
1 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2015. szeptember 14-én, hétfőn, 1300 órai kezdettel a Városháza a 102-es 

tanácstermében megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 

• Nánási Tamás, bizottsági elnök 

• Barabás József, bizottsági tag 

• Fekete Péter, bizottsági tag 

• Tálas-Tamássy Richárd, bizottsági tag 

• Varga László, alpolgármester 

• Mester László, kommunikációért felelős munkatárs 

• dr. Szabó Ferenc, aljegyző 

• Ábrahám Ferencné, igazgató, Biai Általános Iskola 

• Gál Edit, igazgató, Czuczor Gergely Tagiskola 

• Hingyiné Molnár Ildikó, óvodavezető, Benedek Elek Óvoda 

• Korbuly Klára, igazgató, Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 

• Marx Árpád, igazgató, Biatorbágyi Általános Iskola 

• Ihászné Pálfi Katalin, referens, jegyzőkönyvvezető 

• Győri Ferenc, ügyintéző, Városgondnokság 
Nánási Tamás: Üdvözli az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 

Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tagot. Javaslatot tesz az ülés napirendjére: a maga 

részéről nem kíván változtatni a meghívóban szereplő napirendeken. 

Fekete Péter: kéri, hogy a tanévkezdés tapasztalatairól napirendnél tárgyaljon a bizottság az 

óvoda építésének előkészületeiről is. 

Marx Árpád: kéri, hogy a bizottság tárgyaljon két napirendet, amit előzetesen nem jelzett, 

így nem szerepelnek a meghívóban. 

Nánási Tamás Fekete Péter és Marx Árpád kérésével kiegészítve teszi fel szavazásra a 

napirend elfogadását. 

A bizottság 4 igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a módosított 

napirendet elfogadta. 

 
 
 
 



2 
 

Napirend 

1) Köszönetnyilvánítás a nagydobronyi diákok számára szervezett szeghalmi 
táboroztatásért Gidai János és a többi szervező részére 

2) 2015. júniusi, júliusi, augusztusi önkormányzati rendezvények értékelése 

3) A 2015. októberi önkormányzati rendezvények előkészítése  

4) A 2016. évi önkormányzati rendezvények naptára 

5) A köztéri műalkotások elhelyezésének koncepciójáról 

6) NKA szoborpályázat önrészéről 

7) A köznevelési intézmények beszámolója a 2014/2015-ös tanév munkájáról 

8) A tanévkezdés tapasztalatairól  

a) az intézmények nyári felújításáról 
b) a Sándor-kastély 5 új tanterméről 
c) a Benedek Elek Óvoda Csicsergő Tagóvodájának bővítéséről 
d) az új óvoda építéséről 
e) a lovas oktatásról 
f) a tornaórákról 
g) a kötelező eszközök beszerzéséről 
h) a PMAMI képzőművészeti szakterméről 
i) Marx Árpád kérelme a köznevelési pályázaton elnyert támogatás 

felhasználásának módisításáról 
j) Marx Árpád kérelme Kantár Emese és Farkas Tímea pedagógus 

továbbképzésének támogatására 
9) Szily kastély alagsor statikai problémákkal kapcsolatos tájékoztatás  

10) Magyar Zarándokút Fejlesztési Koncepció 

11) Biatorbágy Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről 

12) Pest Megyei Kitüntetések (zárt ülés) 

 

1) Köszönetnyilvánítás a nagydobronyi diákok számára szervezett szeghalmi 
táboroztatásért Gidai János és a többi szervező részére 
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Nánási Tamás: Az előterjesztéshez kiegészítés, hozzászólás nem érkezett, ezért a maga 

részéről is megköszönte mindazok munkáját, aki elősegítették a nagydobronyi diákok 

táborozását. Kérte a bizottságot, hogy támogassa az előterjesztés határozati javaslatát. 

 

Szavazás: 
 

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

és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata 

fejezze ki köszönetét a nagydobronyi diákok számára szervezett szeghalmi táborozásért 

Gidai János és a többi szervező részére. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 
107/2015. (IX. 14.) határozata 

Köszönetnyilvánítás a nagydobronyi diákok számára szervezett szeghalmi 
táborozásért Gidai János és a többi szervező részére 

 

Az Oktatási Bizottság köszönetét fejezi ki a nagydobronyi testvérváros diákjai számára 

szervezett nyári táboroztatásért az alábbi személyeknek: 

 

