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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2016. november 28-án, hétfőn, 1600 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 Református Általános Iskola 

• Gál Edit, igazgató, Czuczor Gergely Tagiskola 

• Hingyiné Molnár Ildikó, óvodavezető, Benedek Elek Óvoda 

• Marx Árpád, igazgató, Biatorbágyi Általános Iskola 

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

• Ihászné Pálfi Katalin, referens, jegyzőkönyvvezető 

• Tótpál Judit, elnök, Biatorbágyi Értéktár Bizottság 
 

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

Megállapítja, hogy a bizottság öt fővel határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 
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Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tagot. Javaslatot tesz az ülés napirendjére: A kiküldött 

napirend szerinti 3. pontot kéri levenni, és azt a januári ülésre javasolja áttenni. Kéri felvenni 

a Torbágyi Református Egyházközség és a Székely Kulturális Egyesület kérelmét.  

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

napirendet elfogadta. 

 
Napirend: 
 

1) Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2017. évi munkatervéről, és költségvetési 
tervéről 

2) Biai Református Általános Iskola kérelme úszás oktatás támogatására 

3) A KLIK fenntartásában lévő iskolák működtetői feladatainak átadásáról 

4) A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről 

5) A Székely Kulturális Egyesület kérelméről 

 

 

1. Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2017. évi munkatervéről, és költségvetési tervéről 
 

Szakadáti László véleménye szerint az ÉTB olyan szervezet, amelynek a költségtípusai nem 

teszik szükségessé az árak ÁFA tartalmának megjelenítését. Egyszerűbb, átláthatóbb és 

összehasonlíthatóbb lenne más szervezetek költségvetésével, ha bruttó költségek lennének 

a munkatervbe írva. Az egyes tételek pénzügyi tartalmát, különös tekintettel a 

tiszteletdíjakra, részletesebben kibontva, összetevő elemeinek nevesítésével kellene 

megadni. Véleménye szerint az ÉTB üléseihez hozzá kellene rendelni a munkatervben 

szereplő, a bizottság alapfeladatainak körébe tartozó tevékenységeket.  

Tótpál Judit azt hangsúlyozza, hogy a beadott munkaterv, ahogy a címe is mutatja, egy 

tervezet. Amire bátorítást kap az egyesület, azokat a programokat fogják részletesebben 

bemutatni mind szakmailag, mind pénzügyi szempontból. A következő évben azért 

szeretnének a Pannon-tengerrel és a tanösvénnyel foglalkozni, mert ennek van már 

előzménye, viszonylag sok előkészület történt a 2000-res évek elején. 

Nánási Tamás támogathatónak tartja a szakmai tervet, de kéri, hogy az értéktár gyarapítása 

is ütemesen folyjék, hiszen végül is ez az alapfeladata a bizottságnak. Egyetért Szakadáti 

László javaslatával a bizottság munkatervének és alapfeladatainak összefésülésére és az 
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összegek pontosításával. Ezekkel együtt javasolja az ÉTB szakmai programjának  

támogatását és egy 11 M Ft-os keret biztosítását a megvalósításra. 

Szavazás: 

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

ÉTB szakmai programját, valamint 11 M Ft keretösszeg betervezését Biatorbágy Város 

költségvetésébe a 2017. évre tervezett feladatok megvalósítására azzal a kiegészítéssel, 

hogy a munkatervi alapfeladatok legyenek az ÉTB ülések napirendjéhez rendelve, 

valamint az egyes projektekhez tartozó összegek legyenek részletesebben kibontva. A 

bizottság az így pontosított munkatervet a 2017. januári ülésén ismét tárgyalni kívánja. 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
145/2016. (XI. 28.) határozata 

Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2017. évi munkatervéről, és költségvetési tervéről 
 

A bizottság támogatja az ÉTB szakmai programját, valamint javasol betervezni Biatorbágy 

Város költségvetésébe 11 M Ft keretösszeget a 2017. évre tervezett feladatok 

megvalósítására azzal a kiegészítéssel, hogy a munkatervi alapfeladatok legyenek az 

ÉTB ülések napirendjéhez rendelve, valamint az egyes projektekhez tartozó összegek 

legyenek részletesebben kibontva. A bizottság az így pontosított munkatervet a 2017. 

januári ülésén ismét tárgyalni kívánja. 

 

 

2. Biai Református Általános Iskola kérelme úszás oktatás támogatására 
 

Tarjáni István javasolja, hogy a Biatorbágyi Református Általános Iskola tanulóinak 

úszásoktatását a Czuczor Gergely Tagiskola támogatásának mintájára és azzal azonos 

mértékben támogassa az önkormányzat. Kéri az iskola igazgatóját, hogy jelölje ki azt a 

két osztályt, amelyekre a támogatást szeretnék igénybe venni, és a tanulólétszám és a 

buszköltség figyelembe vételével a pontos támogatási összegre tegyen javaslatot.  

 

Szavazás: 

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

a Biai Református Általános Iskolában két tanulócsoport úszásoktatásának 

finanszírozását a 2016/2017-es tanév második félévében, a költségek ötven 

százalékának mértékéig. 
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Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
146/2016. (XI. 28.) határozata 

Biai Református Általános Iskola kérelme úszás oktatás támogatására 
 

A bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Biai Református 

Általános Iskolában két tanulócsoport úszásoktatásának finanszírozását a 2016/2017-es 

tanév második félévében, a költségek ötven százalékának mértékéig. 

