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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és 

Kulturális Bizottsága 2016. október 19-én, szerdán, 1600 órai kezdettel a Városháza 

a 102-es tanácstermében megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 

• Nánási Tamás, bizottsági elnök 

• Éhn András, bizottsági tag 

• Tálas-Tamássy Richárd, bizottsági tag 

• Tarjáni István, polgármester 

• Varga László, alpolgármester 

• dr. Szabó Ferenc, aljegyző 

• Ábrahám Ferencné, igazgató, Biai Református Általános Iskola 

• 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 

• Tálas-Tamássy Tamás, az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja 

• Hikisch-Keresztes Orsolya, Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola, SZMK 
 

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

Megállapítja, hogy a bizottság három fővel határozatképes. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére felkéri Éhn András bizottsági tagot. Javaslatot tesz az ülés 

napirendjére: Javasolja összevonni a meghívóban kiküldött 1. és 3. pontot, javasol 

továbbá „Egyebek” címmel egy utolsó napirendi pontot a Benedek Elek Óvoda 

vezetőjének és a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatójának kérésére. 

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

a módosított napirendet elfogadta. 

 

Napirend 
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1) 2016. szeptemberi önkormányzati rendezvények és a 2016. évi Egészségnap 
értékelése 

2) 2016. novemberi-decemberi önkormányzati rendezvények előkészítése 

3) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 
Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 
módosításáról és az Értéktár által szervezett programok finanszírozásáról 

4) Általános Iskolák kérelme ideiglenes tornaterem létesítésére 

5) Sándor-Metternich-kastély iskola-felújítás pótmunkáiról 

6) 2017. évi rendezvénytervről 

7) Juhász Ferenc Kutatói Ösztöndíjról 

8) Egyebek 

 

1. A 2016. szeptemberi önkormányzati rendezvények és a 2016. évi 
Egészségnap értékelése 

Kérdés, észrevétel nem lévén Nánási Tamás szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadását. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta a 2016. szeptemberi önkormányzati rendezvényekről és az 
Egészségnapról szóló beszámolót. 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

119/2016. (X. 19.) határozata 

A 2016. szeptemberi önkormányzati rendezvények és a 2016. évi Egészségnap 
értékelése 

A bizottság egyhangúlag elfogadta a 2016. szeptemberi önkormányzati 
rendezvények értékeléséről és a 2016. évi Egészségnapról szóló beszámolót. 

 

2. A 2016. novemberi-decemberi önkormányzati rendezvények előkészítése 

Nánási Tamás javasolta, hogy a szociális munka napján Tóth Tamás ifjúsági referens 
mondja az ünnepi köszöntőt. 

callto:2.%202016
callto:3.%202016
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Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta a 2016. novemberi-decemberi önkormányzati rendezvények 
előkészítéséről szóló beszámolót azzal a javaslattal kiegészítve, hogy a szociális 
munka napján a köszöntőt Tóth Tamás ifjúsági referens tartsa. 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

120/2016. (X. 19.) határozata 

A 2016. novemberi-decemberi önkormányzati rendezvények előkészítése 

A bizottság elfogadta a 2016.novemberi-decemberi önkormányzati rendezvények 
előkészítéséről szóló beszámolót azzal a kiegészítő javaslattal, hogy a szociális 
munka napján Tóth Tamás ifjúságpolitikai referens mondja a köszöntőt. 

 

3. A Biatorbágyi Értéktár Bizottság által szervezett programok 
finanszírozásáról 

dr. Szabó Ferenc aljegyző felveti, hogy a Biatorbágyi Értéktár Bizottság jogállását, 
beillesztését az önkormányzati szervezetbe önálló rendeletben volna célszerű 
rögzíteni. 

Nánási Tamás jelzi, hogy az értéktár bizottság által szervezett „Fedezzük fel 
Biatorbágyot” programok tervezett költségei, tiszteletdíjai akkor elfogadhatók, ha  
bruttó költségeket jelentenek. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát. 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

121/2016. (X. 19.) határozata 

A Biatorbágyi Értéktár Bizottság által szervezett programok finanszírozásáról 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Biatorbágyi 
Értéktár Bizottság által szervezett „Fedezzük fel Biatorbágyot” program 2016. évi 
költségeinek finanszírozását, illetve a  program 2017-re eső költségeinek tervezését 
a város jövő évi költségvetésében. 
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4. Általános iskolák kérelme ideiglenes tornaterem létesítésére 

Nánási Tamás javasolja a Sándor-kastély hátsó udvarán létesülő sportpálya 
elkészítését előbbre hozni, majd ennek a pályának a lefedésével megoldani a téli 
időszak tornaterem problémáit. Javasolja továbbá, hogy a Biatorbágyi Általános 
Iskola kérelmét 2017-ben oldja meg az önkormányzat, a Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskola hasonló kérelmét a költségvetési források ismeretében 
tárgyalja a képviselő-testület. 