Gidai János     ötletgazda, szervező 

Gidai Szabó Krisztina    szervező     

Macsári József    Szeghalom Város Polgármestere  

Bere Károly     Füzesgyarmat Város Polgármestere  

Nagy Tibor     Csökmő Nagyközség Polgármestere  

Molnár Sándor    Vésztő Város Polgármestere   

Z Nagy Tibor     vállalkozó     

Szántó Lajos     vállalkozó     

Árpád Márk     vállalkozó     

Lakatos Sándor    vállalkozó     

Layer Enikő     vállalkozó     

Kovács Veronika    vállalkozó     

Berke József     vállalkozó     

Nagy Szabolcs    vállalkozó     

Lovász Imre     vállalkozó     

Elek Gyula     vállalkozó     

Hajdu Gyula     vállalkozó     
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Gele Ferenc     vállalkozó     

Takács Istvánné    vállalkozó     

Tárnok Sándor    vállalkozó     

Csontos Péter     vállalkozó     

Károlyi Gábor     vállalkozó     

Herceg József     Co-op Star     

Farkasinszki András    vállalkozó     

Dr.Tabiné Seprenyi Magdolna  vállalkozó   

Feke István     vállalkozó     

Túri János     vállalkozó     

Schultz László    vállalkozó     

Boruzs Péter     vállalkozó     

Ladányi László    vállalkozó     

Simon Zoltán     vállalkozó     

Botlik Márton     vállalkozó     

Szigeti Gyula     vállalkozó     

Farkas Alexandra    vállalkozó     

Csordás Endre Lajos    vállalkozó     

Csiga István     vállalkozó     

Szijjártó Gyula    vállalkozó     

Vizes Sándor     vállalkozó     

Bora Imre     vállalkozó     

Nagy László Tamás    vállalkozó     

Hollósi Zoltán     vállalkozó     

Kovács Zsolt     vállalkozó     

Turbucz János    vállalkozó     

Furák Csaba     vállalkozó     

Szabó László     vállalkozó     

Ambrus Imre     vállalkozó     

Gali Mónika     Tourinform     

Gergely Sándorné    vállalkozó     

Galambos Sándor    vállalkozó      

Rácz Ernő     fafaragó     

Körös-Sárréti Hagyományőrző Ijász egyesület    

Ifj. Feke István     Nightrain zenekar    

Jenei Krisztián    önk. képviselő     

Sárrét TV     helyi TV      
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Sárréti Pákászvilág Hagyománytisztelőinek Egyesülete   

Megyeri Anna     MÁV-START     

Pálfi Ildikó     szervező     

Kincses Zoltán    szervező     

Szabó Imre     szervező     

Nagy Róbert     szervező     

Gidai László     szervező  

 

 

2) A 2015. júniusi, júliusi, augusztusi önkormányzati rendezvények értékelése 

Nánási Tamás: Köszönetét fejezte ki a Városünnep és az augusztus 20-ai ünnep magas 

színvonalú megszervezéséért. 

Szavazás: 
 

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

a Faluház és Karikó János Könyvtár vezetőjének beszámolóját a 2015. évi júniusi, júliusi, 

augusztusi önkormányzati rendezvényekről. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 
108/2015. (IX. 14.) határozata 

A 2015. évi júniusi, júliusi önkormányzati rendezvények értékelése 
 

Az Oktatási Bizottság elfogadta a Faluház és Karikó János Könyvtár vezetőjének 

beszámolóját a 2015. júniusi, júliusi, augusztusi önkormányzati rendezvényekről.  

 

3) A 2015. októberi önkormányzati rendezvények előkészítése 

Szádváriné Kiss Mária szóbeli kiegészítésében felvetette, hogy az idén október 17-én 

megrendezésre kerülő szüreti mulatságon a rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás 

ellentételezéseként a részvétel egy jelképes, 1500 forintos belépő megváltásával legyen 

lehetséges. 

Varga László határozottan azzal érvelt, hogy önkormányzati rendezvényen a részvétel 

hagyományosan ingyenes. Először is, nem mindenkinek jelképes összeg 1500 forint, 

másodszor egyáltalán nem biztos, hogy akit a program érdekel, fogyasztani is szeretne. 
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Fekete Péter az iránt érdeklődött, hogy az Aranyalma Egyesület előző napi szüreti 

rendezvénye kapcsolódik-e valamilyen formában a szombati rendezvényhez. 

Szádváriné Kiss Mária tájékoztatta Fekete Pétert, hogy a pénteki napra a Czuczor Gergely 

Tagiskola iskolai rendezvényként foglalta le a termet. 

Nánási Tamás azzal a javaslattal együtt tette fel szavazásra a 2015. októberi önkormányzati 

rendezvények előkészítéséről szóló tájékoztatót, hogy a belépés ingyenes legyen az október 

17-ei szüreti mulatságon. 

