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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2015. április 20-án, hétfőn, 1300 órai kezdettel a Városháza a 102-es 

tanácstermében megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 

 Nánási Tamás, bizottsági elnök 

 Éhn András, bizottsági tag 

 Varga László, alpolgármester 

 Mester László, kommunikációért felelős munkatárs 

 Szakadáti László, alpolgármester   

 Hingyiné Molnár Ildikó, óvodavezető, Benedek Elek Óvoda 

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

 Gál Edit tagintézmény-vezető, Czuczor Gergely Tagiskola 

 Korbuly Klára, igazgató, Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Osztály 

 dr. Szabó Ferenc, aljegyző 

 Ihászné Pálfi Katalin, referens, jegyzőkönyvvezető 

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

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

felkéri Éhn András bizottsági tagot. Javaslatot tesz az ülés napirendjére: az 1. és a 7. 

pontokat vegyék le napirendről, a 12. témát pedig teljes egészében zárt ülésen tárgyalja a 

bizottság. 

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

módosított napirendet elfogadta. 

Napirend: 

1) Tájékoztató az első osztályosok beiratkozásáról 

2) A 2015. márciusi önkormányzati rendezvények értékelése 

3) A 2015. májusi-júniusi önkormányzati rendezvények előkészítése 

4) A 2015. évi Városünnep előkészítése 
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5) A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjének kérelme az iskolába felvehető 

tanulók létszámának megemeléséről 

6) A Nagycsaládosok Egyesületének támogatása 

7) A Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány kérelme a Bálványosi Szabadegyetem 

és Diáktábor megszervezésének támogatásáról 

8) A Rákóczi Szövetség kérelme a határon túli magyar tannyelvű beiratkozási program 

támogatásáról 

9) Biatorbágy jó hírének öregbítésével összefüggő kérdésekről 

10) Az önkormányzati televízióval összefüggő kérdésekről (zárt ülés) 

 

1) Tájékoztató az első osztályosok beiratkozásáról 

A Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója, Marx Árpád elmondta, hogy az iskolába 

összesen 72 tanuló jelentkezett. Összesen három első osztályt indítanak, kettőt a 

Szily-kastélyban, egyet pedig a Karinthy utcai tagintézményben. Még egy évet óvodai 

nevelésben tölt 43 gyermek. Két szülő jelezte, hogy másik iskolába kívánja beíratni 

gyermekét. 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója, Rack Ferencné 

tájékoztatta a bizottságot, hogy 53 fő jelentkezett az intézménybe. 26 gyermek 

további egy nevelési évre óvodában marad. jelezte, hogy szükségük volna egy 

tanteremre a földszinten, amelyben a következő tanévtől nem kell a Biatorbágyi 

Általános Iskola osztályát elhelyezni. Elmondta továbbá, hogy 2016 szeptemberétől 

még egy osztályteremre szükségük lesz, mert egy fél tanteremben elhelyezett, kis 

létszámú, elballagó osztály helyére várhatóan teljes létszámú első osztály fog 

érkezni, amelynek normál méretű osztálytermet kell majd biztosítani. 

A Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely Tagiskolájának vezetője, Gál Edit arról 

számolt be, hogy 21 kisgyermek iratkozott az iskolába, és 4 szülő jelezte, hogy 

gyermeke még egy évig óvodában marad. 

A Biai Református Általános Iskola igazgatója, Ábrahám Ferencné elmondta, hogy 24 

fővel tudják indítani a következő első osztályt. 8 szülő jelezte, hogy gyermeke további 

egy évig óvodai nevelésben részesül, ezért őket előjegyzésbe vették. 

Szavazás: 

A bizottság a tájékoztatót három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) elfogadta. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

54/2015. (IV. 20.) határozata 

Tájékoztató az első osztályosok beiratkozásáról 

A bizottság meghallgatta és elfogadta a Biatorbágyi Általános Iskola, a Ritsmann Pál 

Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely 

Tagiskola és a Biai Református Általános Iskola igazgatójának tájékoztatását a 

2015/2016-os nevelési év első évfolyamára történt beiratkozásról. 

