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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2015. június 15-én, hétfőn, 1300 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 

 Tálas-Tamássy Richárd, bizottsági tag 

 Szakadáti László, alpolgármester 

 Varga László, alpolgármester 

 dr. Kovács András, jegyző 

 dr. Szabó Ferenc, aljegyző 

 Hingyiné Molnár Ildikó, óvodavezető, Benedek Elek Óvoda 

 Korbuly Klára, igazgató, Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 

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

 Ferecskó Alexandra, igazgatóhelyettes, Faluház és Karikó János Könyvtár 

 Ihászné Pálfi Katalin, referens, jegyzőkönyvvezető 

 

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

Megállapítja, hogy a bizottság öt fővel határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 

Barabás József bizottsági tagot. Javaslatot tesz az ülés napirendjére: Levenni javasolja a 

kiküldött meghívó szerinti 10-es napirendet, mivel nem érkezett hozzá írásos anyag.  

Rack Ferencné: Kéri, hogy a meghívóban 5. és 9. pontban tervezett témák kerüljenek az 

ülés 1. és 2. pontjába, mert a ballagási és évzáró ünnepség miatt előbb el kell mennie. 

Ihászné Pálfi Katalin: Tolmácsolja a Faluház igazgatójának kérését, hogy az intézményt 

érintő napirendeket az ülés elején tárgyalja a bizottság, mert az igazgatóhelyettes 

asszonynak a hétvégi Városünnep szervezésével kapcsolatos teendőit is el kell látni. 

Nánási Tamás az elhangzott javaslatokkal együtt tette fel szavazásra az ülés napirendjét. 

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

napirendet elfogadta. 

 

Napirend: 

 

1) Oktatásszervezési kérdésekről 

2) A Tájház használati, működési rendjéről 

3) 2015. májusi önkormányzati rendezvények értékelése 

4) 2015. júliusi, augusztusi, szeptemberi önkormányzati rendezvények előkészítése 

5) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi karbantartási, intézmény-

felújítási munkáinak megvalósításáról 

6) Értékvédelemmel összefüggő kérdésekről 

7) Biatorbágy pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről 

8) Pályázati támogatás módosításáról 

9) Az óvodai csoportszámok és csoportlétszámok engedélyezéséről 

10) Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat átvilágításáról 

11) Magyar zarándokút fejlesztési koncepció 

12) Pest megyei kitüntetések (zárt ülés) 

13) Közművelődési díj elbírálásáról (zárt ülés) 

 

1. Oktatásszervezési kérdésekről 

A. A lovas oktatásról és a BringaAkadémia programról 

Fekete Péter nem tartja jónak, ha nem mindenki vehet részt a programban. Megérti, hogy 

vannak, akiknek kifejezetten jót tesz a testmozgáson túl terápiás jelleggel is a lovaglás, de 

nem javasolja a válogatást. Csak akkor tudja a lovas oktatást támogatni, ha mindenki, aki 

szeretne, részt tud venni a programban. 
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Rack Ferencné elmondja, hogy idén is volt, aki nem vett részt a lovas oktatásban, hiszen 

arra csak önként jelentkezők járhattak, s azoknak külön biztosítani kellett a testnevelés 

foglalkozást, ezért a tornatermi kapacitás kiváltását csak részben oldja meg a lovaglás. Az 

iskolák pedagógiai programjában szerepel ez a képzés, a negyedik évfolyam számára. Azért 

a negyedikben, mert a testnevelésnek is megvan a maga tanterve, amit teljesíteni kell, és ide 

volt a legjobban illeszthető. 

Nánási Tamás szerint a lovas oktatás túl drága, hiszen nem csak az órákat, de a 

közlekedést is fizetni kell. Ezért azt javasolja, hogy amíg nincs állami finanszírozás, a város a 

jelenlegi anyagi helyzetben más módon biztosítsa a kötelező testnevelési órák 

megtartásának feltételeit. 

dr. Kovács András: A lovas oktatás folytatásának anyagi feltételei nem szerepelnek a város 

idei költségvetésében, ezért, ha a bizottság támogatja a program folytatását, a forrást is meg 

kell jelölnie. A sportcentrumokkal kötendő bérleti szerződések fedezete szerepel a 

költségvetésben. 