Szavazás: 
 

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

a 2015. októberi önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló tájékoztatót, hogy a 

belépés ingyenes legyen az október 17-ei szüreti mulatságra. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 
109/2015. (IX. 14.) határozata 

A 2015. októberi önkormányzati rendezvények előkészítése 
 

Az Oktatási Bizottság a szüreti mulatság kapcsán továbbra is azt támogatja, hogy az 

önkormányzati rendezvény belépő díj nélkül legyen látogatható. A bizottság a 2015. októberi 

rendezvények előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

4) A 2016. évi önkormányzati rendezvények naptára 

Nánási Tamás, mivel hozzászólás, javaslat vagy kiegészítés nem érkezett az 

előterjesztéshez, szavazásra bocsátotta a város 2016. évi önkormányzati rendezvényeinek 

naptárát. 

Szavazás: 
 

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

és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a 2016. évi önkormányzati rendezvények 

naptárát. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 
110/2015. (IX. 14.) határozata 

A 2016. évi önkormányzati rendezvények naptára 
 
 

Az Oktatási Bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a 2016. évi 

önkormányzati rendezvénynaptárt az alábbiak szerint: 

 

Január 

3. vasárnap: Újévi koncert 

22. péntek: Magyar Kultúra Napja 

Február 

6. szombat: Falu disznótora 

21. vasárnap: Kitelepítési megemlékezés 

Március 

15. kedd: Nemzeti ünnep – megemlékezés 

Április 

16. szombat: Városi sportnap 

24. vasárnap: Gyermekszínjátszó találkozó 

Május 

1. vasárnap: Majális 

14. szombat: Pünkösdi nyitott pincék 

21. szombat: Gyermekbábos találkozó 

28. szombat: Városi gyermeknap 

Június 

3. péntek: Pedagógusnap 

4. szombat: Nemzeti Összetartozás Napja 

17-18-19.péntek-szombat-vasárnap: Városünnep 

Augusztus 

20. szombat: Állami ünnep – megemlékezés 

Szeptember 

17. szombat: Városi Egészségnap 
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24. szombat Szeretlek, Magyarország program 

30. péntek Zene Világnapja (PMAMI) 

Október 

5. szerda Idősek Napja 

8. szombat: MustMás szüreti mulatság 

23. vasárnap: nemzeti ünnep – megemlékezés 

November 

11. péntek: Szociális Munkások Napja 

December  

10-11. szombat-vasárnap: Angyalfia Vásár  

31.Szilveszteri mulatság 

 

 

5) A köztéri műalkotások elhelyezésének koncepciójáról 

Varga László elmondta, hogy a bizottság eddig két ülést tartott, elkészült egy alapelveket, 

tematikákat összefoglaló vázlat, és e közben kiderült, hogy egy nagyon szerteágazó 

kérdésről van szó. Nem csupán magukról a műalkotásokról kell gondolkodni, de azokról a 

terekről, városrészekről, ahol a különböző térelemek, akár utcabútorok is elhelyezhetők. Kéri 

a bizottság türelmét, hogy ez a nagy munka kellő alapossággal elkészülhessen. 

Nánási Tamás megköszönte a bizottság eddigi munkájáról szóló tájékoztatást, és reményét 

fejezte ki, hogy mielőbb a bizottság elé kerül maga koncepció. 

Szavazás: 
 

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

a köztéri műalkotások elhelyezésének koncepcióján dolgozó bizottság tájékoztatóját az 

eddig végzett tevékenységéről. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 
111/2015. (IX. 14.) határozata 

A köztéri műalkotások elhelyezésének koncepciójáról 
 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta és elfogadta a köztéri műalkotások 

elhelyezése koncepciójának kialakításával megbízott bizottság tájékoztatóját az eddig 

végzett tevékenységéről. 

 

6) NKA szoborpályázat önrészéről 

Nánási Tamás javasolja, hogy a bizottság támogassa az előterjesztés határozati javaslatát. 

Szavazás: 
 

A bizottság három igen szavazattal egy tartózkodás mellett (négy fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) támogatta és elfogadásra javasolta az NKA szoborpályázat önrészének 

biztosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 
112/2015. (IX. 14.) határozata 

Az NKA szoborpályázat önrészéről 
 

Az Oktatási Bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az alábbi 

határozati javaslatot: 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

1. a Nemzeti Kulturális Alapnál Bia és Torbágy 1966-os egyesítésének 50 éves 

évfordulójára kiírt, Lelkes Márk pályaművével elnyert pályázat önrészét, 2.970.000 

Ft-ot a 2016. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja, 

2. felkéri a polgármestert Lelkes Márk egyéni vállalkozóval a szerződés megkötésére, a 

jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.   

 

 

7) A köznevelési intézmények beszámolója a 2014/2015-ös tanév munkájáról 

Nánási Tamás: Kéri, hogy a Biai Református Általános Iskola is küldje meg írásos 

beszámolóját a 2014/2015-ös tanévről. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a hivatalt arra, 
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hogy mielőbb kezdődjenek meg a 2016/2017-es tanév előkészítésével kapcsolatos 

egyeztetéseket. 