Hikisch-Keresztes Orsolya kérte a bizottságot, hogy támogassa a Karinthy utcai 
iskola udvarán hasonló téliesítés megvalósítását 2017-ben. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Szentháromság tér 6. 
szám alatti oktatási ingatlanon ideiglenes tornaterem létesítését 2017 tavaszán, és a 
költségvetési lehetőségek függvényében a Karinthy utcai ingatlanon. 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

122/2016. (X. 19.) határozata 

Általános iskolák kérelme ideiglenes tornaterem létesítésére 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a 
Szentháromság tér 6. szám alatti iskolaépület udvarán létesítendő sportpálya 
felépítésének előrehozását 2017 tavaszára, az így létrejött létesítmény sátorral való 
befedését azzal a céllal, hogy kedvezőtlen időjárás alkalmával az ott működő iskolák 
testnevelési óráit meg lehessen tartani. A bizottság a 2017. évi költségvetési 
lehetőségek függvényében indokoltnak tartja, hogy egy ilyen létesítmény 
megvalósuljon a Karinthy utcai iskola udvarán is. 

 

5. A Sándor-Metternich-kastély iskola-felújítás pótmunkáiról 

Bérces László ismertette, hogy a Szentháromság tér 6. szám alatti kastély ún. TSZ 
szárnyában zajló felújítási munkák során előre nem látható pótmunkák 
szükségessége merült fel. Ezeket 2017. május 15-éig vállalta a kivitelező elvégezni. 

A napirendet Nánási Tamás szavazás nélkül lezárta. 

 

6. A 2017. évi önkormányzati rendezvénytervről 
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A bizottság előző ülésén tárgyalt rendezvényterv kiegészített változatát Nánási 
Tamás javasolta elfogadni, mert alkalmasnak találta az intézmény jövő évi 
munkatervébe illeszteni. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
munkaközi anyagnak elfogadta a 2017. évi önkormányzati rendezvényterv benyújtott 
változatát. 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

123/2016. (X. 19.) határozata 

2017. évi rendezvénytervről 

A bizottság elfogadta Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi rendezvénytervének 
munkaközi anyagát, és javasolja ennek alapján a jövő évi munkatervre vonatkozó 
előterjesztést elkészíteni.   

 

Nánási Tamás a napirend módosítását kérte. Javasolta a Benedek Elek Óvoda 
kérelmének megtárgyalását, ami az Egyebek napirend tárgya, amíg dr. Tálas-
Tamássy Tamás megérkezik, aki a Juhász Ferenc kutatói ösztöndíj 
kezdeményezője. 

7. Egyebek: 

Benedek Elek Óvoda kérelme 

Hingyiné Molnár Ildikó: A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda óvodapszichológusa, 
Cseri Anita, továbbképzés támogatására irányuló pályázatot adott be a 2016-ban kiírt 
Köznevelési pályázatra. A Dinamikus szenzoros integrációs terápiák az óvodában 
című képzésről akkor elérhető információk a képzési díj nagyságáról és a fizetési 
ütemezésről sajnálatos módon nem egyeznek meg azzal a képzési költséggel, 
melyet a jelentkezés elfogadást követően Cseri Anita kézhez kapott. Tekintettel 
ezekre az előre nem látható változásokra, kéri a bizottságot, hogy a támogatási 
összeget 13 600 Ft-tal megemelni, a fizetés átütemezéséhez hozzájárulni 
szíveskedjék. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta a Benedek Elek Óvoda vezetőjének kérelmét: a köznevelési pályázaton 
elnyert támogatás összegének megemelését és a fizetési kötelezettség 
átütemezését. 
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Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

124/2016. (X. 19.) határozata 

A Benedek Elek Óvoda kérelme a köznevelési pályázaton elnyert támogatás 
átütemezéséről 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 
köznevelési pályázaton Cseri Anita óvodapedagógus továbbképzési költségeihez 
nyújtott támogatás átütemezését és az összeg megemelését engedélyezze. 

 

Nánási Tamás rövid szünetet rendelt el. 

dr. Tálas-Tamássy Tamás megérkezett az ülésre. 

 

8. Juhász Ferenc kutatói ösztöndíjról 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás, a Juhász Ferenc kutatói ösztöndíj létrehozásának 
kezdeményezője az írásos előterjesztéshez az alábbi kiegészítéseket tette: 

- Cél: Juhász Ferenc életének, költői munkásságának és szerkesztői 
tevékenységének kutatása 

- Hat nagy magyarországi egyetem lenne partner 

- Egy éves időtartamra szólna a pályázat 

- Terjedelem: 20-30 gépelt oldal 

- Előzetes publikálás után nyújtható be 

- Egy fő szakértő segítene a pályaművel elbírálásában 

- Szakaszos beszámolási kötelezettség (két alkalom tavasszal, egy ősszel a 
Juhász Ferenc emlékestek programjaként) 