 

3. A KLIK fenntartásában lévő iskolák működtetői feladatainak átadásáról 
 

Tarjáni István kéri a bizottság javaslatát a Szily-kastély és a Sándor-Metternich-kastély állami 

vagyonkezelésbe adásával kapcsolatban. A Szily-kastélyban a műemlékvédelmi hatóság 

csak ideiglenes hatállyal engedélyezte iskola működtetését. Ott, a tizenhat tantermes iskola 

felépülését követően kulturális, közművelődési feladatokat lehet ellátni. Véleménye szerint 

ezt érvényesíteni kell a vagyonkezelői szerződésben. Amikor a Biatorbágyi Általános Iskola 

új épülete elkészül, az általa használt területnek vissza kellene szállnia az önkormányzatra. 

A Szentháromság téri épületben működő, nem állami fenntartású iskolák elhelyezésére 

hosszú távú, húsz évre szóló ingatlanhasználati szerződést kötött az önkormányzat 2014-

ben. Zajlik eközben a telekalakítás is mind a két területen annak érdekében, hogy a 

köznevelési és egyéb funkciók helyrajzi szám szerint is elkülönüljenek. 

Fekete Péter javasolja a Földhivatali nyilvántartásban a rendelkezésre álló jogi lehetőségeket 

igénybe véve – megjeleníteni a nem állami iskolák javára kötött ingatlanhasználati szerződés 

által lekötött ingatlanrészeket. 

 

Nánási Tamás szavazásra teszi fel Fekete Péter javaslatát. 

Szavazás: 

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

azt, hogy a Biai Református Általános Iskola és a MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskola 

fenntartójával a köznevelési feladatok ellátásához szükséges oktatási helyiségek 

biztosítására a képviselő-testület 119/2014. (VI. 26.) határozata alapján megkötött, 20 

évre szóló ingatlanhasználati szerződés alapján a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. 

sz. alatt álló Sándor-Metternich-kastély tulajdoni lapján a Földhivatalnál Biatorbágy Város 

Önkormányzatának használati joga bejegyezésre kerüljön. A bizottság támogatta, hogy a 

Képviselő-testület és a város vezetése a rendelkezésre álló jogi eszközöket használja fel 

az ingatlanhasználati szerződésekben foglalt feltételek érvényesítése érdekében. 
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Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
147/2016. (XI. 28.) határozata 

A KLIK fenntartásában lévő iskolák működtetői feladatainak átadásáról 
 

A bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azt, hogy a Biai 

Református Általános Iskola és a MMÁMK Czuczor Gergely Tagiskola fenntartójával a 

köznevelési feladatok ellátásához szükséges oktatási helyiségek biztosítására a 

képviselő-testület 119/2014. (VI. 26.) határozata alapján megkötött, 20 évre szóló 

ingatlanhasználati szerződés alapján a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. sz. alatt 

álló Sándor-Metternich-kastély tulajdoni lapján a Földhivatalnál Biatorbágy Város 

Önkormányzatának használati joga bejegyezésre kerüljön. A bizottság kéri, hogy a 

Képviselő-testület és a város vezetése a rendelkezésre álló jogi eszközöket használja fel 

az ingatlanhasználati szerződésekben foglalt feltételek biztosítása érdekében. 

 

4. A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről 
 

Nánási Tamás az előterjesztés kiegészítéseképpen tájékoztatta a bizottságot, hogy a 

Torbágyi Református Egyházközség már kapott 3 millió forint támogatást a templom 

melletti ingatlan megvásárlásához. A teljes vételárat az egyházközségnek még nem 

sikerült előteremtenie, de az adásvétel teljesülésének feltételeként az eladó ragaszkodik 

az egyösszegű kifizetéshez. Miközben támogatni javasolja a kérelmet, szükségesnek 

tartja biztosítékként a megkötött adásvételi szerződést kikötni az átutalás teljesítésének 

feltételéül.  

Szavazás: 

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

Torbágyi Református Egyházközség ingatlanvásárlásához 2,2 M Ft kölcsön nyújtását az 

az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követően. 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
148/2016. (XI. 28.) határozata 

A Torbágyi Református Egyházközség kérelméről 
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A bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Torbágyi 

Református Egyházközség ingatlanvásárlásához 2,2 M Ft kölcsön nyújtását az ingatlanra 

vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követően. 

 

 

5. A Székely Kulturális Egyesület kérelméről 
Barabás József ügyrendi javaslata, hogy az ülés napján érkezett kérelmet a bizottság ne 

tárgyalja, azt a januári ülésén tűzze napirendre. 

 

Szavazás: 

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

bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) nem támogatta az ügyrendi javaslatot. 

 

Nánási Tamás elmondja, hogy a maga részéről nem tudja támogatni a javaslatot, mert az 

olyan precedenst teremt, ami felborítja a civil szervezetek számára kiírt pályázati rendet.  

 

Szavazás: 

A bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (öt fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazásnál) támogatta a Biatorbágyi Székely Kulturális Egyesület kérelmét, és biztosítsa a 

gyermek néptánc csoport fellépő viseletének elkészíttetéséhez szükséges anyagi fedezetet. 

 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
149/2016. (XI. 28.) határozata 

A Székely Kulturális Egyesület kérelméről 

 

A bizottság támogatja és javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a Biatorbágyi 

Székely Kulturális Egyesület kérelmét, és biztosítsa a gyermek néptánc csoport fellépő 

viseletének elkészíttetéséhez szükséges anyagi fedezetet. 

 
 

k.m.f. 
 
 
 

 Tálas-Tamássy Richárd Nánási Tamás 
 bizottsági tag bizottság elnöke 
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