Hingyiné Molnár Ildikó az elmúlt tanév tapasztalatai alapján kéri, hogy a Meserét Tagóvoda 

legalább két csoportjában oldja meg az önkormányzat a helyiségek hűtését, mert a nyári 

meleg elviselhetetlen és egészségtelen a gyerekek számára. 

 

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

a Benedek Elek óvoda vezetőjének beszámolóját a 2014/2015-os nevelési évről. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási és Kulturális 
Bizottságának 

113/2015. (IX.14.) határozata 
A Benedek Elek Óvoda beszámolója a 2014/2015-ös tanév munkájáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási Bizottsága megtárgyalta a 

köznevelési intézmények beszámolóit a 2014/2015-ös tanév munkájáról. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése szerint, az 

1. számú melléklet 1/B - átruházott hatáskörök 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

Benedek Elek Óvoda beszámolóját a 2014/2015-ös tanévről elfogadja. 

A bizottság köszönetet mond az intézmény minden dolgozójának a 2014/2015-ös tanévben 

végzett munkájáért. 

 

 

Ábrahám Ferencné rövid szóbeli tájékoztatást adott a Biai Református Általános Iskola 

tavalyi tanévének eredményeiről, és hangsúlyozta, hogy nagyon jó az együttműködés a 

Czuczor Gergely Tagiskolával és a Biatorbágyi Általános Iskolával. Az elhelyezés 

körülményei messze vannak az optimálistól, de elfogadják ezt, ismerve a körülményeket. 

Nánási Tamás kéri, hogy az intézményvezető mielőbb írásban terjessze elő a beszámolót. 

 

Szavazás: 
 

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

a Biai Református Általános Iskola igazgatójának szóbeli tájékoztatását 2014/2015-os 

nevelési évről, és kérte, hogy a beszámolóját írásban is juttassa el az önkormányzathoz. 
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Fekete Péter a Biatorbágyi Általános Iskola beszámolója kapcsán megemlítette, hogy a 

tagozatos osztályok ötödik évfolyamon történő kialakítása sok szülőben ellenérzéseket vált 

ki, mert feloszlanak a négy év alatt kialakult osztályközösségek. Az úgynevezett 

nívócsoportos oktatás során megmaradnak az osztályok szervezeti keretei, csak a kiemelt 

tantárgyak óráit tartják külön csoportokban. 

Válaszában Marx Árpád közölte, hogy a tagozatos osztályok által elért tanulmányi 

eredmények igazolják ennek a fajta oktatásnak az előnyeit, ezért továbbra is szeretnék 

folytatni. Az elmúlt tanévben a kommunikáció nem volt megfelelő, ebből levonták a 

tanulságot és jövőre több nyílt órát fognak szervezni a nem tagozatos osztályokban is, 

nagyobb figyelmet fognak fordítani a szülők tájékoztatására. 

Szavazás: 
 

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

a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatójának beszámolóját a 2014/2015-os nevelési évről. 

 

Gál Edit 14:20-kor megérkezett az ülésre. 

 

A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola beszámolójához kérdés, észrevétel nem érkezett. 

 
Szavazás: 
 

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

Miklós Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolóját a 2014/2015-os nevelési évről.A MM 

ÁMK Czuczor Gergely Tagiskolájának beszámolójához kérdés, észrevétel nem érkezett. 

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

a MM ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola igazgatójának beszámolóját a 2014/2015-os nevelési 

évről. 

 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola beszámolójához kérdés, észrevétel 

nem érkezett. 
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Szavazás: 
 
A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) elfogadta 

a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatójának beszámolóját a 

2014/2015-os nevelési évről. 

 

Varga László javasolta, hogy a körülbelül százhúsz oldalnyi intézményi beszámoló alapján a 

hivatal készítsen egy feladatlistát az intézményvezetők által megjelölt problémák 

megoldására. 

 

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

Varga László javaslatát. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 
114/2015. (IX. 14.) határozata 

A köznevelési intézmények beszámolója a 2014/2015-ös tanévről 
 

Az Oktatási Bizottság elfogadta a köznevelési intézmények beszámolóját a 2014/2015-ös 

tanévről. A bizottság támogatta Varga László alpolgármester úr javaslatát, hogy a hivatal 

készítsen feladatlistát és ütemtervet a beszámolókban jelzett problémák megoldására. 

 

Nánási Tamás elnök szünetet rendelt el. 

 

8) A tanévkezdés tapasztalatairól  

a) az intézmények nyári felújításáról 
 

Nánási Tamás kérdésére Győri Ferenc elmondja, hogy a Sándor-kastély nyílászáróinak 

cseréjére az önkormányzat pályázatot nyújtott be. A közvetlen veszélyt okozó hibákat 

kijavították, a további munkákkal meg kellene várni a pályázat eredményét. 