- Eredményhirdetés a magyar kultúra napján 

- Első díj: 300 000 Ft + ÁFA, három egyenlő részletben a beszámolókat 
követően 

- Eldöntendő, hogy legyen-e II. és III. helyezett 

- 12 év alatt, a költő születésének 100. évfordulójára méltó anyag gyűlne össze 

- 2017-ben kellene biztosítani a forrást 

- Eldöntendő, hogy pályázat vagy ösztöndíj legyen 
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Nánási Tamás javasolja, hogy pályázatot írjon ki az önkormányzat. Az elhangzottak 
figyelembe vételével a bizottság következő ülésére készüljön előterjesztés. 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás javasolja továbbá egy, Juhász Ferenc könnyebben 
befogadható műveiből összeállított verseskötet megjelentetését Juhász Anna 
előszavával, a költő szoboravatójának ünnepére. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta egy Juhász Ferenc munkásságát feldolgozó, Biatorbágy Város 
Önkormányzata által létrehozott kutatói ösztöndíj pályázat tervének kimunkálását. 
 
Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta egy Juhász Ferenc válogatott költeményeiből összeállított kötet 
megjelentetésének tervét. 
 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

124/2016. (X. 19.) határozata 

Juhász Ferenc kutatói ösztöndíjról 

A bizottság támogatta dr. Tálas-Tamássy Tamás javaslatát, hogy Biatorbágy Város 
Önkormányzata írjon ki Juhász Ferenc életművét, költői és szerkesztői munkásságát 
feldolgozó tudományos kutatások támogatására pályázatot. Támogatta továbbá egy 
válogatott verseket tartalmazó kötet kiadását Juhász Anna közreműködésével, amely 
a költő szobrának avatása alkalmából jelenne meg. A bizottság kérte a javaslatok 
alapján egy előterjesztés benyújtását a következő ülésre. 

 

Ügyrendi javaslat: 

Nánási Tamás kéri a bizottság hozzájárulását Marx Árpád két kérelmének 
tárgyalásához. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta Marx Árpád kérelmének tárgyalását. 

9. A Biatorbágyi Általános Iskola kérelme e-napló bevezetéséhez szükséges 
laptopok beszerzésének támogatására 
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Marx Árpád tájékoztatta a bizottságot, hogy iskolájában nincsenek meg az e-napló 
bevezetéséhez szükséges feltételek, ezért kéri, hogy Biatorbágy Város 
Önkormányzata támogassa laptopok beszerzését. Mester László közbevetett 
kérdésére elmondja, hogy kb. 300-400 ezer forintba kerülhetnek az eszközök. 

Tarjáni István kéri a képviselő-testület ülésére forrásmegjelöléssel beterjeszteni a 
kérelmet. 

Rack Ferencné nyilatkozik arról, hogy a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskola kért és kapott erre a célra számítógépeket az önkormányzattól, így náluk 
rendben van ez a kérdés. 

Nánási Tamás szavazásra teszi fel a javaslatot azzal a kitétellel, hogy az iskola az 
önkormányzat által megvásárolt számítógépeket használatba kapja. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta a Biatorbágyi Általános Iskola kérelmét az e-napló bevezetéséhez 
szükséges informatikai eszközök beszerzésének támogatására. 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

126/2016. (X. 19.) határozata 

A Biatorbágyi Általános Iskola kérelme e-napló bevezetéséhez szükséges 
laptopok beszerzésének támogatására 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Biatorbágyi 
Általános Iskola számára öt darab laptop használatba adását az elektronikus napló 
működtetése céljából. 

10. A Biatorbágyi Általános Iskola kérelme a köznevelési pályázaton elnyert 
támogatás felhasználásának módosítására 

A Biatorbágyi Általános Iskola a 2016. évi köznevelési pályázaton támogatást nyert 
az Állatok Világnapja alkalmából tervezett projekt megvalósításához. A szervezés 
során bizonyos elemeket olcsóbban tudott megvalósítani, ennek felhasználásával 
további, a projekthez kapcsolódó programokat tudnának megvalósítani. 

Szavazás: 

A bizottság három igen szavazattal (három fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) 
támogatta a Biatorbágyi Általános Iskola kérelmét a köznevelési pályázaton az 
állatok világnapjához kapcsolódó rendezvényekre elnyert támogatás 
felhasználásának módosítására. 
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Az Oktatási és Kulturális Bizottság 

127/2016. (X. 19.) határozata 

A Biatorbágyi Általános Iskola kérelme a köznevelési pályázaton elnyert 
támogatás felhasználásának módosítására 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 
Biatorbágyi Általános Iskola által az Állatok Világnapjához kapcsolódó projekt 
megvalósítására elnyert támogatási összeg belső átcsoportosítását engedélyezze. 

 

 

 

 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 Éhn András Nánási Tamás 
 bizottsági tag bizottság elnöke 

 
 


