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  V á r o s  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  
 Oktatási és Kulturális Bizottsága  
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/242 
                                                      Fax: 06 23 310-135 • E-mail: hivatal@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu  
 Iktatószám: SZ-70-5/2017.  Ügyintéző: Pénzesné Szép Anna 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 
Bizottsága 2017. március 20-án, hétfőn, 1300 órai kezdettel a Városháza 102-es 
tanácstermében megtartott üléséről. 
 

Jelen vannak: 

• Nánási Tamás bizottsági elnök 
• Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tag 
• Éhn András bizottsági tag 
• Varga László alpolgármester 
• dr. Szabó Ferenc aljegyző 
• Ábrahám Ferencné, a Biai Református Általános Iskola igazgatója 
• Hingyiné Molnár Ildikó, a Benedek Elek Óvoda vezetője 
• Korbuly Klára, a Pászti Miklós Művészeti Iskola vezetője 
• Szádváriné Kiss Mária, a Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetője 
• Uzonyi Edit, a Karikó János Könyvtár vezetője 
• Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető 

 
Nánási Tamás: Üdvözli az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkéri Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tagot. Javaslatot tesz a napirendre, a 
meghívótól eltérően. Levételre javasolja az értékvédelmi rendeletek felülvizsgálatáról szóló 
8. napirendi pontot, mivel az előterjesztés nem készült el.  
Más javaslat nem lévén, az általa tett módosítással teszi fel szavazásra a napirendet. 
 
Szavazás:  
A bizottság 3 igen szavazattal (3 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő 
napirendet fogadja el. 
 
Napirend: 

1) Karikó János Könyvtár SZMSZ módosításáról 
2) Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről 
3) A családsegítő szolgálat keretein belül tervezett „Beszélj úgy…!” program 

elindításáról 
4) Juhász Ferenc Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatáról 
5) Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017-es rendezvénytervéről 
6) Juhász Ferenc Művelődési Központ beszámolója a 2017. évi februári-márciusi 

önkormányzati rendezvényekről 
7) Juhász Ferenc Művelődési Központ az áprilisi önkormányzati rendezvények 

előkészítéséről 
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8) Értéktár Bizottság 2017. évi munkatervéhez rendelt költségvetési fedezet 
felhasználásáról 

9) Tájékoztató a 2017-es testvértelepülési konferencia előkészületeiről 
10) Biatorbágy Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 
 

 
 

1) Karikó János Könyvtár SZMSZ módosításáról 
 

Nánási Tamás: A nemrég elfogadott SZMSZ-t máris módosítani szükséges. Kérdése, hogy 
a jelenlegi 6 főből álló intézményi ábra a jelenlegi költségvetési státuszengedélyeknek 
megfelelő-e? 

Uzonyi Edit: Azért kell módosítani, mert az előzőleg beadott SZMSZ még a költségvetés 
előtti állapotot, a 4 főt regisztrálta, illetve volt egy könyvtárosi asszisztensi hely. A 6 fő úgy 
tevődik össze, hogy van egy külön könyvtári adminisztrátor, illetve a saját álláshelyén felvett 
könyvtáros asszisztens. Így 6 fő.  

Nánási Tamás: A könyvtári adminisztrátor az, aki a technikai feladatokat ellátja? Ezt nem 
tudta beazonosítani az SZMSZ-ben. 

Uzonyi Edit: Nem. Az adminisztrátor a pénzügyi-ügyviteli munkatárs, aki, mivel különváltak, 
munkaügyekkel, számlákkal, pénzügyekkel fog foglalkozni, aki előkészíti az önkormányzattal 
kötött megállapodás alapján a számlákat és a hivatal pénzügyi osztályán utalják. Ez lesz a 
feladata többek között, illetve ugyanazok az adminisztratív feladatok, amelyeket eddig is 
csinált, csak február 28-ig kulturális közfoglalkoztatottként adminisztratív munkatárs volt, 
most nyílt erre lehetőség, hogy 8 órában tudják alkalmazni.  

Nánási Tamás: A Karikó János Könyvtár módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát 
teszi fel szavazásra.  

