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Sz.: 44/19/2015 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2015., november 23-án 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 

 Tarjáni István, polgármester 

 Szakadáti László, alpolgármester 

 Varga László, alpolgármester 

 Mester László, kommunikációért felelős munkatárs 

 dr. Szabó Ferenc, aljegyző 

 Kresz Jánosné, igazgatóhelyettes, Biai Általános Iskola 

 Hingyiné Molnár Ildikó, óvodavezető, Benedek Elek Óvoda 

 Ihászné Pálfi Katalin, referens, jegyzőkönyvvezető 

 Tótpál Judit, elnök, Biatorbágyi Értéktár Bizottság 

 Kun László 

 

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

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

Fekete Péter bizottsági tagot. Javasolja, hogy a kiküldött napirend szerint folytassák le az 

ülést. 

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

elfogadta. 

 

Napirend: 

1) Tájékoztató a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2015. évi működéséről 

2) A 2016. évre vonatkozó Hungarikum pályázatról 

3) Kun László A Sötétség diadala című könyvének kiadásáról 

4) A Faluház és Karikó János Könyvtár 2016. évi munkatervéről 
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5) Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervéről 

6) Az október-november hónapban lezajlott önkormányzati rendezvények értékeléséről 

7) A decemberi-januári önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

8) Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról 

9) A Biatorbágyi Általános Iskola informatikai fejlesztéséről  

10) Köznevelési beruházásokkal összefüggő kérdésekről 

a) Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdésekről 

b) Sándor-Metternich kastélyban a B típusú tornaterem, fél tornaterem, valamint 

az új étterem építésével kapcsolatos tájékoztatató 

c) Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról 

d) Torbágyi iskolabővítéssel kapcsolatos kérdésekről 

11) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi munkatervéről 

12) Felhívás Karikó János díjra jelölésről (zárt ülés) 

13) Munkácsy-díjra való felterjesztésről (zárt ülés) 

 

 

1. Tájékoztató a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2015. évi működéséről 

 

Tótpál Judit, a Biatorbágyi Értéktár Bizottság elnöke azzal egészíti ki az írásos 

előterjesztést, hogy időközben Szádváriné Kiss Mária bejelentette, hogy más irányú 

elfoglaltsága miatt nem tudja a továbbiakban vállalni a bizottsági tagsággal járó 

kötelezettségeket. Természetesen, mint a Faluház és Karikó János Könyvtár igazgatója 

továbbra is támogatja a bizottság működését. Tótpál Judit megköszönte Szádváriné Kiss 

Máriának az értéktár bizottság megszervezésében, egy éven keresztül a működtetésében 

valamint a 2014-es Hungarikum pályázat sikere érdekében végzett munkáját, és elfogadta 

lemondását. 

Nánási Tamás emlékeztetett arra, hogy még nem került sor a Néprajzi Múzeum 

gyűjteményében található, biatorbágyi vonatkozású fotók, illetve néhány helytörténeti 

dokumentum magán gyűjtőktől megvásárlására. Kéri, hogy a Faluház és Karikó János 

Könyvtár költségvetésében erre a célra biztosított keretből ez lehetőleg még idén történjen 

meg. 

Szavazás: 

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

Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2015. évi munkájáról szóló beszámolót, Szádváriné Kiss Mária 

lemondását a bizottsági tagságról és Tótpál Judit elnök javaslatát a bizottság létszámának 

egy fővel történő csökkentésére, valamint azt, hogy a Néprajzi Múzeumban található, 
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biatorbágyi vonatkozású fotógyűjtemény és más, magángyűjtők birtokában lévő helytörténeti 

dokumentum megvásárlására kerüljön sor. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

130/2015. (XI. 23.) határozata 

A Biatorbágyi Értéktár 2015. évi működéséről 

 

A bizottság elfogadta a Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2015. évi munkájáról szóló 

tájékoztatót, valamint Szádváriné Kiss Mária lemondását a Biatorbágyi Értéktár 

Bizottságban betöltött tagságáról, és Tótpál Judit elnök javaslatát a bizottság 

létszámának egy fővel történő csökkentésére. A bizottság kéri a Faluház és Karikó 

János Könyvtártól a korábban jóváhagyott fotó- és dokumentum gyűjtemények 

megvásárlását. 

 

2. A 2016. évre vonatkozó Hungarikum pályázatról 

Kérdés, hozzászólás nem volt a napirendhez, ezért Nánási Tamás az előterjesztés 

határozati javaslatát tette fel szavazásra. 

