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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 
Bizottsága 2017. március 27-én, hétfőn, 1600 órai kezdettel a Városháza 102-es 
tanácstermében megtartott üléséről. 
 

Jelen vannak: 

• Nánási Tamás bizottsági elnök 
• Barabás József bizottsági tag 
• Fekete Péter bizottsági tag 
• Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tag 
• dr. Szabó Ferenc aljegyző 
• Ábrahám Ferencné, a Biai Református Általános Iskola igazgatója 
• Gál Edit, a Czuczor Gergely Tagiskola igazgatója 
• Hingyiné Molnár Ildikó, a Benedek Elek Óvoda vezetője 
• Marx Árpád a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója 
• Rack Ferencné a Ritsmann Pál Német Nemzetiség Ált. Isk. igazgatója  
• Korbuly Klára, a Pászti Miklós Művészeti Iskola vezetője 
• Szádváriné Kiss Mária, a Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetője 
• Uzonyi Edit, a Karikó János Könyvtár vezetője 
• Pénzes László r. ftzls. főtörzszászlós, körzeti megbízott 
• Tóth Tamás ifjúsági referens 
• Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető 

 
Nánási Tamás: Köszönti az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkéri Fekete Péter bizottsági tagot. Javaslatot tesz a napirendre, a 
meghívótól eltérően. Pótanyagként szerepel egy előterjesztés: a Pannon-tenger kincsei 
programmal pályázatot nyújtanának be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, amelyhez a képviselő-
testületnek önrészt kell biztosítania. Ez az Értéktár Bizottság programjai között megjelenő 
ügy. Javasolja ezt napirendre venni. Továbbá egy rövid tájékoztatást is javasol napirendre 
venni a tankerület és az önkormányzat közti közoktatási megállapodás helyzetéről.  
 
Amennyiben más javaslat nincs, az általa elmondott módosítással teszi fel szavazásra a 
napirendet. 
 
Szavazás:  
A bizottság 4 igen szavazattal (4 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő 
napirendet fogadja el: 
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Napirend: 

1) A 2016. évi köznevelési pályázat elszámolásának elfogadása 
2) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt pályázat 

elbírálásáról 
3) A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 
4) NKA Örökségvédelmi Kollégiumának pályázata (Hazai és nemzetközi 

műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, 
mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a 
kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására „Pannon-tenger kincsei – 
műemlékvédelmi konferencia” című projekt megvalósításáról 

5) Tájékoztató az Érdi Tankerület és Biatorbágy Önkormányzata közti megállapodás 
helyzetéről 
 

 
1) A 2016. évi köznevelési pályázat elszámolásának elfogadása 

Nánási Tamás: Az előterjesztés tartalmazza a határidőre beérkezett beszámolókat.  

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem lévén a befutott szakmai és pénzügyi beszámolók 
elfogadását teszi fel szavazásra azzal, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy ezeket a beszámolókat fogadja el.  

Szavazás:  
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 
43/2017. (III. 27.) határozata 

 
A 2016. évi köznevelési pályázat elszámolásának elfogadása 

A Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 2016. évi köznevelési pályázatok megvalósításáról 
szóló szakmai és pénzügyi beszámolókat. 

 
2) A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt pályázat 
elbírálásáról 

Nánási Tamás: Van egy javaslata, ami a 6 millió Ft-os keretet lefedi. Sajnos, nem tudta 
írásba önteni, ezért azt a munkamódszert javasolja, hogy az előterjesztés elején lévő 
pályázati célokba osztott táblázathoz képest ismerteti saját javaslatát. Javasolja, hogy ebből 
induljanak ki és azután tárgyalják az esetleges módosításokat. A határidőn túl beérkezett 
pályázatokat javasolja, hogy ne bírálják el. Ezt sajnálatosnak tartja, mert jó felvetések voltak 
ezekben, de ezt a precedenst nem tehetik meg a többi intézménnyel szemben. A Biai 
Református Iskolának volt két pályázata, ami határidőn túl érkezett.  

Ábrahám Ferencné: Két hétig beteg volt, így nem tudták elküldeni, pedig máskor pontos 
szokott lenni.  
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Nánási Tamás: Az előterjesztés sugallja azt, hogy 3 olyan cél volna, amit az előterjesztő 
kiemeltnek tart, lévén, hogy a 6 milliós keretre 14 millió Ft körüli igény érkezett:  

- diákcsere programok 
- testvérvárosi programok 
- csapatépítő tréningek 

Ebből a három célból indult ki, hogy ezeket javasolja elsősorban, de vannak kivételek a 
képzéseknél és a projektnapoknál is. Sorban mondja, hogy melyeket javasol támogatásra.  

