Benedek Elek programjából a migráns gyermekekkel 

kapcsolatos feladat-ellátás törlését. 

10. BNNÖ kérelme szerződés módosításról 

Rack Ferencné: A Biatorbágyi Önkormányzattal kötött közfeladat-ellátási szerződés 

szerint 2016. június 30-áig kellett volna megszerezni a tájház működési engedélyét. 

Ennek feltételei még nem teljesültek, a felkért szakértő csak július 1-jén tudja 

megkezdeni a gyűjtemény leltározását, ami az egyik feltétel a az engedélyezési 

eljárás megkezdéséhez. Ez egy kb. két hónapos munka. A minisztériumi eljárás is 

hosszadalmas, ezért kérik a szerződés módosítását. Ahhoz nem kell működési 

engedély, hogy a tájház látogatható legyen, lezajlott már néhány rendezvény is. A 

működési engedély ahhoz kell, hogy intézményként működhessen a tájház. 

Nánási Tamás: A BNNÖ kérése, hogy a működési engedély megszerzésének 

határideje 2016. június 30. helyett 2016. október 31. legyen. Aki ezt támogatja, 

szavazzon igennel. 

Szavazás 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag_ volt jelen a 

szavazásnál) támogatta · és elfogadásra javasolta a képviselő-testi)letnek a 

Biatorbágy Város Önkormányzata és a Biatorbágyi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat között a tájház működtetése céljából megkötött közfeladat

ellátási szerződés módosítását oly módon, hogy a működési engedély 

megszerzésének határideje 2016. június 30-ról október 31-ére változzon. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat 

Oktatási és Kulturális Bizottságának 

86/2016. (VI. 20.) határozata 

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött ingatlan használattal 

egybekötött közfeladat ellátási megállapodás módosításáról 

A bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Az 

lngatlanhasználattal egybekötött közfeladat-ellátási megállapodás 3.1 pontjának 

módosítását. A működési engedély megszerzésének határidejét 2016. október 31 . 

napjában javasolja meghatározni. 

11. Marx Árpád kérelme a köznevelési pályázaton elnyert támogatás 

felhasználásának módosításáról 

Nánási Tamás: Marx Árpád a bizottsági ülés szünetében jelezte, hogy sürgősen 

szeretné a bizottság jóváhagyását kérni a köznevelési pályázaton elnyert 

támogatások átcsoportosításához. A témához írásos kérelem és előterjesztés nem 

áll rendelkezésre, valamint nem szerepel az ülés napirendjén. Ennek ellenére 

javasolja, hogy _a bizottság hallgassa meg Marx Árpád kérését. 

Marx Árpád: A köznevelési pályázaton a Cseres Tibor szavalóversenyre nyertünk 

300 ezer Ft-ot, de addig húzódott a köznevelési pályázat, hogy éppen lemaradtunk 

róla. És így megmaradt a 300 ezer Ft. Viszont a legutóbb, mikor fogadtuk az erdélyi 

gyerekeket, nagyobb létszámmal érkezte:k/ éi{ egy kicsit bővebb programot csináltunk 

nekik, úgyhogy túlszaladtunk az összegen. : Szeretnék annyit kérni, hogy a 

köznevelési pályázaton a Cseres Tibor napokra szánt 300 ezer Ft-ból 105 955.- Ft-ot 
· .. :- ~ -~ 

tegyünk át erre a pontra. A 300 ezer Ft maradékának a további felhasználására majd 

később küldök tájékoztatást vagy kérést. Azt elsősorban eszközbeszerzésre 

szeretném majd használni, mivel egy forintot sem kaptunk erre. És én bombázom 

ugyan a fenntartót, de ha valamire nem kapunk onnan pénzt, akkor kénytelen leszek 

majd más .. úton innen próbálni pénzt szerezni . 

Nánási Tamás: Ez egy olyan jellegű kérés, aminek én legalább is helyt adtam, bár 

ehhez napirend módosítást kellett volna előtte még megszavaznunk. Most már 
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egyebek címen tárgyaljuk. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki 

támogatja a pályázati célok közötti átcsoportosítást, szavazzon igennel. 

Szavazás 

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

szavazásnál) támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, hogy 

a Biatorbágyi Általános Iskola által a köznevelési pályázaton a Cseres Tibor 

szavalóversenyen való részvétel megvalósításához elnyert 300 OOO forint 

támogatási összegből a gyergyóremetei Fráter György Általános Iskola 

tanulóinak a diákcsere program keretében megvalósult látogatásának 

költségeihez 105 955 forint átcsoportosításra kerüljön. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 

Oktatási és Kulturális Bizottságának 

87/2016. (VI. 20.) határozata 

Marx Árpád kérelme 

(köznevelési pályázaton elnyert támogatás átcsoportosításáról) 

A bizottság támogatta, hogy a Biatorbágyi Általános Iskola által a köznevelési 

pályázaton a Cseres Tibor szavalóversenyen való részvétel megvalósításához 

elnyert 300 OOO forint támogatási összegből a gyergyóremetei Fráter György 

Fekete Péter 

bizottsági tag 

keretében megvalósult 

Tamás 
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