Rack Ferencné: A Bellandor lovas iskolában tett személyes látogatása alkalmával úgy 

tájékoztatták, hogy a program két éves. Ha ismét a negyedikesek fognak járni, félbe marad 

számukra a képzés. 

dr. Kovács András: Ezzel szemben egy éves szerződést írt alá a Bellandor Kft. és az 

önkormányzat. Amennyiben ez a program valóban két éves, akkor ezt a szerződéskötéskor 

jelezni kellett volna. 

Szavazás: 

A bizottság 5 igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta 

Nánási Tamás javaslatát, hogy a 2015/2016-os tanévben Biatorbágy Város Önkormányzata 

ne szerepeltesse a testnevelési órákat kiváltó lehetőségek között az általános iskolák tanulói 

számára a lovas oktatásban való részvételt. A hiányzó tornatermi kapacitás biztosítását – pl.: 

terembérletek növelésének vizsgálata mellett - más módon oldja meg az önkormányzat. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

89/2015. (VI. 15.) határozata 

A lovas oktatásról 

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata ne 

szerepeltesse a testnevelési órákat kiváltó lehetőségek között az általános iskolák tanulói 

számára a lovas oktatásban való részvételt. A hiányzó tornatermi kapacitás biztosítását – pl.: 

terembérletek növelésének vizsgálata mellett - más módon oldja meg az önkormányzat. 
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Szavazás: 

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

határozati javaslatát annak 5. pontja kivételével támogatta. 

 

Testnevelési órák helyszínének biztosításáról a 2015/2016-os tanévben 

Nánási Tamás kiemeli, hogy a heti öt kötelező testnevelési óra miatt a foglalkozások 

nagyobb részét külső helyszínen kell megoldani. 

Marx Árpád jelzi, hogy nekik nagyon jól bevált a Biafittness és a Viadukt SC mint helyszín, 

szeretnék, ha továbbra is biztosítaná az önkormányzat ezt a lehetőséget számukra. Sajnos a 

Kolozsvári utcai sportpálya messze van tőlük, ezért nem gondolkodnak az igénybe vételéről. 

Megfelelő lenne viszont számukra, ha a Szily-kastély udvarán jelenleg a tűzoltó szertárnak 

helyet adó épületből tornaszobát alakítanának ki számukra. 

Rack Ferencné nem tartja elég jónak a Viadukt SC-t mint helyszínt, mert nem sikerült olyan 

időpontban teremhez jutniuk, hogy egy teljes értékű órát megtarthattak volna. 

Ihászné Pálfi Katalin felhívja a figyelmet a jogszabály azon rendelkezéseire, amelyek 

lehetővé teszik iskolai sportköri foglalkozások beszámítását a heti öt alkalomba. Ezzel meg 

lehetne növelni a tornatermi kapacitást heti öt-tíz órával. Tudja, hogy ez igen nagy 

szervezési feladatot ró az iskolákra, viszont jobban szolgálja azt a célt, hogy a gyerekek 

minden nap mozogjanak. 

Varga László ismerteti a BringaAkadémia programot, és kéri, hogy az iskolák fontolják meg, 

tudnak-e élni a lehetőséggel. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

90/2015. (VI. 15.) határozata 

Oktatásszervezési kérdésekről 

B. Testnevelési órák helyszínének biztosításáról a 2015/2016-os tanévben 

Az oktatási bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az 

előterjesztés határozati javaslatát a 89/2015. (VI. 15.) határozatával meghozott döntés 

figyelembe vételével: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. felhatalmazza a polgármestert a Biafittness Sportcentrum és az önkormányzat között 

szerződés megkötésére, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére a 2015/2016-os 
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tanév testnevelési óráinak biztosítása céljából, a 2015. december 31-éig terjedő 

időszakra a terembérlet fedezetét a város 2015. évi költségvetése tartalmazza, 

2. felhatalmazza a polgármestert a Viadukt Sportcentrum és az önkormányzat között 

szerződés megkötésére, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére a 2015/2016-os 