1. Továbbképzések 

- Itt a „Gyermekek Háza” 3. számú soron szereplő pályázatban szereplő továbbképzést 
javasolja támogatni a kért összeggel, ami 768.000.-Ft. Hasznossági alapon javasolja 
támogatni, nem biztos, hogy a fenntartótól lehet erre támogatást kapni.  

- A 4. számú pályázati soron lévő téma a „Vitamin torna”. Javasolja a kért összeget, a 
648.000.-Ft-ot megadni, a mozgásszervi gondok, a tanulási zavar leküzdésére.  

- Az 5. számú soron a kooperatív technikáknál a tanulás-tanítás folyamatában 385.000.-Ft 
támogatást javasol adni. A kérés összevonható egy másik pályázattal, amelyik a pozitív 
fegyelmezésre vonatkozik, amelyet azért nem javasol támogatni ebből a keretből, mert a 
„Beszélj úgy…”program 380.000.-Ft támogatást kaphat, amennyiben a képviselő-testület 
csütörtökön megszavazza az ezzel kapcsolatos javaslatot.  

- Tar Zsuzsanna pályázatát javasolja 48.000.-Ft-tal támogatni a mozgásterápia a tanulási 
nehézségek megelőzésére és oldására. 

- Két óvodai pályázatot Dévényi Anna módszerre vonatkozó alapozó terápia támogatását 
javasolja, mely 2x168.000.-Ft. 

2. Projektnapok 

- A 30. számú, Arany Emlékév 128.000.-Ft-os pályázat támogatását javasolja, mivel annak 
testvérvárosi vonulata is van.  

- A 38. soron a Zöldülő Óvoda 225.000.-Ft-tal, amely egyfajta fejlesztést is jelentene a 
Csicsergő Óvodában. 

3. Diákcsere programok 

- 39. sor herbrechtingeni látogatás a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskolának: a kért 
490.000.-Ft-ra tesz javaslatot. 

- 41. sor: gyergyóremetei diákok fogadása a Biatorbágyi Általános Iskolában 502.500.-Ft. 

- a 40. sort nem javasolja támogatni, mert nem tartotta a megfelelően kidolgozottnak a 
pályázatot.  

4. Tanulmányi verseny 

- Nincs javaslata. 

5. Tantestületi csapatépítő programok 

- Egy pályázatra nem javasol támogatást, a 44. soron az óvoda segítő szakembereinek 
önálló csapatépítő kirándulására.  
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- A 45. sorban a Czuczor Gergely tagiskola számára a kért 300.000.-Ft helyett 250.000.-Ft-ot 
javasol. 

- A 46. Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolánál pedig a kért 585.000.-Ft helyett 
350.000.-Ft-ot javasol. 

- A 47. soron a Pászti Miklós Művészeti Iskolának a kért 287.500.-Ft-ot javasolja. 

- A 48-49. sorra a kért összegeket, a Csicsergő és Legóvár óvodának a 263.200.Ft és a 
67.500.-Ft-ot javasolja megadni. 

- az 50. soron a Biatorbágyi Általános Iskola kérelmét is 245.200.-Ft-tal javasolja támogatni.  

Az eltérések indoklásként elmondja, hogy a létszámot is igyekezett nézni, illetve, ha 
összehasonlítják a különféle utakat, akkor a Ritsmann Pál iskolának az útja olyan többletet 
tartalmaz, amihez javasol még forrást előteremteni. Próbált egyensúlyt teremteni. 

6. Szakmai rendezvény 

- Az 51. soron javasolja a motoros, értelmi, kommunikációs és szociális fejlesztés népi 
játékkal történő támogatását 65.000.-Ft-tal. 

7.  Szakmai együttműködések testvérvárosokkal 

- Az 53. soron lévő Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolának a pályázatát 
javasolja támogatni a remetei kézműves alkotótáborra vonatkozóan. A kért 663.000.-Ft 
helyett 400.000-Ft-ot javasol, mert ott van egy 420.000.-Ft-os szállásköltség. Nem tudja, 
hogy Gyergyóremete nem tudna-e ehhez hozzájárulni, ha már testvérkapcsolatról van szó.  