 

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

az intézmény-felújításokról szóló tájékoztatót. 
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b) a Sándor-kastély 5 új tanterméről 
 
dr. Szabó Ferenc tájékoztatta a bizottságot, hogy az NSK beruházásában eredetileg öt 

tanterem készült volna el, ám időközben lehetővé vált ennek a projektnek a kibővítése nyolc 

tanteremre. Ez azonban azzal jár, hogy az egész folyamatot új alapokra kell helyezni, ami 

viszont késlelteti az öt tanterem átadását is. Most úgy látszik, hogy legkorábban a jövő 

tanévre készülnek el a termek, az újabb hármat is beleértve, de lehet, hogy a jövő év 

szeptemberi határidő sem tartható. 

Marx Árpád immár tűrhetetlennek nevezte azokat az állapotokat, amelyek közepette kell 

végezni a munkájukat. Úgy véli, hogy az önkormányzat kevésbé fontos feladatokat 

finanszíroz olyan nagyságrendben, amiből már el lehetne kezdeni az új iskola építését. 

Ebben az évben az igazgatói irodában is kell tanórákat tartani. Kéri, hogy készüljön el egy 

teremhasználati ütemterv legalább 3-4 évre előre. 

Nánási Tamás szerint az önkormányzat ki van szolgáltatva annak, hogy állami szervezet 

miképp bonyolítja a beruházást. Emellett olyan fejlesztéseket kell még mindig elvégeznie az 

önkormányzatnak, amiket az elmúlt időszakból örökölt. 

Fekete Péter szerint mindenképpen végig kell vinni, hogy a nyolc tanterem egészen 

biztosan készüljön el jövő szeptemberre. Kéri a bizottságot, foglaljon állást amellett, hogy a 

16 tantermes új iskola építése már a következő évben kezdődjön meg. 

Gál Edit megerősíti, hogy nagyon nyomorúságosak az állapotok a Sándor-kastélyban. A 

hozzájuk látogatók megdöbbennek azon, hogy az országnak ezen a pontján a XXI. 

században ilyen körülmények vannak egy iskolában. 

 

Nánási Tamás kéri a bizottság állásfoglalását az alábbi javaslatokról: 

 

1. A Sándor-kastélyban épülő 8 új tanteremátadása a 2016/2017-es tanév kezdetére 

elengedhetetlen. A bizottság kéri a hivatalt, hogy járjon el a város az NSK-nál a 

határidő betartásának érdekében.  

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

a javaslatot. 
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2. Az új 16 tantermes iskola építése még 2016-ban kezdődjön el. 

 
Szavazás 

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

a javaslatot. 

 

3. Készüljön három éves ütemterv az iskolák tanteremhasználatáról. 

 

Szavazás 
 

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

a javaslatot. 

 

 
c) a Benedek Elek Óvoda Csicsergő Tagóvodájának bővítéséről 

 

Nánási Tamás az óvodavezetőt, Hingyiné Molnár Ildikót arról kérdezi, hogy a szeptember 

28-ai átadási határidő csúszása esetén hogyan tudják kezelni a helyzetet. 

Hingyiné Molnár Ildikó válaszában elmondja, hogy a most készülő két csoportba 

igyekeztek azokat a gyermekeket felvenni, akik az ősz folyamán töltik be harmadik 

életévüket. Ugyan pedagógiai szempontból kifejezetten nem szerencsés, ha ideiglenes 

helyre kell beszoktatni a kicsiket, de a nevelő-testületi szoba átalakításával meg tudják oldani 

rövid időre a gyerekek fogadását. 

Fekete Péter ügyrendi javaslattal él: kéri, hogy ezzel a napirenddel összefüggésben a 

bizottság következő pontként tárgyalja meg az új óvoda építésével kapcsolatos kérdéseket. 

Nánási Tamás szavazásra teszi fel Fekete Péter ügyrendi javaslatát. 

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

az ügyrendi javaslatot. 

 
d) Az új óvoda építéséről 

Fekete Péter úgy látja, hogy minden feltétel adott már, hogy elkezdődjön a Szily-kastély 

udvarán az új óvoda tervezése. Javasolja, hogy lehetőség szerint a Képviselő-testület soron 

következő ülésére készüljön előterjesztés a tervezés elindításáról. 
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Szavazás 
 

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

a javaslatot. 

 
e) a lovas oktatásról 

 
Nánási Tamás emlékezete szerint a bizottság nem támogatta a lovas oktatás folytatását a 

2015/2016-os tanévben. 