 

2) A 2015. márciusi önkormányzati rendezvények értékelése 

A bizottság Szádváriné Kiss Mária, a Faluház igazgatója által elkészített írásos 

beszámolójához nem fűzött észrevételt, ezért Nánási Tamás elnök a napirendet vita 

nélkül lezárta. 

Szavazás: 

A bizottság a tájékoztatót három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) elfogadta. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

55/2015. (IV. 20.) határozata 

A 2015. márciusi önkormányzati rendezvények értékelése 

 

 

A bizottság megtárgyalta és elfogadta a Faluház és Karikó János Könyvtár 

igazgatójának írásbeli tájékoztatóját a márciusi önkormányzati rendezvények 

értékeléséről. 

 

 

3) A 2015. májusi-júniusi önkormányzati rendezvények előkészítése 

Nánási Tamás javasolta, hogy az összetartozás napján, 2015. június 4-én Biatorbágy 

Város részéről Sólyomvári Béla mondjon köszöntőt. Tájékoztatta a bizottságot, hogy 

az ünnepi beszéd megtartására Alistál tavaly megválasztott polgármesterét, Horváth 

Tamás urat kérték fel. Javasolta továbbá, 2015-től május 31., a hősök napja legyen 

önkormányzati rendezvény, melynek keretében az önkormányzat helyezzen el 

koszorút az I. Világháború hőseinek emlékművénél. 

Varga László ismertette a Pünkösdi Nyitott Pincék rendezvény előkészületeinek 

pillanatnyi állását. Elmondta, hogy a kezdeményező civil szervezet, a Bia Veritas 

nagyon jól kézben tartja a rendezvény szervezését. 
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Szavazás: 

A bizottság a tájékoztatót három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) elfogadta. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

56/2015. (IV. 20.) határozata 

A 2015. májusi-júniusi önkormányzati rendezvények előkészítése 

 

 

1. A bizottság meghallgatta és elfogadta a Faluház és Karikó János könyvtár 

igazgatójának írásbeli tájékoztatóját és a Pünkösdi Nyitott Pincék 

rendezvénysorozatot ismertető szóbeli kiegészítést. 

2. A bizottság javasolja továbbá, hogy 2015-től május 31., a hősök napja legyen 

önkormányzati rendezvény, melynek keretében az önkormányzat helyezzen el 

koszorút az I. Világháború hőseinek emlékművénél. 

3. Az összetartozás napján, június 4-én Biatorbágy Város részéről Sólyomvári 

Béla mondjon ünnepi köszöntőt, és Alistál polgármestere, Horváth Tamás 

tartson ünnepi beszédet. 

 

4) A 2015. évi Városünnep előkészítése 

Szádváriné Kiss Mária röviden összefoglalta a Városünnep előkészületeinek 

pillanatnyi állását. Mester László tolmácsolta Nagydobrony polgármesterének 

kérését, hogy mielőbb kapják meg a felkérést, ilyen műsorszámra, mely fellépőkre 

számítanak a Városünnep szervezői. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, Nánási 

tamás elnök úr javasolta a tájékoztató elfogadását. 

Szavazás: 

A bizottság a tájékoztatót három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) elfogadta. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

57/2015. (IV. 20.) határozata 

A 2015. évi Városünnep előkészítése 

 

A bizottság meghallgatta és elfogadta az írásos előterjesztést, valamint Varga László 

alpolgármester tájékoztatását a 2015. évi Városünnep előkészítéséről. 
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5) A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjének kérelme az 

iskolába felvehető tanulók létszámának megemeléséről 

Korbuly Klára igazgató asszony elmondta, hogy a művészeti iskolába felvehető 

gyermekek számának meghatározásakor fele annyi volt az általános iskolai tanulók 

száma, mint jelenleg, ezért arányaiban kevesebb tanuló számára elérhető a 

művészeti képzés. Belátta ugyanakkor, hogy a jelenlegi tanteremszám mellett a 

bővítéssel járó plusz két terem biztosítását a 52015/2016-os tanévben az 

önkormányzat nem tudja garantálni. Nánási tamás javasolta, hogy éppen ezért a „C” 

határozati javaslatot támogassa a bizottság. 

