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Sz-44/5/2015 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2015. március 16-án, hétfőn, 1300 órai kezdettel a Városháza a 102-es 

tanácstermében megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 

 Nánási Tamás, bizottsági elnök 

 Éhn András, bizottsági tag 

 Fekete Péter, bizottsági tag 

 Tálas-Tamássy Richárd, bizottsági tag 

 Tarjáni István, polgármester 

 Szakadáti László, alpolgármester   

 Varga László, alpolgármester 

 dr. Szabó Ferenc, aljegyző 

 Hingyiné Molnár Ildikó, óvodavezető, Benedek Elek Óvoda 

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

 Ábrahám Ferencné, igazgató, Biai Református Általános Iskola 

 Gál Edit tagintézmény-vezető, Czuczor Gergely Tagiskola 

 Korbuly Klára, igazgató, Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 

 Baracza Szabolcs, restaurátor művész 

 Ihászné Pálfi Katalin, referens, jegyzőkönyvvezető 

 

 

Nánási Tamás: Üdvözölte az Oktatási és Kulturális Bizottságon megjelenteket. 

Megállapította, hogy a bizottság öt fővel határozatképes. Javasolta, hogy a kiküldött napirend 

1. pontját ne tárgyalja a bizottság. Felkérte Tálas-Tamássy Richárdot az ülés 

jegyzőkönyvének hitelesítésére. 

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

napirendet elfogadta. 
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Napirend: 

1) A 2015. áprilisi önkormányzati rendezvények előkészítése 

2) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2015. évi támogatási pályázatának 

kiírása 

3) Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 

4) Tájékoztató az általános iskolai osztályok 2015/2016. tanévi elhelyezéséről 

5) Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázatról 

6) A Biatorbágyi Értéktár Bizottság javaslata 

7) A Biai Katolikus Egyházközség és a Torbágyi Katolikus Egyházközség kérelmével 

összefüggő kérdésekről 

8) A Magyar Szkander Szövetség kérelméről 

 

1) A 2015. áprilisi önkormányzati rendezvények előkészítése 
 

Szádváriné Kiss Mária, a Faluház és Karikó János Könyvtár igazgatója tájékoztatta a 

bizottságot a májusban megrendezésre kerülő majális és gyermeknap 

előkészítéséről. 

 

Szavazás: 

 

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

tájékoztatást elfogadta. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

39/2015. (III. 16.) határozata 

A májusi önkormányzati rendezvények előkészítése 

 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta és elfogadta a májusi önkormányzati 

rendezvények előkészítéséről szóló tájékoztatót. 

 

 

2) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények 2015. évi támogatási 
pályázatának kiírása 

 

dr. Szabó Ferenc javasolta, hogy a 2015. évi pályázati kiírásban a korábbitól eltérően a 

pályázati év ne záruljon le december 15-ével, mert lehetnek még az adventi és 

karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó, később megvalósuló programok. A korábbi 

tapasztalatok alapján az elszámolás határidejét 2016. február 15-ére javasolja kitolni. 
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Szavazás: 

 

A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta dr. 

Szabó Ferenc javaslatát. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

40/2015. (III. 16.) határozata 

A köznevelési intézmények 2015. évi szakmai pályázatának meghirdetéséről 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek a köznevelési intézmények 2015. évi szakmai pályázatára vonatkozó kiírás 

tervezetét. A bizottság javasolja, hogy a kiírásban a pályázati évet lezáró dátum 2016. január 

31., a pályázatok elszámolásának határideje pedig 2016. február 15. legyen. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. április 30. 

A végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

Melléklet: pályázati kiírás 

 

 

Rack Ferencné javasolta, hogy a több féléven át zajló pedagógus-képzési pályázatok 

elszámolásának végső dátuma – tekintettel a keresztfélévben induló képzésekre – 

2018. február 15. legyen. 

 

Szavazás: 

 

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

Rack Ferencné javaslatát. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

41/2015. (III. 16.) határozata 

A köznevelési intézmények 2015. évi szakmai pályázatának meghirdetéséről 

 

Az Oktatási Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, hogy 

a 2015. évi köznevelési intézmények számára kiírásra kerülő pályázatban a több éven 

át zajló pedagógus-képzések támogatása esetén a végső elszámolás határideje 2018. 

február 15. legyen. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. április 30. 

A végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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3) Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
 

 Hingyiné Molnár Ildikó tájékoztatta a bizottságot az óvodai beiratkozás új törvényi 

szabályozásáról. Kérte, hogy a határozati javaslatban szereplő beiratkozási dátumot 

2015. április 27-28-ra módosítsa a bizottság. 