Fekete Péter szerint valamennyi iskola negyedik évfolyamos tanulóinak biztosítani kellene a 

részvétel lehetőségét. Javasolja, hogy a bizottság fogalmazza meg javaslatát a képviselő-

testületnek a lovas oktatás kiterjesztését a nem állami fenntartású iskolák diákjai számára. 

Nánási Tamás kéri a bizottság állásfoglalását Fekete Péter javaslatáról. 

 

Szavazás 
 
A bizottság két igen szavazattal egy tartózkodás mellet egy nem szavazat ellenében (négy fő 

bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) nem támogatta Fekete Péter javaslatát. 

 

Ezek után Nánási Tamás kérte a bizottság véleményét a lovas oktatásról szóló 

tájékoztatóról. 

 

Szavazás 
 
A bizottság két igen szavazattal egy tartózkodás mellet egy nem szavazat ellenében (négy fő 

bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) nem foglalt állást a lovas oktatásról szóló 

tájékoztatóról. 

 
f) a tornaórákról 

Marx Árpád örül, hogy a régi tűzoltószertár átalakul tornaszobává. Ez nagy segítség az 

iskolának. Arról viszont nincs információja, hogy az itteni oktatáshoz szükséges eszközöket 

megrendelte-e valaki, illetve az iskolának van-e beleszólása, tehetnek-e javaslatot a 

felszerelésre. 

Ehhez kapcsolódóan Fekete Péter felveti, hogy a Sándor-Metternich-kastélyban a 

tornateremnek van-e jogerős építési engedélye? Szorgalmazza, hogy készüljön el a kiviteli 

terv, hogy mielőbb elkezdődhessen az építkezés. 
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dr. Szabó Ferenc tájékoztatja a bizottságot, hogy az állami beruházásban épülő öt új 

tanterem helyett nyolc tanterem, valamint 4 szaktanterem fog elkészülni, de nem valószínű, 

hogy az egész szárny átadására 2016. szeptemberére sor kerül. Véleménye szerint most 

minden figyelmet ennek a beruházásnak kell szentelni. 

Nánási Tamás kéri, hogy a következő bizottsági ülésre ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban 

pontos válaszokat adjon a hivatal. Marx Árpádnak a volt tűzoltó szertárban kialakított 

tornaszoba felszerelésével kapcsolatos kérdésében kéri a bizottság állásfoglalását. 

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

hogy a volt tűzoltószertárban kialakított tornaszoba felszerelését is biztosítsa az 

önkormányzat. 

 

g) a kötelező eszközök beszerzéséről 
 

Mivel az ülés napjáig nem készült el, Nánási Tamás kéri a bizottság következő ülésére a 

kötelező eszközök beszerzéséről szóló tájékoztatót. 

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

hogy a bizottság következő ülésére a hivatal terjessze elő a kötelező eszközök 

beszerzéséről szóló tájékoztatót. 

 

h) a PMAMI képzőművészeti szakterméről 
 

Nánási Tamás javasolja, hogy erről a pontról a 9. napirendnél tárgyaljon a bizottság. 

 

i) Marx Árpád kérelme a köznevelési pályázaton elnyert támogatás 
felhasználásának módosításáról 

 

Marx Árpád kéri a bizottság támogatását, hogy a köznevelési pályázaton elnyert összegeket 

az adott pályázati célra, a különböző feladatok között átcsoportosíthassa. Ez két területet 

érint, egyrészt a tanulmányi versenyeket, ahol az utazási költségek és a nevezési díjak 

között szeretne átcsoportosítást kérni, illetve az IKT eszközök esetében a pályázat 

benyújtásakor tudott árak megváltoztak néhány eszköz esetében. 
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Szavazás 
A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta 

Marx Árpád kérését. 

 

 

j) Marx Árpád kérelme Kantár Emese és Farkas Tímea pedagógus 
továbbképzésének támogatására 

 
Marx Árpád a KLIK támogatási rendszerének megváltozása miatt azzal a kéréssel fordult az 

önkormányzathoz, hogy két pedagógus továbbképzését 88 000, illetve 92 000 forinttal 

támogassa, mivel számukra ez önerőből nem valósítható meg. 

Nánási Tamás leszögezte, hogy a 2015. évi köznevelési pályázat lezárult, a képviselő-

testület a rendelkezésre álló keretet kiosztotta, ezért csak önálló kérelem formájában tartja 

támogathatónak a továbbképzéseket. Kéri Marx Árpád igazgató urat, hogy mindkét kérelmet 

írásos formában nyújtsa be. 

 

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

hogy a Biatorbágyi Általános Iskola két pedagógusának továbbképzési költségeit az 

önkormányzat támogassa.  

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 
115/2015. (IX. 14.) határozata 

A tanévkezdés tapasztalatairól 
„a” Az intézmények nyári felújításáról 

 
Az Oktatási Bizottság a beszámolót elfogadta. 