Szavazás: 

A bizottság az előterjesztés „C” határozati javaslatát három igen szavazattal (három 

fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta 

. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

58/2015. (IV. 20.) határozata 

A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola létszámának bővítése 

 

 

A bizottság támogatta a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola növendék 

létszámának bővítését. 

 

A művészetoktatás számára rendelkezésre álló termek szűkössége miatt javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy a „C” határozati javaslat szerint a létszámemelés 

következtében szükséges tantermek biztosítására 2016. szeptember 1-jétől vállaljon 

garanciát. 

 

6) A Nagycsaládosok Egyesületének támogatása 

Nánási Tamás javasolta a bizottságnak, hogy tekintettel a Nagycsaládosok 

Egyesülete húsz éves fennállására, a jubileumi évben a megszokottnál nagyobb 

támogatást kaphasson a szervezet. 

Szavazás: 

A bizottság az előterjesztés határozati javaslatát három igen szavazattal (három fő 

bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

59/2015. (IV. 20.) határozata 

A Nagycsaládosok Egyesületének támogatása 

 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 

Nagycsaládosok Egyesületének támogatási kérelmét. 

 

7) A Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány kérelme a Bálványosi 

Szabadegyetem és Diáktábor megszervezésének támogatásáról 

Mester László az előterjesztés kiegészítésekképpen elmondta, hogy bár elismerésre 

és támogatásra méltó az alapítvány célja, melynek támogatására kérte Biatorbágy 

Önkormányzatát, tekintettel a város idei költségvetési helyzetére, az erőket inkább a 

közvetlenül biatorbágyi szervezetek és programok támogatására kellene fordítani. 

Nánási Tamás, szemben az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakkal, azt 

javasolta a bizottságnak, hogy 2015-ben ne támogassa anyagilag a Kisebbségekért- 

Pro Minoritate Alapítványt. 

Szavazás: 

A bizottság a tájékoztatót két igen szavazattal egy tartózkodás mellett (három fő 

bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) elfogadta. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

60/2015. (IV. 20.) határozata 

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány kérelme 

 

A bizottság a rendelkezésre álló támogatási keretösszegek koncentrálása érdekében 

elsősorban a Biatorbággyal közvetlen kapcsolatban álló rendezvények támogatására 

lát lehetőséget. Ennek alapján – bár egyetért céljaival – nem javasolja a 

Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány kérelmének támogatását. 

 

 

8) A Rákóczi Szövetség kérelme a határon túli magyar tannyelvű 

beiratkozási program támogatásáról 

Varga László tájékoztatta a bizottságot, hogy a Rákóczi Szövetség vezetőjével 

történt megbeszélés alapján van arra mód, hogy Biatorbágy Város a szövetségen 

keresztül testvérvárosában, Alistálon beiratkozott gyermekek számára nyújtson 

támogatást. 
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Szavazás: 

A bizottság a tájékoztatót három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) elfogadta. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

61/2015. (IV. 20.) határozata 

A Rákóczi Szövetség kérelme 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Rákóczi 

Szövetség kérelmét a határon túli magyar tannyelvű beiratkozási program 

támogatására Alistál testvérváros vonatkozásában. 

 

9) Biatorbágy jó hírének öregbítésével összefüggő kérdésekről 

 

Szavazás: 

A bizottság a tájékoztatót három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) elfogadta. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

62/2015. (IV. 20.) határozata 

Biatorbágy jó hírnevének öregbítésével összefüggő kérdésekről 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a Biatorbágy jó hírnevének 

öregbítésével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztés határozati javaslatát. 

 

 

Nánási Tamás elnök a nyílt bizottsági ülést bezárta, és a 10. napirend 

tárgyalására zárt ülést rendelt el. 

 

 

k.m.f. 

 

 Éhn András Nánási Tamás 

 bizottsági tag bizottság elnöke 