 

Szavazás: 

 

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

Rack Ferencné javaslatát. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

42/2015. (III. 16.) határozata 

Az óvodai beiratkozás időpontjáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a Biatorbágyi Benedek Elek Óvodában a 20/2012. (VIII. 31.) 

Emmi rendelet 20. § (1) bekezdésének alapján a 2015/2016-os óvodai nevelési évre 

történő beiratkozás időpontja 2015. április 27-28. legyen. 

Felelős: A Benedek Elek Óvoda vezetője 

Határidő: azonnal 

 

 

4) Tájékoztató az általános iskolai osztályok 2015/2016. tanévi 
elhelyezéséről 

 

Tarjáni István polgármester úr tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a Faluház és Karikó 

János Könyvtár vezetőjével, a Biai Katolikus Plébánia részéről Mészáros Péter 

plébános úrral, a Biai Református Plébánia részéről Molnár Sándor Lelkész úrral, 

illetve Mohácsy István gondnok úrral folytatott egeztetések alapján csak a Karikó 

János Könyvtár épülete tud befogadni egy osztályt a szeptember 1-je és a Sándor-

kastélyban épülő öt új tanterem átadása közötti időszakban. 

 

Nánási Tamás elnök úr kérte, hogy tekintettel az elsősök beiratkozásának közelgő 

dátumára, a 2015. március 23-ai rendkívüli ülésen ez a napirend kerüljön ismét 

tárgyalásra. Megköszönte a tájékoztatót és napirendet szavazás nélkül lezárta. 

 

 

5) Az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt 
pályázatról 

 

Fekete Péter a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodaépület bővítésének támogatása céljából 

benyújtandó pályázat kapcsán kérdést intézett Tarjáni István polgármester úrhoz a 

Szily-kastély mellett épülő új óvoda tervezésének aktuális állásáról. 
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Barabás József aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a két csoportnyi férőhely-bővítésre 

elnyert támogatás esetleg nem lesz-e kizáró ok egy nagyobb léptékű, majdan kiírásra 

kerülő pályázaton való indulás esetében. 

 

Tarjáni István polgármester úr vállalta, hogy a bizottság március 23-ai ülésén 

részletesebb tájékoztatást fog nyújtani a Szily-kastély mellett tervezett új óvoda 

építésének helyzetéről. 

 

Szavazás: 

 

A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta az 

előterjesztés határozati javaslatát. javaslatát. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

43/2015. (III. 16.) határozata 

Az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázatról 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság támogatja, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata 

pályázatot nyújtson be a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, az óvodai 

kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására, a Bajcsy-Zsilinszky utcai 

óvodaépület két csoporttal történő bővítése céljából. Az önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének II/7. melléklete tartalmazza a pályázati cél megvalósításához 

szükséges önrész fedezetét.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. március 23. 

 

 

6) A Biatorbágyi Értéktár Bizottság javaslata 
 

Nánási Tamás tájékoztatta az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy 2015. március 3-

án ülésezett a Biatorbágyi Értéktár Bizottság, és határozatai közül kettőhöz javasolja 

az Oktatási és Kulturális Bizottság támogatását.  

 

1. A Néprajzi Múzeum rendelkezik olyan fotódokumentációval, amely megörökítette 

Biatorbágy fejlődésének egy korábbi, ma már eltűnt korábbi szakaszát. A Biatorbágyi 

Értéktár Bizottság ezért javasolja e dokumentáció megvásárlását 40 ezer forint 

értékben, és a Karikó János Könyvtárban egy fotógyűjtemény létrehozását. 

 

Szavazás: 

 

A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta és 

elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Néprajzi Múzeum biatorbágyi 

vonatkozású fotóinak megvásárlását és egy fotótár kialakítását a Karikó János 

Könyvtárban. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

44/2015. (III. 16.) határozata 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság kérelméről 

Helytörténeti fotó gyűjtemény kialakítása a Karikó János Könyvtárban 

 

Az Oktatási Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, hogy 

a Biatorbágy múltját fotókon bemutató gyűjtemény kerüljön megvásárlásra a Néprajzi 

Múzeumtól. Ennek költsége kb. 40 000 Ft, amely az intézmény 2015. évi 

költségvetéséből kigazdálkodható. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. december 31. 

 

 

2. Biatorbágy helyi értékvédelmi rendelete alapján a város több pontján ki kell helyezni a 

helyi védelmet élvező területek lehatárolását jelző tájékoztató táblákat. Ezek 

frissítése, javítása, pótlása időszerűvé vált, ezért javasolja a Biatorbágyi Értéktár 

Bizottság a képviselő-testületnek, hogy szerezzen érvényt a rendeletben 

foglaltaknak. 