Szavazás: 

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

elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztés határozati javaslatát. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

131/2015. (XI. 23.) határozata 

A 2016. évre vonatkozó Hungarikum pályázatról 

 

A bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Biatorbágy 

testvértelepüléseivel való együttműködést a helyi értékek gyűjtésében, népszerűsítésében. 

Az ehhez szükséges fedezetet elsősorban pályázat útján kívánja biztosítani. 

 

 

3. Kun László A sötétség diadala c. könyvének kiadásáról 

 

Nánási Tamás örömét fejezi ki, hogy végre elérkezett A sötétség diadala c. könyv 

kiadásának pillanata. A maga részéről ehhez azzal is hozzá kíván járulni, hogy lemond a 

saját szakértői tiszteletdíjáról, br. 250 ezer forintról. 
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Kun László javasolja, hogy a terjesztés jogát egy budapesti könyvesbolt kapja meg. Kész 

lemondani a szerzői jogáról, cserébe 40 db. tiszteletpéldányt kér. 

Nánási Tamás megnyugtatja, hogy a feltételek teljesüléséhez nem kell lemondani a szerzői 

jogról, hiszen a jövőben lehet, hogy még sor kerül a könyv kiadására. 

Mester László véleménye szerint az önkormányzat tudja vállalni a tiszteletpéldányok 

postázásával járó feladatokat és költségeket. 

Szavazás: 

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

elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztés határozati javaslatát. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

132/2015. (XI. 23.) határozata 

Kun László a „A sötétség diadala” című könyvének kiadásáról 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek Kun László: A 

sötétség diadala című könyvének kiadását a következők szerint: 

1. A bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület 1.294.320 bruttó forinttal támogassa 

Kun László: A sötétség diadala c. könyvének kiadását, a 2015. évi fel nem használt 

tartalékkeretének terhére. 

2. hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Krónikás Bt-vel szerződést megkösse, a 

jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére. 

 

 

4. A Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy 2016. évi munkatervéről 

 

Szádváriné Kiss Mária nyomatékosítja, hogy a bizottság asztalán fekvő dokumentum nem 

csupán a jövő évi munkaterv, hanem egy perspektíva felvázolása is egyben, amihez tartozik 

egy a lakosság körében végzett elégedettség mérés is. 

Nánási Tamás mindezek alapján  

 szükségesnek látja a város közművelődési koncepciójának felülvizsgálatát 

 javasolja, hogy ne szűnjön meg olyan rendezvény, ami civil együttműködésben 

valósul meg 

 a magyar kultúra napján az eredetei keretösszeg megtartásával olyan közreműködő 

zenekar lépjen fel, amelyik egyértelműen magyar zenét játszik 

 a Viadukt fesztivál tervezetét külön előterjesztésben részletesen vitassa meg a 

bizottság a 2016. januári ülésén 

 a létszám és bér kérdésekről a költségvetési tárgyalások során kell javaslatot tenni. 
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Kihangsúlyozza, hogy a Faluház munkatervének elfogadása nem jelenti a Viadukt fesztivál 

jóváhagyását. 

Fekete Péter a Viadukt fesztivál kapcsán szükségesnek tartja tisztázni, hogy a település 

belső rendezvénye lesz, vagy épp ellenkezőleg, térségi jelentőségű, kifelé szóló rendezvény. 

Ha ez utóbbi, akkor olyan turisztikai programokat kell mellé rendelni, amelyek alapján a 

fesztivál vendégei visszatérnek majd a településre. Érdemes volna létrehozni egy 

szervezetet a turisztikai háttér kidolgozására. Javasolja TDM felállítást és pályázati forrás 

felkutatását. 

Szakadáti László nem tartja méltányosnak a munkaterv azon megállapítását, mely szerint 

az önkormányzat nem tartja prioritásnak a közművelődés ügyét. Számos önkormányzati 

rendezvény rácáfol erre: disznótor, majális, szüret, stb.. Javasolja, hogy a készülő 

közművelődési rendelet-felülvizsgálathoz, illetve a Faluház munkájához tervezett felmérés 

ne elégedettség mérés, hanem a közművelődési szokások és igények felmérése legyen. 

Mester László is csatlakozik ahhoz a gondolathoz, hogy a Viadukt fesztivál útjára bocsátása 

több felmérést, mélyebb elemzést és hosszabb előkészítést igényel. 

Nánási Tamás felhívja a bizottsági tagok figyelmét, hogy ilyenkor kell döntést hozni a 

következő év első negyedévi programjainak finanszírozásáról is, ezért két szavazást 

tartanak.  