Szavazás:  
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 
33/2017. (III. 20.) határozata 

 
A Karikó János Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta és Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú mellékletben 
foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja a Karikó János Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását. 

A szabályzatot a határozat melléklete tartalmazza. 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2) Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola támogatási kérelméről 
 

Nánási Tamás: A határozati javaslat az intézmény 25 éves jubileuma alkalmából tartandó 
rendezvénysorozat 990.000.-Ft-os összköltséghez a 240 eFt biztosítását javasolja, mert 750 
eFt már szerepel erre az alkalomra az idei költségvetésben, de az intézményvezető asszony 
plusz kérelmet nyújtott be és ennek a megítélését javasolja a határozati javaslat. 

Korbuly Klára: Amikor a költségvetésbe bekerült ez az összeg, még nem volt elég kiterjedt 
információja arra nézve, hogy mi, mibe kerül, ez az oka ennek a kérelemnek.  

Nánási Tamás: Gratulálnak a negyed százados évfordulóhoz. Más javaslat nem lévén, 
felteszi szavazásra azt, hogy a költségvetésben a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 
25 éves fennállása alkalmából szervezett programokra további 240 eFt-ot biztosítson a 
képviselő-testület.  

Szavazás:  
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 
34/2017. (III. 20.) határozata 

 
A Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről 

A Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága  
a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola 25 éves fennállása alkalmából tervezett 
programok támogatására vonatkozó kérelmét megtárgyalta és javasolja támogatni azok 
megvalósítását a Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében szereplő 
750 000 Ft-on felül további 240 000 Ft biztosításával. 

 
3) A családsegítő szolgálat keretein belül tervezett „Beszélj úgy…!” program 

elindításáról 
 

Nánási Tamás: Jelzi, hogy ez visszatérő napirend lesz, mert a következő heti alkalommal, 
amikor döntenek többek között a köznevelési intézmények pályázatairól, ott van egy több 
intézmény által összeállított pályázat, amely ennek a programon való részvételnek a 
költségeit pályázza meg. Úgy érzi, ha itt ezt a 380 eFt-os igényt teljesíti a képviselő-testület, 
akkor a pályázatok köréből ezt kivehetik és akkor ezen az oldalon oldják meg azt, hogy egy 
már működő és sikeres, bejáratott programnak a bővítéséhez járulnának hozzá 380eFt-tal. 
Szerinte egy elég komoly problémának a megoldásait boncolgatja ez a program, szükség 
van rá. Kérdés, hozzászólás nem lévén, a határozati javaslatot teszi fel szavazásra, mely 
arról szól, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a „Beszélj úgy…!” 
program elindításához, kibővítéséhez a kért 380 eFt-os keretösszeget biztosítsa a leírt 
program végrehajtása érdekében.  

Szavazás:  
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Oktatási és Kulturális Bizottsága 
35/2017. (III. 20.) határozata 

 

A családsegítő szolgálat keretein belül tervezett „Beszélj úgy…!” program 
elindításáról  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a családsegítő szolgálat keretein belül tervezett 
„Beszélj úgy…!” program megvalósításához 380.000.-Ft-tal (előadói díjak, dologi kiadások) 
járuljon hozzá.   

4) Juhász Ferenc Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatáról 
 

Nánási Tamás: Két észrevétele van az SZMSZ tervezetéhez. A 36. oldalon, az 5. pontban a 
leltározás és selejtezés pontnál továbbra is jelen van a Karikó János Könyvtár. Itt nem 
sikerült javítani. A 41. oldalon, a házirendnél is van egy maradvány. Ott pedig az szerepel, 
hogy ez a dokumentum 2014. áprilistól lép életbe. A korábbi az március 27. volt, ahhoz írták 
be ezt a 2014-es dátumot és ez benne maradt. Javasolja, hogy ezekkel a módosításokkal 
javasolja a bizottságnak elfogadásra az SZMSZ-t. Más hozzászólás, javaslat nem lévén, 
szavazást rendel el.  

