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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2016. szeptember 26-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. Kovács András, jegyző 

• 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 

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

• 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 …. bizottsági tagot. Javaslatot tesz az ülés napirendjére: Kéri a 8. napirend levételét, 

és a köznevelési intézmények beszámolóját 1. napirendként tárgyalni. 
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A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a 

módosított napirendet elfogadta. 

 
Napirend: 
 

1. Köznevelési intézmények beszámolója a 2015/2016-os tanévről  

2. Beszámoló a tanévkezdésről, év indításról 

3. Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról 

4. Ideiglenes tornaterem létesítéséről 

5. Első világháborús emlékművek, és az 56’-os emlékművek felújítására benyújtandó 

pályázatokról 

6. Nagydobronyi pedagógus konferenciáról 

7. A „Fedezzük fel Biatorbágyot!” program 

8. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 7/2006. (05. 25.) Ör. sz. rendelete Az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérletének díjairól szóló rendelet módosításáról 
– az óvodai különfoglalkozások bérleti díjáról 

9. A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről 

 

1. Köznevelési intézmények beszámolója a 2015/2016-os tanévről  

Nánási Tamás: A Biatorbágyon működő általános iskolák egyikének sem fenntartója a város, 
de hathatós támogatója működésüknek, ezért kérte az elmúlt bizottsági ülésen, hogy a 
2015/2016-os nevelési évről szóló beszámolójukat írásban nyújtsák be a bizottságnak. Ezt 
megtették az intézmények. A bizottság tagjai így mélyebb benyomásokat szerezhettek az 
iskolák életéről. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta a Biatorbágyi Általános Iskola beszámolóját a 2015/2016-os tanévről. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta az MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskola beszámolóját a 2015/2016-os tanévről. 

Szavazás: 
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A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola beszámolóját a 2015/2016-os 
tanévről. 

 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta a Biatorbágyi Református Általános Iskola beszámolóját a 2015/2016-os tanévről. 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

110/2016. (09. 26.) határozata 

Köznevelési intézmények beszámolója a 2015/2016-os tanévről 

A bizottság elfogadta a Biatorbágyi Általános Iskola, a MMÁMK Czuczor Gergely 
Tagiskola, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Biatorbágyi 
Református Általános Iskola szakmai beszámolóját a 2015/2016-os tanévről. 

 

2. Beszámoló a tanévkezdésről, év indításról 

A bizottság megismerte a Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály beszámolóját a 
köznevelési intézményekben a nyár folyamán lezajlott beruházásokról, konténer 
telepítésekről, üzembe helyezésükről. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta a tanévkezdésről szóló beszámolót. 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

111/2016. (09. 26.) határozata 

Beszámoló a tanévkezdésről, év indításról 

A bizottság elfogadta a tanévkezdésről szóló beszámolót. 

 

3. Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról 

A bizottság megfelelő választásnak tartja a Hotel Pontis megvásárlását. Barabás 
József méltányosnak tarja az árat. Tarjáni István hozzáteszi, hogy tárgyalási 
alapnak tekinthető az ingatlanforgalmazással foglalkozó weboldalon közzétett ár. 

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

 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

112/2016. (09. 26.) határozata 

Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról 

A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, ugyanakkor nem 
foglalt állást az átcsoportosítási javaslatról. 

4. Ideiglenes tornaterem létesítéséről 

A Biatorbágyi Általános Iskola szülői közössége tett javaslatot az iskolai tornatermi 
kapacitás növelése céljából az iskola udvarára ideiglenes tornaterem létesítésére. Rack 
Ferencné kérte, hogy hasonló okok miatt a Karinthy utcai épület udvarán is kéri 
megvizsgálni a telepítés lehetőségét. 

Szavazás: 

A bizottság egy igen szavazattal két tartózkodás mellett (három fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazásnál) nem támogatta a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola kérelmét 
ideiglenes tornaterem létesítésére az iskola udvarán. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta, hogy a Biatorbágyi Általános Iskola udvarán ideiglenes tornaterem létesüljön. 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

113/2016. (09. 26.) határozata 

Ideiglenes tornaterem létesítéséről 

A bizottság támogatja a tornatermi lehetőségek növelése érdekében vázszerkezetes 
sátor építését. A bizottság lehetséges helyszínnek a Sándor-Metternich kastély hátsó 
kertjét ajánlja. 