 

Szavazás: 

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

Faluház és Karikó János Könyvtár 2016. évi munkatervét az alábbi kiegészítésekkel: 

 A magyar kultúra napja alkalmából az előzetes programtervezetben szereplő zenekar 

helyett a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásával másik zenekar kerüljön 

meghívásra 

 A tervezett Viadukt fesztiválról készüljön külön előterjesztés a programról, a 

költségekről és az idegenforgalmi vonatkozásokról 

 A munkatervben szereplő tervezett felmérés kifejezetten a közművelődési 

szokásokról szóljon 

 2016-ban készüljön el a város közművelődési rendeletének felülvizsgálata 

 A Faluház és Könyvtár dolgozóinak létszámáról és béréről a város 2016. évi 

költségvetésének előkészítése során legyen részletes tárgyalás 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

133/2015. (XI. 23.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy 

2016. évi munkatervéről 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság elfogadta a Faluház és Karikó János Könyvtár 2016. évi 

munkatervét az alábbi módosításokkal, kiegészítésekkel: 

1. A magyar kultúra napja alkalmából az előzetes programtervezetben szereplő zenekar 

helyett a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásával másik zenekar kerüljön 

meghívásra 

2. A tervezett Viadukt fesztiválról készüljön külön előterjesztés a programról, a 

költségekről és az idegenforgalmi vonatkozásokról 

3. A munkatervben szereplő tervezett felmérés kifejezetten a közművelődési 

szokásokról szóljon 

4. 2016-ban készüljön el a város közművelődési rendeletének felülvizsgálata 

5. A Faluház és Könyvtár dolgozóinak létszámáról és béréről a város 2016. évi 

költségvetésének előkészítése során legyen részletes tárgyalás 

 

Szavazás: 

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

Faluház és Karikó János Könyvtár első negyedévi programjaira 3 853 129 Ft valamint a 

Majálisra 1 092 200 Ft felhasználását a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását megelőző 

időszakban. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

134/2015. (XI. 23.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy 

első negyedévi programjainak finanszírozásáról 

A bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Faluház és 

Karikó János Könyvtár első negyedévi programjaira 3 853 129 Ft valamint a Majálisra 

1 092 200 Ft felhasználását engedélyezni. 

 

5. Biatorbágy Város 2016. évi rendezvénytervéről 

 

Szádváriné Kiss Mária javaslatot tett az előterjesztés mellékleteként összeállított 

rendezvényterv módosítására. Javaslata szerint a Falu disznótora, a Gyermek színjátszó 
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találkozó, a Gyermekbábos találkozó, az Angyalfia vásár és a Szilveszteri mulatság kerüljön 

a városi rendezvények oszlopába. 

Varga László felhívja a figyelmet arra, hogy a szüreti mulatsággal kapcsolatban a bizottság 

múlt havi ülésén a szervezést illetően más döntés született. Kéri ennek megerősítését egy 

szavazással. 

Szavazás: 

A bizottság négy igen szavazással egy tartózkodás mellett (öt fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) támogatta a 122/2015. (X.19.) bizottsági határozat megváltoztatását oly 

módon, hogy a 2016. évi szüreti mulatság megszervezésében a Faluház a civil szervezetek 

külön programjainak megvalósulását támogassa. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

135/2015. (XI. 23.) határozata 

Biatorbágy Város 2016. évi rendezvénytervéről 

 

A bizottság módosítja 122/2015. (X. 19.) határozatát, és hozzájárul ahhoz, hogy a Faluház 

és Karikó János Könyvtár a szüreti mulatságot 2016-ban két civil szervezet két különálló 

rendezvényeként kezelje. 

 

A módosítás elfogadása után Nánási Tamás elnök szavazásra bocsátja a 2016. évi 

önkormányzati rendezvényterv határozati javaslatát. 

 

Szavazás: 

 

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

elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek Biatorbágy Város 2016. évi önkormányzati 

rendezvénytervét. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

136/2015. (XI. 23.) határozata 

Biatorbágy Város 2016. évi rendezvénytervéről 

 

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

2016. évi rendezvénytervét. 

 

(A rendezvénytervet a határozat melléklete tartalmazza.) 
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6. Az október-november hónapban lezajlott önkormányzati rendezvények 

értékelése 

 

Megjegyzés, hozzászólás nem lévén Nánási Tamás elnök szavazásra bocsátotta Szádváriné 

Kiss Mária tájékoztatóját az októberi-novemberi önkormányzati rendezvények 

megvalósításáról. 