tanév testnevelési óráinak biztosítása céljából, a 2015. december 31-éig terjedő 

időszakra a terembérlet fedezetét a város 2015. évi költségvetése tartalmazza, 

3. felkéri az iskolaigazgatókat, hogy a tanítási órákat lehetőség szerint úgy szervezzék, 

hogy a tornatermek kapacitása a testnevelési órák megtartására napi 7 órára 

növekedjék, 

4. felkéri az iskolaigazgatókat, hogy iskolai sportkör szervezésével tegyék lehetővé heti 

két testnevelési óra kiváltását, 

5. elvi támogatását adja a BringaAkadémia bevezetésére a város iskoláiban, 

amennyiben az iskolák készek a program befogadására, a bevezetés és a 

működtetés feltételeit biztosítja. 

 

 

C. Tanteremhasználat a Karinthy F. utca 4. szám alatti iskolaépületben a Ritsmann 

Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelme alapján 

Rack Ferencné azt kéri, hogy a 2015/16-os tanévben induló nagy létszámú osztálya a 

főépület földszintjén található 8 m2-es tanteremben működhessen az osztály magas 

létszáma miatt. Ezt az elhelyezést alátámasztja továbbá az, hogy ennek az osztálynak a 

munkáját nagyon zavarta a délutánonként beszűrődő zaj, amire az itt tanító pedagógus 

többször panaszkodott. 

Ezzel szemben Marx Árpád kifejezetten kérte, hogy mind a négy osztálya a földszinten, 

egymáshoz közel legyen elhelyezve. 

Nánási Tamás sajnálkozását fejezte ki, hogy az igazgatók nem tudtak megállapodni. 

Szavazás: 

A bizottság 1 igen szavazattal 3 nem ellenében 1 tartózkodás mellett (öt fő bizottsági tag volt 

jelen a szavazásnál) Rack Ferencnének, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola igazgatójának javaslatát nem támogatta. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

91/2015. (VI. 15.) határozata 

Oktatásszervezési kérdésekről 

C. Tanteremhasználat a Karinthy F. utca 4. szám alatti iskolaépületben a Ritsmann 

Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelme alapján 

 

A bizottság nem támogatta a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelmét a 

Karinthy u. 4. szám alatti iskolaépület földszintjén található 68 m2-es tanterem használatára. 

Szavazás: 

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

előterjesztés határozati javaslatát. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

92/2015. (VI. 15.) határozata 

Oktatásszervezési kérdésekről 

C. Tanteremhasználat a Karinthy F. utca 4. szám alatti iskolaépületben 

 

A bizottság támogatta az előterjesztés határozati javaslatát: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a 2015/2016-os tanévben a Karinthy F. u. 4. szám alatti iskolaépületben a tantermek 

nagysága és az osztályok létszáma alapján, a Biatorbágyi Általános Iskola, mint 

külön szervezeti egységének a megtartására figyelemmel, a fő épület földszintjén 

található négy tantermet és a nevelőtestületi szobát a Biatorbágyi Általános Iskola 

használatába adja, 

2. a fő épület első és második emeletén található tantermeket valamint a konténer 

tantermeit és az egyéb oktatási helyiségeket a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 

Általános Iskola használatába adja, 

3. az ebédlőt és a tornatermet a kiszolgáló helyiségekkel együtt, valamint az udvart a 

két intézmény közösen használja. 
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2. A Tájház használati, működési rendjéről 

Rack Ferencné a Német Nemzetiségi Önkormányzat álláspontját ismerteti, mely szerint a 

Fő u. 92-ben szeretnék berendezni a nemzetiségi önkormányzat irodáját. Ez úgy volna 

lehetséges, ha az utcai szobán és a konyhán túl a ház harmadik helyiségét is 

megkaphatnák, ahol zárható íróasztalt és számítógépet helyeznének el önkormányzatukkal 

kapcsolatos szervezeti és működési célokra. Kéri, hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetés 

még a képviselő-testületi ülés előtt történjen meg. 