Nánási Tamás: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

Szavazás:  
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 
36/2017. (III. 20.) határozata 

 
A Juhász Ferenc Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatáról  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 
Bizottsága megtárgyalta és Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú mellékletben 
foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja a Juhász Ferenc Művelődési Központ Szervezeti 
és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbi módosításokkal: 

- A IV/5. pontból kerüljön törlésre a következő szövegrész: „a Karikó János Könyvtár 
telephelyen az intézményegység-vezető”. 

- A Házirend melléklet II. pontjába a következő módosított szöveg kerüljön: „Jelen 
szabályozás 2017. április 1-től lép hatályba”. 

A szabályzatot a határozat melléklete tartalmazza. 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 



5 
 

5) Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017-es rendezvénytervéről 
 

Nánási Tamás: A napirend arról szól, hogy van elfogadott keretösszeg. Többek között 
polgármester úr is jelezte a képviselő-testületi ülésen, hogy még az elfogadott 
költségvetésen utólag módosítani szeretne. Itt egy 10%-os csökkentést kért a hivatal az 
intézménytől. Ez a dokumentum azt mutatja be, hogy hogyan tudja ezt a feladatot megoldani 
úgy, hogy a minőségi munka rovására még nem megy. Ezt a bizottságnak, majd a képviselő-
testületnek is elfogadásra javasolja.  

Szádváriné Kiss Mária: Lehet-e azt tudni, hogy az intézményről lekerült 10%, azaz a 2 
millió 800 ezer Ft, vagy valamilyen módon az intézmény működtetésére, felújítási költségeire 
visszakerül vagy ez most azt jelenti, hogy megy a nagy kalapba? 

Nánási Tamás: A kérdés jogos. A legutóbbi ülésen, amikor az intézmény-felújítási igényeket 
vették sorra, akkor egy fontos probléma kimaradt, ami évek óta húzódik és károkat okoz, ez 
a bizonyos angol akna. Ha ezt meg lehetne ebből a pénzből oldani, akkor azt előrelépésnek 
látná, mert az intézmény-felújítási keretből ki fognak maradni olyan problémák fedezet híján, 
amik komoly problémát jelenthetnek. A Közösségi Ház problémáját ebből nem lehet 
megoldani, ahhoz kicsi az összeg, de a faluházon belül esetleg ezt a problémát 
mindenképpen meg lehetne oldani. Ha erre az összegre nincs más címke kitalálva és nem a 
tartalékkeretet akarják feltétlen növelni vele, akkor nem tartaná rossz ötletnek azt, ha az 
intézmény felújítási-karbantartási problémáira forgatná vissza a képviselő-testület, például 
erre az angol akna problémára. Ez a javaslata a bizottság felé. Más javaslat, hozzászólás 
nem lévén szavazásra teszi fel a javaslatot úgy, hogy a bizottság a megtakarítási javaslatot 
elfogadja és javasolja a képviselő-testületnek, hogy a megtakarított összeg a JFMK 
karbantartási-felújítási problémáinak az orvoslására fordítódjék vissza, különös tekintettel az 
angol akna körül évek óta húzódó probléma megoldására.  

Szavazás:  
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 
37/2017. (III. 20.) határozata 

 
Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017-es rendezvénytervéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 
megtárgyalta és Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú mellékletben foglalt átruházott 
hatáskörében jóváhagyja a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017-es rendezvénytervét. 

A rendezvénytervet a határozat melléklete tartalmazza. 

A bizottság a rendezvényekre szánt keretösszeg 10%-os csökkentésére vonatozó 
megtakarítási javaslatot elfogadja és javasolja a képviselő-testületnek, hogy a megtakarított 
összeg a Juhász Ferenc Művelődési Központ karbantartási-felújítási problémáinak az 
orvoslására kerüljön visszafordításra, különös tekintettel az angol akna évek óta húzódó 
problémamegoldására. 
 
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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6) Juhász Ferenc Művelődési Központ beszámolója a 2017. évi februári-márciusi 

önkormányzati rendezvényekről 
 

Nánási Tamás: A beszámoló gyakorlatilag a március 15-i ünnepséget jelenti. Mivel kérdés, 
hozzászólás nincs, a beszámolót teszi fel szavazásra. 