- Az 54. soron lévő 1.387.500.-Ft-ot másképp javasolja. Arról van szó, hogy 45 fős 
pedagógus küldöttség utazna ki Gyergyóremetére és még konferenciát is terveznek. Az okoz 
zavart, hogy ezzel párhuzamosan szerveződik egy kiutazás és konferencia szintén, 
alpolgármester úr szervezésében. Szerinte ezt azzal együtt meg lehetne oldani, bár az még 
pályáztatás alatt van, nem tudják, hogy a Bethlen Gábor Alap ezt megszavazza-e, de ezt a 
keretet próbálná azzal összekötni.  

- Az 55. soron lévő szakmai együttműködést Biatorbágy iskolái között a rajz és vizuális 
kultúra terén 463.770-Ft-tal azért javasolja támogatni, mert lehet, hogy egy újabb alkotó 
közösség jelenhetne meg így.  

- A Benedek Elek Óvoda a gyergyóremetei falunapon című pályázatot javasolja az 56. soron 
támogatni 124.500.-Ft-tal. 

- Az 57. soron a Közösen – szakmai együttműködő program nevű pályázatot javasolja 
254.000.-Ft-tal támogatni. 

- A régió kiszélesítését Alistálra 125.000.-Ft-tal javasolja támogatni, melyet a Pászti Miklós 
Művészeti Iskola nyújtott be és az 58. soron szerepel.  

Marx Árpád: Amikor erről volt szó, amikor Pálfi Katival egyeztettek, azt mondta, hogy ha van 
ilyen közös kiutazás, akkor az 1.300.000.-Ft-os kérelmét visszavonja, ha van egy hasonló és 
abba valahogy beleintegrálnák az elképzeléseiket. Ugyanakkor az alsósoknak volt egy 
próbálkozása, ahol fogadnának alistáliakat.  

Nánási Tamás: Akkor itt kettő is lesz, mert a Művészeti Iskola programja is Alistállal 
kapcsolatos. Össze is vonhatnák. Mindenesetre az összes javaslat 6.026.170.-Ft.  
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Hingyiné Molnár Ildikó: Lehet, hogy amit most mondani fog, szokatlan javaslat lesz, mert 
az intézményvezetőnek illene saját kollégáit támogatni itt minden téren, de van két olyan 
pályázat az egyéni továbbképzések terén, amit Nánási Tamás kiemelt, de mindkét esetben 
olyan kollégákról van szó, akiknek többféle ilyen jellegű képzése volt már. Az egyik kolléga 
ilyen önkormányzati pályázaton is nyert már támogatást képzéshez, illetve a másik 
kollégának a pályázat benyújtása után realizálódott, hogy határozott idejű a kinevezése. A 
21. és 22. sorszámú pályázati kérelmet elengedné ebből a támogatotti körből, ha más óvodai 
célra átcsoportosíthatónak látszik. A Pitypang Tagóvoda nyújtott be olyan pályázatot, ami 
egy állati jó bemutató és a teljes óvodai közösséget érinti, ez a 36. soron szerepel, de 
szeretné, ha ezt támogatnák, különösen azért, mert eddig bátortalanok voltak és nem 
indultak még pályázaton.  

Nánási Tamás: Ezzel egyetért.  

Marx Árpád: Az egyéni pályázatokhoz szól hozzá szintén. Hosszú ideje gyakorlat, hogy aki 
továbbképzéseken vesz részt, annak van valamiféle támogatása. Arra kért kollégákat, hogy 
új szaktanfolyamra jelentkezzenek. Ilyen az erkölcstan oktatása, amire szakos tanárokat kell 
kiképezni. Három fő is elindult ezen, szeretné, ha ez támogatást nyerne. Egy főre 32 ezer Ft 
a tanfolyam és erre szükségük volna. Kiemelné Vad Erzsébetet és a Seregi Lillát, akik egy 
szakos tanárok, kevés óraszámuk van, az erkölcstan tantárgy kiváló lenne, ha órát tudna 
nekik adni, amíg tanfolyami képzéssel is erkölcstan tanárnak minősíthetők. 