Szavazás: 

A bizottság 2 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett (öt fő 

bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) nem támogatta Rack Ferencnének, a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat elnökének módosító javaslatát a „Tájház” használati és 

működési rendjéről szóló előterjesztés határozati javaslatához. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

93/2015. (VI. 15.) határozata 

A „Tájház” használati és működési rendjéről 

Rack Ferencné módosító javaslata 

A bizottság nem támogatta Rack Ferencnének, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökének módosító javaslatát, hogy a „Tájház” használati és működési rendjének kérdését 

a bizottság vegye le a napirendről, és az előterjesztésben foglalt kérdésekről kezdődjön új 

egyeztetés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. 

Mivel a bizottság Rack Ferencné javaslatát nem fogadta el, Nánási Tamás az előterjesztés 

eredeti határozati javaslatait tette fel szavazásra. 

Szavazás: 

A bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (öt fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásánál) támogatta az előterjesztés határozati javaslatát. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

94/2015. (VI. 15.) határozata 
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A „Tájház” használati és működési rendjéről 

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

határozati javaslatát az alábbiak szerint: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. 2015. július 1-jei hatállyal a 2051 Biatorbágy Fő u. 92. szám alatti ingatlanon új 

közösségi színteret hoz létre, 

2. az új közösségi színtér a Faluház és Karikó János Könyvtár telephelye, 

3. az új közösségi színtér két helyiségét Biatorbágy Város Önkormányzata a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat részére határozatlan időre használatba adja, 

4. felhatalmazza a polgármestert Biatorbágy Város Önkormányzata, a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Faluház és Karikó János Könyvtár között 

táragyalások lefolytatására az új közösségi színtér használatának és működési 

rendjének kidolgozására, 

5. javasolja az új közösségi színtér elnevezését 

  

Nánási Tamás tájékoztatja a bizottságot, hogy a „Tájház” bekapcsolódása a város 

közművelődési intézményrendszerébe,m szükségessé teszi a Faluház és Karikó János 

Könyvtár alapító okiratának és  SZMSZ-ének a módosítását. Kéri a bizottságot, hogy tegye 

meg javaslatát a két dokumentum módosítására. 

Szavazás: 

A bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (öt fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) támogatta a Faluház és Karikó János Könyvtár módosító okiratát. 

 

 Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

95./2015. (VI. 15.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár módosító okirata 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Faluház és Karikó 

János Könyvtár módosító okiratát: 

1. Az alapító okiratba új 7. és 8. pont került, ezért az eredeti 7-25 pont 9-27 pontra 

változott. 
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2. Az alapító okirat kiegészült a 28. ponttal: Hatálybalépés időpontja:2015. július 1. 

3. A „Telephelye” szövegrész helyébe Telephely 1. szövegrész került. 

4. A telephelyek felsorolása kiegészült a Telephely 2 . közösségi színtér sorral 

5. Telephely címe felsorolás kiegészült a Telephely:2051 Biatorbágy, Fő u. 92. 1896 

hrsz. ingatlan szövegrésszel 

6. Az eredeti 20. pont, az új számozás szerint 22. pont kiegészült a Telephely:2051 

Biatorbágy, Fő u. 92. szövegrésszel. 

 

Szavazás: 

A bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (öt fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) támogatta a Faluház és Karikó János Könyvtár alapító okiratát. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

96/2015. (VI. 15.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár alapító okiratának módosítása 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Faluház és Karikó 

János Könyvtár alapító okiratának módosítását a mellékelt tartalommal. 

Szavazás: 

A bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (öt fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) támogatta a Faluház és Karikó János Könyvtár szervezeti és működési 

szabályzatának módosítását. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

97/2015. (VI. 15.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának 

módosítása 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Faluház és Karikó 

János Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékelt tartalom szerinti 

módosítását. 
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Rack Ferencné más, hivatalos elfoglaltsága miatt távozott az ülésről. 

3. 2015. májusi önkormányzati rendezvények értékelése 

Ferecskó Alexandra a Faluház igazgató asszonyának tájékoztatójából kiemeli, hogy a 

városi sportnap olyan, programokkal zsúfolt időszakban volt, amikor nehéz mozgósítani a 

családokat és a fiatalokat. Ezért azt javasolják, hogy a jövő évtől áprilisban szervezzék ezt a 

programot. Így az iskolák várhatóan jobban bevonhatók lesznek. 