 

Szavazás: 

 

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

novemberi önkormányzati rendezvények megvalósításáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

137/2015. (XI. 23.) határozata 

Az október-november hónapban lezajlott  

önkormányzati rendezvények értékeléséről 

 

A bizottság az október-november hónapban lezajlott önkormányzati rendezvények 

értékeléséről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

7. A decemberi-januári önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

 

A naprend kapcsán Varga László alpolgármester úr tájékoztatta a bizottságot, hogy a 

magyar kultúra napja alkalmából szervezett ünnepség időpontjában külföldön lesz, ezért 

nem tudja elfogadni az ünnepi beszéd megtartására szóló megtisztelő felkérést. 

Nánási Tamás az 5. napirendnél tárgyalt módosítás figyelembe vételével javasolja 

elfogadásra a decemberi-januári önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló 

tájékoztatót. 

 

Szavazás: 

 

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

decemberi-januári önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló tájékoztatót azzal a 

módosítással, hogy a magyar kultúra napjának rendezvényére magyar zenét játszó zenekar 

kerüljön meghívásra. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

138/2015. (XI. 23.) határozata 

A decemberi-januári 

önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

 

 

A bizottság elfogadta a decemberi-januári önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

szóló tájékoztatót azzal a módosítással, hogy a magyar kultúra napjára a tervezett helyett 

másik zenekar kerüljön meghívásra. 

 

Nánási Tamás elnök rövid szünetet rendelt el. 

 

 

8. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

Nánási Tamás ismertette a Magyar Államkincstár felhívását, mely szerint meg kell 

változtatni az óvoda elnevezését oly módon, hogy Biatorbágy neve az intézmény nevének 

első tagja legyen. 

 

Szavazás: 

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

elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Benedek Elek Óvoda alapító okiratának 

módosítását. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

139/2015. (XI. 23.) határozata 

A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Benedek Elek 

Óvoda alapító okiratának módosítását. 

 

9. A Biatorbágyi Általános Iskola informatikai fejlesztéséről 

Nánási Tamás tájékoztatta a bizottságot, hogy szülői felajánlásból kapott az iskola 12 db 

számítógépet, melyért ezúton is köszönetét fejezi ki a neve elhallgatását kérő 

adományozónak. A számítástechnika tantárgy oktatásának feltétele, hogy minden tanuló 
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azonos gép mellett üljön, azonos feladatokat végezhessen, ezért fordult Marx Árpád az 

önkormányzathoz anyagi támogatásért. Forrásként Biatorbágy Város 2015. évi 

költségvetésének tartalékkeretét javasolja megjelölni. 

 

Szavazás: 

 

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

elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Biatorbágyi Általános Iskola informatikai 

szaktermének fejlesztését 1 870 000 Ft összegben a város 2015. évi költségvetésének 

tartalékkerete terhére. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

140/2015. (XI. 23.) határozata 

A Biatorbágyi Általános Iskola  

informatikai szakterem fejlesztésének támogatásáról 

 

A bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 1 870 000 Ft 

biztosítását a Biatorbágyi Általános Iskola informatikai szaktermének fejlesztésére a 2015. 

évi tartalék keret terhére. 

 

10. Köznevelési beruházásokkal kapcsolatos kérdésekről 

 

a) Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdésekről 

 

Nánási Tamás tájékoztatja a bizottságot, hogy az elképzelések szerint a Szily-kastély 

területére tervezett új óvoda terveinek elkészítésére meghívásos pályázatot ír ki az 

önkormányzat. 

Fekete Péter szeretné megtudni a meghívottak körét, szerepel-e köztük Biatorbágy 

főépítésze, illetve konkrétan mely tervezőket kívánnak meghívni a pályázatra. 

Barabás József véleménye, hogy a főépítész ne indulhasson a pályázaton, mert ez az 

emberek szemében nem egyeztethető össze a főépítészi funkcióval. 

Fekete Péter tájékoztatja a bizottságot, hogy törvényi akadálya nincs a főépítész 

meghívásának. Szerinte legyen ő a negyedik pályázó. 

Szakadáti László az építészek szaklapjában megjelent interjúk alapján azt javasolja, hogy 

várják meg, amíg megjelenik a főépítészi életpályát szabályozó jogszabály, mivel most sok a 

bizonytalanság a főépítész jogállása körül. Szemmel láthatóan két elgondolás van arról, 

hogy tervezhet-e egy településen az ott alkalmazott főépítész. Véleménye szerint igen, ezért 
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két javaslata van: hívják meg Biatorbágy főépítészét az óvoda tervezési pályázatára, vagy 

halasszák el ezt a döntést a főépítészi életpályát szabályozó jogszabály megjelenéséig. 