 

Szavazás: 

 

A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta és 

elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, hogy a helyi értékvédelmi rendelet 

előírásainak végrehajtása érdekében a város helyi védettséget élvező területeinek 

bemutatására szolgáló tájékoztató táblák felújításáról intézkedjék. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

45/2015. (III. 16.) határozata 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság kérelméről 

Helyi értékekről tájékoztató táblák felújítása 

 

Az Oktatási Bizottság támogatja a Biatorbágyi Értéktár Bizottság javaslatát, és annak 

megfelelően javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tájékoztató táblákon lévő 

várostérképek cseréje során – helyi értékvédelmi rendelet előírásainak végrehajtása 

érdekében – olyan települési térképek kerüljenek kihelyezésre, amelyeken a helyi 

védettséget élvező épületek és övezetek is szerepelnek. 

 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

7) A Biai Katolikus Egyházközség és a Torbágyi Katolikus Egyházközség 
kérelmével összefüggő kérdésekről 
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Nánási Tamás javasolta, hogy a Biai Katolikus Plébánia Szent Anna templomának 

homlokzat felújítása céljából benyújtott támogatási igény elbírálása előtt 

folytatódjanak az egyeztetések Mészáros Péter plébános úr és Tarjáni István 

polgármester úr között. 

 

Szavazás: 

 

A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta és 

elfogadásra javasolta Nánási Tamás indítványát. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

46/2015. (III. 16.) határozata  

A Biai Katolikus Plébánia támogatási kérelméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága: 

 

1. a Biai Szent Anna plébániatemplom homlokzatának felújításának 

támogatásáról a felújítás költségvetése és a más forrásokból rendelkezésre 

álló anyagi erő ismeretében tud megalapozott döntést hozni. 

2. kéri a polgármester közbenjárását a hiányzó adatok beszerzése érdekében 

 

Felelős: Polgármester 

 

Baracza Szabolcs restaurátor művész ismertette a torbágyi katolikus templom műemlék 

oltárának művészettörténeti jelentőségét, majd kitért az NKA pályázatának 

eredményére, és megismételte a Torbágyi Katolikus Plébánia kérelmét, hogy a 

képviselő-testület novemberében meghozott testületi döntés szerinti mértékben 

támogassa a város az oltárfelújítás aktuális ütemét. 

 

Tarjáni István röviden vázolta a város pénzügyi kötelezettségei miatt fennálló likviditási 

gondokat, ezért kérte, hogy, amennyiben lehetséges, a támogatás egy részét a 2016. 

évi költségvetésből finanszírozhassa a város. 

 

Baracza Szabolcs elfogadta polgármester úr ajánlatát. 

 

Szavazás: 

 

A bizottság öt igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta és 

elfogadásra javasolta Tarjáni István polgármester úr javaslatát. 

 

 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

47/2015. (III. 16.) határozata  



8 
 

A Torbágyi Katolikus Plébánia támogatási kérelméről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága:  

 

1. a Torbágyi Katolikus Plébánia kérelmére a képviselő-testület 160/2014. (XI.27.) 

számú határozatában megjelölt összeggel oly módon javasolja támogatni a 

templom oltárának restaurálását, hogy az önkormányzat a támogatás első 

részét 2015-ben, második részét 2016-ban bocsátja rendelkezésre; 

2. javasolja felhatalmazni a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, a 

jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. október 31. 

 

 

8) A Magyar Szkander Szövetség kérelméről 
 

Szavazás: 

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

határozati javaslatot. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

48/2015. (III. 16.) számú határozata 

A Magyar Szkander Szövetség kérelméről – 

a Viadukt Sport Egyesület 2015. évi szkander országos bajnokság megrendezéséhez 

benyújtott támogatási kérelméről 

 

 

Biatorbágy Város Oktatási és Kulturális Bizottsága megtárgyalta a Magyar Szkander 

Szövetség és a Viadukt SE által benyújtott, 2015. évi szkander országos bajnokság 

megrendezésével kapcsolatos támogatási kérelmet. 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság a verseny megrendezését 300 000 forinttal támogatja, 

mely összeget a Viadukt SE 2015. évi helyi civil szervezeti támogatásának részeként vesz 

figyelembe.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2015. március 31. 

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 

Nánási Tamás megköszönte a megjelentek részvételét és az ülést 15.00 órakor bezárta. 

k.m.f. 

 

 Tálas-Tamássy Richárd Nánási Tamás 

 bizottsági tag bizottság elnöke 