Szavazás:  
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottsága 

38/2017. (III. 20.) határozata 
 

Februári-márciusi önkormányzati rendezvények értékeléséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 
Bizottsága a 2017. februári-márciusi önkormányzati rendezvények értékeléséről 

szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja. 
 
7) Juhász Ferenc Művelődési Központ az áprilisi önkormányzati rendezvények 

előkészítéséről 
 

Nánási Tamás: Ez tartalmazza a városi futónap tervezetét április 1-jére vonatkozóan és egy 
teljesen új helyszínen megszervezett Majális programot. A Majális bekerülne az idei 
esztendőben a Fő utcára és ott lenne ez a rendkívül színes program. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

Szavazás:  
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottsága 

39/2017. (III. 20.) határozata 
 

Áprilisi-májusi önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 
2017. áprilisi-májusi önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló tájékoztatót 
megtárgyalta és elfogadja. 

8) Értéktár Bizottság 2017. évi munkatervéhez rendelt költségvetési fedezet 
felhasználásáról 
 

Nánási Tamás: Itt látható, ami már többször szóba került, hogy a „Fedezzük fel 
Biatorbágyot!” program folytatására az oda vonatkozó kiadvány elkészítésére és a honlap 
működtetésére fordítódna ez az összeg. Elnök asszony felveti az előterjesztésben, hogy 
nem lát lehetőséget arra, hogy ezt a programot fedezet híján Gyergyóremetén 
bemutathassa. A következő napirendi pontjuk egy szeptemberi gyergyóremetei programról 
szól majd, ahol oktatási célú konferenciát rendeznének a testvérvárosok. Az például egy 
kiváló alkalom lehetne erre. Úgy gondolja, hogy más, Gyergyóremetét érintő testvérvárosi 
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programokba bekapcsolható lenne elnök asszony előadása a „Fedezzük fel Biatorbágyot” 
program, akkor is, ha nem kapta meg az Értéktár Bizottság erre vonatkozóan az utazási 
fedezetet.  

Kérdés, észrevétel nem lévén, a bizottság által megkapott 2,5 millió Ft felhasználási tervét 
teszi fel szavazásra.  

Szavazás:  
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 
40/2017. (III. 20.) határozata 

 
A Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2017. évi munkatervéhez rendelt költségvetési 

fedezet felhasználásáról 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 
Biatorbágyi Értéktár Bizottság 2017. évi munkatervében tervezett feladatok közül a 
Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében rendelkezésre bocsátott 
2 500 000 Ft terhére a következőket javasolja finanszírozni: 
 
 

• a 2016-ban megkezdett „Fedezzük fel Biatorbágyot!” program tavaszi 
foglalkozásainak megtartása a jelen tanévben negyedik évfolyamos osztályoknak 
(összesen kb. 190 gyermek számára) 

• a „Fedezzük fel Biatorbágyot!” programhoz szorosan kapcsolódó „Tied a város – 
Biatorbágy gyermekeknek” c. kiadvány megírása, illusztrálása, szerkesztése és 
nyomdai előkészítése a keret adta lehetőségek mértétkéig 
 

honlap tárhely bérleti díja, honlap karbantartás, vírusirtó licenc laptopra. 
 
 

9) Tájékoztató a 2017-es testvértelepülési konferencia előkészületeiről 
 

Nánási Tamás: Ez a napirend egyúttal egy javaslat is, hiszen egy pályázaton való 
részvételre is javaslatot tesz alpolgármester úr. 
 
Varga László: Ez a tavaly megkezdett konferenciának a folytatása. Az elnök úr előző 
felvetését megfontolják, hogy hogyan illeszthető bele majd a programba. Ennek az 
alapfeltétele, hogy sikeres legyen a pályázat. Annyi kiegészítést tesz hozzá, visszatérve az 
Értéktár Bizottsághoz, hogy jelen pillanatban vizsgálják egy pályázat benyújtását a „Pannon-
tenger kincsei” konferenciához. Az NKA-hoz elképzelhető, hogy a következő napokban még 
be tudnak adni egy pályázatot. Ennek most folyik a vizsgálata. Látható, hogy ők is tesznek 
lépéseket annak érdekében, hogy a működésük ne csak erről az egy csapról legyen 
biztosítva. Most itt áll ez a konferencia, a részleteket pedig közösen dolgozzák ki a 
testvértelepülésekkel.  
 