 

„b” A Sándor-kastély öt új tanterméről 
 

Az Oktatási Bizottság megtárgyalta a Sándor-kastélyban állami kiemelt beruházásban 

készülő öt új tanterem átadásával kapcsolatos kérdéseket és az alábbi három határozatot 

hozta: 

1. Az időközben nyolc tantermessé bővült beruházásnak a 2016. szeptember 1-jei 

tanévkezdésre el kell készülnie.  
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2. A nyolc tantermes bővítéssel párhuzamosan kezdődjön el az új, 24 tantermes iskola 

kivitelezése. 

3. A hivatal készítsen minimum hároméves ütemtervet a város négy általános iskolája 

tanteremigényéről és az osztályok elhelyezéséről 

 
„c” A Benedek Elek Óvoda Csicsergő Tagóvodájának bővítéséről 

 
Az Oktatási Bizottság nem fogadta el a Benedek Elek Óvoda Csicsergő Tagóvodája 

bővítésével kapcsolatos tájékoztatót. 

 

„d” Az új óvoda építéséről 
 

Az Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta Fekete Péter bizottsági tag javaslatát, hogy 

lehetőség szerint Biatorbágy Város Képviselő-testületének soron következő ülésére 

készüljön előterjesztés az új óvoda tervezési folyamatának elindításáról. 

 

„e” A lovas oktatásról 
 

1. A bizottság nem támogatta Fekete Péter bizottsági tag arra vonatkozó javaslatát, 

hogy az önkormányzat biztosítsa a nem állami fenntartású iskolák negyedik osztályai 

számára is a lovas oktatásban való részvétel anyagi feltételeit. 

2. Az Oktatási Bizottság nem foglalt állást a lovas oktatásról szóló tájékoztatóról. 

 

„f” A tornaórákról 
 

Az Oktatási Bizottság elfogadta a tornaórák megtartásáról szóló tájékoztatót. 

Az Oktatási Bizottság támogatta, hogy a Szily-kastély udvarán található tűzoltó szertár 

átalakításával létrejövő új tornaszoba felszerelését is biztosítsa az önkormányzat. 

 

„g” A kötelező taneszközök beszerzéséről 
 

Az Oktatási Bizottság kéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő ülésre készüljön írásos 

beszámoló a köznevelési intézmények kötelező eszközeinek 2015. évi beszerzéséről. 
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„h” Marx Árpád igazgató kérése a 2015. évi köznevelési pályázat módosítására 
 

Az Oktatási Bizottság támogatta Marx Árpád igazgató úr kérését a 2015. évi köznevelési 

pályázaton osztálykirándulásokra és informatikai eszközökre elnyert támogatási összeg 

felhasználásának módosítására az elnyert keretösszegen belül. A bizottság kéri, hogy Marx 

Árpád a kérelmét írásban nyújtsa be a Képviselő-testület felé. 

 

„i” Marx Árpád igazgató kérése Farkas Tímea és Kantár Emese továbbképzésének 
önkormányzati támogatására 

 
Az Oktatási Bizottság támogatta Marx Árpád igazgató kérését Farkas Tímea és Kantár 

Emese továbbképzésének önkormányzati támogatására. A bizottság kéri, hogy Marx Árpád 

a kérelmét írásban nyújtsa be a Képviselő-testület felé. 

 

 

9) Szily-kastély alagsor statikai problémákkal kapcsolatos tájékoztatás  

Nánási Tamás tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztés arról szól, hogy a Szily-

kastély alagsorában végzett építési munkálatok során nem várt nehézség lépett fel. Kiderült, 

hogy a földszinti termeket tartó boltívek oly mértékben károsodtak az idők folyamán, hogy 

jelenlegi állapotukban veszélyesek. Ezért bizonytalan időre leállították a Pászti Miklós 

Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti tanszaka számára tervezett műhely kialakítását. 

Kérdés, hogy a művészeti iskola át tudja-e hidalni ezt a problémát, a képzőművészet 

tanszakon meg tudja-e kezdeni az oktatást. 

Korbuly Klára elmondta, hogy a város iskoláit sújtó tanteremhiány talán őket érinti a 

legjobban, de a bajban nagyon összefogtak az intézmények és sikerült minden tanszaknak 

biztosítani a tantermeket. Ugyan szűkösen, de el tudták helyezni a képzőművészeti 

tanszakot is. 

Nánási Tamás kérte a bizottságot, hogy a Szily-kastély alagsorának statikai problémáiról 

szóló tájékoztatót fogadja el. 

 

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

a tájékoztatót. 

 

 



20 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 
116/2015. (IX. 14.) határozata 

A Szily-kastély alagsor statikai problémáival kapcsolatos tájékoztatás 
 

Az Oktatási Bizottság a Szily-kastély statikai problémáiról, illetve a Pászti Miklós Alapfokú 

Művészeti Iskola képzőművészeti tanszakának ideiglenes elhelyezéséről szóló tájékoztatót 

elfogadta. 