Szavazás: 

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

2015. májusi önkormányzati rendezvények értékeléséről szóló beszámolót. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

98/2015. (VI. 15.) határozata 

A 2015. májusi önkormányzati rendezvények értékelése 

A bizottság elfogadta a Faluház és Karikó János Könyvtár beszámolóját a májusi 

önkormányzati rendezvények értékeléséről azzal a kiegészítéssel, hogy tekintettel májusi 

rendezvényeinek sokaságára, a városi sportnapot célszerűbb lenne áprilisban tartani. 

 

4. A 2015. júliusi, augusztusi, szeptemberi önkormányzati rendezvények 

előkészítése 

Nánási Tamás - Mivel hozzászólás nem volt- érdemi tárgyalás nélkül szavazásra tette fel a 

Faluház és Karikó János Könyvtár vezetője által beterjesztett tervezet elfogadását. 

Szavazás: 

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

2015. júliusi, augusztusi, szeptemberi önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló 

beszámolót. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

99/2015. (VI. 15.) határozata 

A 2015. júliusi, augusztusi, szeptemberi önkormányzati rendezvények 

előkészítése 
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A bizottság elfogadta a 2015. évi júliusi-augusztusi-szeptemberi rendezvények 

előkészítéséről szóló tájékoztatót. 

 

 

5. Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi karbantartási, 

intézmény-felújítási munkáinak megvalósításáról 

Fekete Péter a Faluház angol aknáit illetően javasolta, hogy kérjenek fel szakértőt a pince 

beázásának megszüntetése érdekében. 

Hingyiné Molnár Ildikó kérte, hogy a jövőben májusban készítsék elő a nyári karbantartási, 

felújítási munkák ütemtervét, mert a munkálatok helyszínének biztosításához az óvodákban 

szükséges intézkedéseket így tudnák megtenni. 

Barabás József javasolta, hogy a Közösségi Ház parkettájának javítását csak a szigetelési 

hiányosságok megszüntetése után végezzék el. Ez minden mészkőből épült épületre igaz.  

Nánási Tamás az elhangzott javaslatokkal együtt tette fel szavazásra a napirend határozati 

javaslatát.  

Szavazás: 

A bizottság 5 igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) az elhangzott 

kiegészítésekkel elfogadta a karbantartási, intézmény-felújítási munkák megvalósításáról 

szóló tájékoztatót. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

100/2015. (VI. 15.) határozata 

Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi karbantartási, 

intézmény-felújítási munkáinak megvalósításáról 

A bizottság elfogadta Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi karbantartási, 

intézmény-felújítási munkáinak megvalósításáról szóló tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, 

hogy  

1. a Közösségi házban a parketta felújítása csak az épület vizesedésének 

megszüntetése után kerüljön sorra 

2. a Faluházban az angol akna befedésére kérjenek be árajánlatokat 
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3. az  intézményekben zajló nyári munkák előkészítésének ütemezése céljából ez a 

napirend a májusi ülésen kerüljön tárgyalásra a következő évtől 

 

Ferecskó Alexandra távozott az ülésről. 

6. Értékvédelemmel összefüggő kérdésekről 

Szavazás: 

A bizottság 5 igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta az 

előterjesztés határozati javaslatát. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

101/2015. (VI. 15.) határozata 

Értékvédelemmel összefüggő kérdésekről 

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

határozati javaslatát. 

 

7. Biatorbágy pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről 

 

dr. Szabó Ferenc tájékoztatta a bizottságot, hogy a rendelet új változatában figyelembe 

vették a korábbantett észrevételeket, javaslatokat. 

Nánási Tamás egy apró technikai módosítást kér, nevezetesen, hogy a III/9 pontból „A 

pályázati felhívást a különös rész tartalmazza” szövegrész kerüljön ki, mivel az új 

változatban nem szerepel a tervezetben a nevezett rész. 