 

Tarjáni István Turi Attilát, Turáni Gábort és Bánfalvi Koppányt javasolja meghívni a 

tervpályázatra. 

 

 

 

Szavazás: 

 

A bizottság egy igen szavazattal szemben két nem szavazattal két tartózkodás mellett (öt fő 

bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) nem támogatta Fekete Péter és Szakadáti László 

javaslatát arról, hogy az óvoda tervezésére kiírt pályázatra Tamás Gábor főépítész is kapjon 

meghívást. 

 

 

 

Szavazás:  

 

A bizottság két nem szavazattal egy igen szavazat ellenében két tartózkodás mellett (öt fő 

bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) nem támogatta Szakadáti László javaslatát arról, 

hogy az új óvoda tervpályázatáról szóló döntést halassza el a képviselő-testület a főépítészi 

életpálya modellről szóló jogszabály megjelenéséig 

 

 

Szavazás: 

 

A bizottság három igen szavazattal két tartózkodás mellett (öt fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) támogatta Tarjáni István javaslatát, Turi Attila, Turáni Gábor és Bánfalvi 

Koppály meghívását az új óvoda tervezésére. 

 

Nánási Tamás a három indítványról hozott határozatot követően szavazásra tette fel az 

előterjesztés határozati javaslatát Tarjáni István polgármester megszavazott javaslatával 

kiegészítve. 

 

Szavazás: 
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A bizottság három igen szavazattal két tartózkodás mellett (öt fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a kiegészített 

határozati javaslatot. 

 

b) Sándor-Metternich-kastélyban B típusú tornaterem, fél tornaterem, valamint az 

új étterem építésével kapcsolatos tájékoztató 

A bizottság megköszönte a tájékoztatást. Nánási Tamás szavazás nélkül lezárta a 

napirendet. 

 

c) Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról 

 

A bizottság megköszönte a tájékoztatást. Nánási Tamás szavazás nélkül lezárta a 

napirendet. 

 

d) Torbágyi iskolabővítéssel kapcsolatos kérdésekről 

 

Nánási Tamás az előterjesztés határozati javaslatát tette fel szavazásra azzal a 

kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület üléséig szülessen javaslat a meghívásra kerülő 

tervezők személyéről. 

 

Szavazás: 

 

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

elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztés határozati javaslatát azzal a 

kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület üléséig szülessen javaslat a meghívásra kerülő 

tervezők személyéről. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

141/2015. (XI. 23.) határozata 

A köznevelési beruházásokkal kapcsolatos kérdésekről 

 

a) Új óvoda tervezésével kapcsolatos kérdésekről 

 

1. A bizottság támogatta az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot, azzal a 

kiegészítéssel, hogy az új óvoda tervezésével kapcsolatos ajánlat benyújtására Turi 

Attila, Turáni Gábor és Bánfalvi Koppány építészek kapjanak meghívást. 
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d) A torbágyi iskolabővítéssel kapcsolatos kérdésekről 

 

A bizottság támogatta az előterjesztés határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, 

hogy a tervezők megnevezésére a Képviselő-testület üléséig szülessen meg a 

javaslat. 

 

11. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 

munkatervéről 

 

Nánási Tamás kérte kijavítani az ESZB ülésének kezdő időpontját 17.00 órára. 

Hingyiné Molnár Ildikó jelezte, hogy az óvodai nevelési év augusztus 31-éig tart, ezért 

kerüljön át a beszámolók benyújtása a szeptemberi ülésre. Hasonlóan az iskolákban is csak 

a szorgalmi időszak zárul le június 15-én, a nyári feladatok, akár pedagógia jellegűek, akár a 

működtetéshez tartozók, csak akkor kerülhetnek a beszámolóba, ha a tanév utolsó napja, 

augusztus 31. után készítik el. 

Szavazás: 

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

módosításokkal támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek Biatorbágy Város 

Önkormányzatának 2016. évi munkatervét. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 

142/2015. (XI. 23.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervéről 

 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testület 2016. évi munkatervét 

azzal a módosítással, hogy az ESZB a jövő évben is 17.00 órai kezdettel tartja üléseit, és az 

oktatási intézmények beszámolói a szeptember 19-i bizottsági ülésre kerüljenek át a júniusi 

ülésről. 

 

Nánási Tamás elnök a nyílt ülést berekesztette, a bizottság zárt ülésen folytatta munkáját. 

 

k.m.f. 

    

 Fekete Péter Nánási Tamás 

 bizottsági tag    bizottság elnöke 