 

 

10) Magyar Zarándokút Fejlesztési Koncepció 

Nánási Tamás tájékoztatta a bizottságot, hogy arról kell dönteni, kéri-e az önkormányzat 

felvételét a Magyar Zarándokút Egyesület pártoló tagjainak sorába, és vállalja-e az ezzel járó 

tagdíj megfizetését. 

Szavazás: 
 
A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta, 

hogy Biatorbágy Város Önkormányzata kérje felvételét a Magyar Zarándokút Egyesület 

pártoló tagjai sorába, annak Települési Tagozatába, és vállalja a tagsággal járó tagdíj 

megfizetését. Támogatta továbbá, hogy az egyesületben az önkormányzatot Tarjáni István 

polgármester képviselje. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 
117/2015. (IX. 14.) határozata 

Magyar Zarándokút fejlesztési koncepció 
 
Az Oktatási Bizottság támogatta és Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
elfogadásra javasolta: 
 
1. 2015. október 1-i időponttal kéri a felvételét a Magyar Zarándokút Egyesület pártoló 

tagjai közé, a Települési Tagozatba, 
2. az Önkormányzat egyesületi képviseletére felkéri Tarjáni István polgármestert, 
3. az éves tagdíj befizetését a költségvetés terhére biztosítja. (A 2015. évben, 
időarányosan.) 
 

 

 

 



21 
 

11) Biatorbágy Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről 

Nánási Tamás három pontban kért változtatást a rendelet szövegében, melyeket egyenként 

tett fel szavazásra a bizottságnak: 

1. a 3. § (2) c) egészüljön ki a következő módon (kiegészítés dőlt betűvel): 

biatorbágyi székhelyű, telephelyű, tagjainak legalább kétharmada biatorbágyi lakos, 

vagy 

 
Szavazás: 
A bizottság három  igen szavazattal egy nem szavazat ellenében (négy fő bizottsági tag volt 

jelen a szavazásnál) támogatta, és elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek az 1. 

javaslatot. 

 

2. a 3. § (5) egészüljön ki a következő módon (kiegészítés dőlt betűvel): 
Támogatás – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a támogatás nyújtására 

hatáskörrel rendelkező döntéshozó döntése alapján – pályázat, szerződés vagy 

egyedi kérelem útján nyújtható. 

 

Szavazás: 
A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta, 

és elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek a 2. javaslatot. 

 

3. a 3. § (7) a következőképp módosuljon (változás dőlt betűvel): 
A támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület a 

pályázati kiírásban határozza meg, hogy az adott évben e rendelet különös részében 

felsorolt célokból melyeket kívánja támogatni. A pályázatokat előzetesen az Oktatási 

és Kulturális Bizottság bírálja el, azokról a Képviselő-testület dönt. A pályázati eljárás 

nélkül egyedi kérelmek teljesítéséről a Képviselő-testület – a kérelem tárgya szerinti 

bizottság, valamint a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tárgyalását követően 

– dönt. 

 

Szavazás: 
A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) támogatta, 

és elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek a 3. javaslatot. 

 

 



22 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

118/2015. (IX. 14.) határozata 
Biatorbágy Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről 

 
Az Oktatási Bizottság Biatorbágy Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről szóló 

rendelettervezetet az alábbi módosításokkal támogatta: 

 

1. a 3. § (2) c) egészüljön ki a következő módon (kiegészítés dőlt betűvel): 

biatorbágyi székhelyű, telephelyű, tagjainak legalább kétharmada biatorbágyi lakos, 

vagy 

 

2. a 3. § (5) egészüljön ki a következő módon (kiegészítés dőlt betűvel): 

Támogatás – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a támogatás nyújtására 

hatáskörrel rendelkező döntéshozó döntése alapján – pályázat, szerződés vagy 

egyedi kérelem útján nyújtható. 

 

3. a 3. § (7) a következőképp módosuljon (változás dőlt betűvel): 

A támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület a 

pályázati kiírásban határozza meg, hogy az adott évben e rendelet különös részében 

felsorolt célokból melyeket kívánja támogatni. A pályázatokat előzetesen az Oktatási 

és Kulturális Bizottság bírálja el, azokról a Képviselő-testület dönt. A pályázati eljárás 

nélkül egyedi kérelmek teljesítéséről a Képviselő-testület – a kérelem tárgya szerinti 

bizottság, valamint a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tárgyalását követően 

– dönt. 

 

 

k.m.f. 
 
 
 

 Tálas-Tamássy Richárd Nánási Tamás 
 bizottsági tag bizottság elnöke 

 

 