Nánási Tamás: Amellett, hogy a bizottság elfogadja a tájékoztatót, a képviselő-testület 
számára érdemes javasolni, hogy az itt megjelenített pályázaton induljon el a képviselő-
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testület, hiszen ehhez testületi határozati is szükséges, mivel önrészt tartalmazó pályázatról 
van szó. Kérdés, hozzászólás nincs, ezt a javaslatot teszi fel szavazásra. 

 
Szavazás:  
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 
41/2017. (III. 20.) határozata 

 
Tájékoztató a „Magyarnak lenni szülőföldemen 2.” 

című testvér-települési pedagógus, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi konferencia 
előkészületeiről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 
„Magyarnak lenni szülőföldemen 2.”című testvértelepülési pedagógus, valamint gyermek- és 
ifjúságvédelmi konferencia előkészületeiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által, 
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar 
kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések 
támogatására kiírt pályázaton vegyen részt.  

 
 

10) Biatorbágy Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 

 

dr. Szabó Ferenc: Összefoglalja, hogy mi indokolta az előterjesztés elkészítését. A 
kormányhivataltól egy telefonos jelzés érkezett, hogy az összeférhetetlenségi és 
méltatlansági ügyek vizsgálatára való hatáskör nem szerepel az SZMSZ-ben. Ezért 
elkészítettek egy SZMSZ módosítást és a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 
általános feladatkörei közé egy 5. pont beillesztésével javasolják ezt kijelölni, hogy ez a 
bizottság tárgyalná az összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyek vizsgálatát. 

Nánási Tamás: Azért örül annak, hogy ez az Oktatási Bizottsághoz is elkerült, hogy 
amellett, hogy kötelező tárgyalni ezeket az SZMSZ kérdéseket, mert az szeretné felhívni a 
figyelmet az Oktatási és Kulturális Bizottságnak a 17/2017. számú határozatára, amiben a 
bizottság a 49§ (2) pontra vonatkozóan szövegszerű módosító indítványt tett az SZMSZ-re. 
Ezen felül pedig még két melléklet módosítását is javasolta, ami még nem került a képviselő-
testület elé. Ezért kéri azt, hogy a képviselő-testület elé kerülő anyagba a bizottságnak ezen 
határozata, módosító indítványa is szerepeljen együtt azzal a módosítással, amit most 
kaptak. Azt javasolja a bizottságnak is, hogy fogadja el az SZMSZ tervezett módosítását 
azzal, hogy kéri, hogy a képviselő-testület foglaljon állást a korábbi SZMSZ módosító 
javaslatról is.  

Más hozzászólás, javaslat nincs, az általa elmondottakat teszi fel szavazásra.  

 
Szavazás:  
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A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Oktatási és Kulturális Bizottsága 

42/2017. (III. 20.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (02.25.) 
önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési 

szabályzatának módosításáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 
Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának módosításáról – a 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság hatásköreinek bővítéséről – szóló 
rendelettervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

A bizottság kéri a Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást az Oktatási és Kulturális 
Bizottság 17/2017.(I. 16.) számú határozatáról is, mely szerint: 

- a rendelet 49. §. (2.) pontban egyszerűsített jegyzőkönyvek vezetésére kerüljön sor, 
melyek tartalmazzák a hozzászólások lényegi elemeit, rövid összefoglalóját is, 
valamint az elnök szó szerinti jegyzőkönyvezés kérésének kitételét, 

- az SZMSZ 1. számú mellékletben kerüljön pontosításra a Juhász Ferenc Művelődési 
Központ és Karikó János Könyvtár elnevezése, 

- az SZMSZ 5. számú függelékében kerüljön pontosításra a Juhász Ferenc Művelődési 
Központ és Karikó János Könyvtár elnevezése. 

 
Nánási Tamás: Mivel több hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést 1335 órakor 
bezárja. 

 
k.m.f. 

 
 
 

 Nánási Tamás Tálas-Tamássy Richárd 
 bizottsági elnöke bizottsági tag 
 
 