 

Szavazás: 

A bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (öt fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) támogatta Biatorbágy pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről szóló 

rendelet tervezetét azzal a pontosítással, hogy a III/8. pontból „A pályázati felhívást a 

Különös rész tartalmazza” szövegrész kerüljön törlésre 



13 
 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

102/2015. (VI. 15.) határozata 

Biatorbágy pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek Biatorbágy pályázati 

rendszeréről és támogatási rendjéről szóló rendelet tervezetét azzal a módosítással, hogy a 

III/9 pont „A pályázati felhívást a Különös rész tartalmazza” szövegrész kihúzandó. 

 

8. Pályázati támogatás módosításáról 

Nánási Tamás röviden ismertette a módosítás okát. Kiemelte, hogy a Biatorbágyi Általános 

Iskola igazgatójának kérésére csoportosítják át a köznevelési pályázaton más témák 

támogatására elnyert összeget. Kéri a bizottságot, hogy támogassa az igazgató kérését. 

Szavazás: 

A bizottság 5 igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) az előterjesztés 

határozati javaslatát támogatta. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

103/2015. (VI. 15.) határozata 

Pályázati támogatás módosításáról 

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

határozati javaslatát: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete módosítja a 66/2015. (IV. 30.) határozatát az alábbiak 

szerint: 

1. További szakképesítés megszerzésének támogatására Farkas Tímea Anna pályázati 

támogatását visszavonja. 

2. A szakmai napok, konferenciák szervezésének keretében a BTM szakmai konzultáció 

támogatására megítélt pályázati összeget felére csökkenti, így az e célra 

felhasználható keretet 40 000 forintban állapítja meg. 

3. Hozzájárul a pályázati támogatások csökkentése által keletkezett 224 000 forintnak a 

Biatorbágyi Általános Iskola által szervezett osztálykirándulásokon résztvevő, 

szociális szempontból hátrányos helyzetű diákjainak támogatási célú 

felhasználásához. 
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4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítására, a 

jegyzőt a szerződések ellenjegyzésére. 

A bizottság elnöke rövid szünetet rendelt el.  

Korbuly Klára igazgató asszony távozott az ülésről. 

9. Az óvodai csoportszámok és csoportlétszámok engedélyezéséről 

Hingyiné Molnár Ildikó óvodavezető asszony tájékoztatta a bizottságot, hogy a jelentkezők 

és kötelezően felveendők magas száma miatt nem tudják az óvodai csoportok létszámát a 

törvényben meghatározott maximális értéken tartani, ezért kérik, a lehetséges 20%-os 

létszámemelés engedélyezését. Az óvodavezető asszony emellett – módosító javaslatként – 

külön kérte, hogy a létszámemelés engedélyezése a Legóvár Tagóvodára ne vonatkozzon. 

Szavazás: 

A bizottság 5 igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) Hingyiné Molnár 

Ildikó óvodavezető asszony módosító javaslatával támogatta az előterjesztés határozati 

javaslatát. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

104/2015. (VI. 15.) határozata 

Az óvodai csoportszámok és csoportlétszámok engedélyezéséről 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az óvodai csoportok 

számáról és a csoportlétszámokról szóló előterjesztés határozati javaslatát azzal a 

módosítással, hogy a Legóvár Tagóvodában a csoportok létszáma a 100 százalékot nem 

haladhatja meg a csoportszobák belmagassága miatt. 

 

10. Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat átvilágításáról 

Nánási Tamás a napirendet – a tájékoztató tudomásul vételével – vita és szavazás nélkül 

lezárta. 
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11. Magyar zarándokút fejlesztési koncepció 

Nánási Tamás kérte a bizottságot, hogy a napirendhez érkezett írásos anyag alapján 

alakítsa ki álláspontját. 

Szavazás: 

A bizottság 5 igen szavazattal (öt fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta az 

előterjesztés határozati javaslatát. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

105/2015. (VI. 15.) határozata 

Magyar zarándokút-fejlesztési koncepcióról 

A bizottság támogatta a magyar zarándokút fejlesztési koncepciót és Biatorbágy 

csatlakozását. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 Barabás József Nánási Tamás 

 bizottsági tag bizottság elnöke 

 

 