 

5. Első világháborús emlékművek, és az 56’-os emlékművek felújítására 
benyújtandó pályázatokról 

Nánási Tamás az előterjesztésben szereplő, biai első világháborús emlékmű felújítására 
benyújtandó pályázatról szóló határozati javaslat elfogadásáról kérte a bizottság 
véleményét. 

Szavazás: 
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A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta a határozati javaslatot. 

 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

114/2016. (09. 26.) határozata 

Első világháborús emlékművek, és az 56’-os emlékművek felújítására  
benyújtandó pályázatokról 

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

 

6. Nagydobronyi pedagógus konferenciáról 

Varga László alpolgármester ismertette a konferencia célját, programját, az előadók és a 
résztvevők körét. Kérte a bizottság támogatását a költségek biztosításához. 

Nánási Tamás az előterjesztés határozati javaslatát tette fel szavazásra. 

Szavazás: 

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

támogatta a nagydobronyi konferencia programjáról és forrásigényéről szóló előterjesztés 

határozati javaslatát. 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

115/2016. (09. 26.) határozata 

Nagydobronyi pedagógus konferenciáról 

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

 

7. A „Fedezzük fel Biatorbágyot!” program 

Varga László beszámolt az elmúlt tanév végén a köznevelési pályázat segítségével 
megvalósított „Fedezzük fel Biatorbágyot” program sikeréről, és a Tanévindító napon 
erről tartott beszámoló pozitív fogadtatásról. Ennek nyomán vetődött fel a gondolat, hogy 
valamennyi iskola minden évben a negyedik osztályos tanulók számára biztosítsa a 
programban való részvétel lehetőségét. Ehhez szükséges az iskolák együttműködése 
abból a célból, hogy a pedagógiai programjukba illesszék, illetve az önkormányzat anyagi 
támogatása a költségek fedezésére. Az intézményvezetők, illetve megbízottjaikkal 
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közösen összeállt az idei tanév ütemterve, illetve a felső tagozaton történő folytatás 
lehetősége. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta a „Fedezzük fel Biatorbágyot! program bevezetését az általános iskolai 
oktatásba. 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

116/2016. (09. 26.) határozata 

A „Fedezzük fel Biatorbágyot!” program 

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

 

8. Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 7/2006. (05. 25.) Ör. sz. rendelete Az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérletének díjairól szóló rendelet 
módosításáról – az óvodai különfoglalkozások bérleti díjáról 

 

A Viadukt SE, amely az óvodai nevelési programon kívüli sportfoglalkozások szervezésének 
ernyőszervezete, azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a rendeletben előírthoz 
képest 50 %-os kedvezmény igénybevételét tegye lehetővé a gyerekek sportolási 
lehetőségét biztosító szervezetek számára. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta az óvodai különfoglalkozásokhoz kapcsolódó terembérleti díjak csökkentéséről 
szóló javaslatot. 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

117/2016. (09. 26.) határozata 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 7/2006. (05. 25.) Ör. sz. rendelete Az 
önkormányzati lakások és helyiségek bérletének díjairól szóló rendelet 

módosításáról – az óvodai különfoglalkozások bérleti díjáról 
 

A bizottság támogatta a rendelet módosítását és elfogadásra javasolta a képviselő-
testületnek. 

 

9. A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről 
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A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről a 2016. szeptember 19-én hozott 
javaslat kiegészítéseképpen Nánási Tamás kérte a bizottság támogatását a 2017. január 1-
jével megalakuló Juhász Ferenc Művelődési Központ magasabb vezetői megbízására szóló 
pályázat kiírásához. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetői pályázatának kiírását. 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

118/2016. (09. 26.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár átszervezéséről 

A bizottság támogatta a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői 
pályázatának kiírásáról szóló határozati javaslatot és elfogadásra javasolta a képviselő-
testületnek. 

 

 

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nánási Tamás 
 bizottsági tag bizottság elnöke 

 
 