Rack Ferencné: A továbbképzések ügyében szól. Iskolájuk két pályázatot nyújtott be. Az 
egyik Kissné Gémes Anetta rajzszakos. Ha jól értelmezte, a testvérvárosok között is elindul 
valamiféle együttműködés. Nagyon szeretné, ha ez a kolléganő tovább tudná képezni magát, 
hiszen nagyon kreatív és lelkes ezen a területen. A képzés 4 féléves és szakvizsgával záruló 
továbbképzés lenne. Ezt a költségvetési évet 1 szemeszterrel terhelné. A másik pályázó 
Kerti-Göncz Ágnes. A beszámoló mellé hozzátett egy nem megvalósuló pályázatról szóló 
beszámolót, amire két kolléganő pályázott az elmúlt költségvetési élvben, de sajnos, akkor 
nem indult ez a képzés és ezt a keretösszeget nem tudták felhasználni. Úgy tudja, hogy ez 
az idén már nem felhasználható, de igazából hiányt szenvednek a nemzetiségi 
tánctanároktól, mert mindkét táncoktató kolléga szülési szabadságra ment. Ez is nagyon 
fontos lenne és ez is 30 órás etapokból áll, tehát ezt a költségvetési évet nagyon nem 
terhelné. A másik javaslata pedig a tantestületi csapatépítő programokra vonatkozna. 
Szándékosan kikalkulálta az 1 főre eső költséget. Szeretné ezt a jövőre vonatkozóan 
javasolni a bizottságnak, hogy létszámarányosan próbálja meghatározni, hogy mi az a 
keretösszeg, ami fejenként felhasználható. A pályázati kiírásban ez úgy szerepel, hogy 
100%-ban támogatja a testület. Ilyenkor tele vannak ötlettel, még szállást is támogatna a 
testület, de mindenki sejti, hogy 40-50 fős tantestületnél, ha még szállást is kellene fizetni, az 
nagyon magas összeg lenne. Ezért 1 napos kirándulásokat terveznek, de ha tudnák, hogy mi 
az a határ, ameddig elmehetnek, akkor azzal gazdálkodnának. 

Nánási Tamás: Köszönik a tanácsot, ezt érvényesíteni kell, akár a pályázati kiírásban is. 
Próbált létszámarányosan egyensúlyt hozni a javaslatában. Az elhangzott képzésekkel 
kapcsolatos javaslatokra megvan a fedezet, mert arra az óvodavezető teremtett fedezetet és 
annak csak egy részét használta ki és a maradék összegből kihozható mindaz a javaslat, 
amelyet Marx Árpád és Rack Ferencné elmondott. Részéről ezeket a javaslatokat el tudja 
fogadni.  

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, akkor 4 új továbbképzési kérelmet támogatnának és 
kettő lekerülne és az óvodának az egyik projektnap programja a 36. sorszám alatt lévő 
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kerülne még fel a listára. Így módosulna az, amit eredetileg elmondott. Ezt teszi fel 
szavazásra. 

Szavazás:  
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 
44/2017. (III. 27.) határozata 

 
A 2017. évi köznevelési pályázatok elbírálásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 
köznevelési intézmények 2017. évi támogatására benyújtott pályázatokat a mellékelt táblázat 
szerint javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
3) A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 

Nánási Tamás: Megköszöni Tálas-Tamássy Richárd munkáját, aki Pálfi Katalinnal együtt 
elég sok energiát fektetett a szervezetekre lebontott támogatási javaslat elkészítésébe. 
Kiegészítést tesz hozzá. A Vöröskereszt, valamint a Vass Miklós Alapítvány kérelmét 
javasolja áttenni az Egészségügyi és Szociális Bizottság témakörébe és ott a Biatorbágyi 
Népegészségügyi Program keretösszegébe. A Vöröskereszt határidőn túl nyújtotta be a 
pályázatát. Ebben a pályázati konstrukcióban nem elbírálható a pályázat, hiába van javaslat 
Tálas-Tamássy Richárd részéről. A Vass Miklós Alapítványnál pedig szerepel a korábbi 
szerződésben szereplő 2.400.000.-Ft-os kérelem is, mint kész tény. Véleménye szerint az 
alapszerződést újra kéne tárgyalni, és be kell vinni az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
elé és a Népegészségügyi Program keretből - mint ahogy minden évben – oldják meg ennek 
a szervezetnek és a tevékenységének a támogatását. 

Tálas-Tamássy Richárd: Kiegészíti az elnök úr által elmondottakat. Tóth Tamásnak is 
köszöni a közreműködését az anyag elkészítésében. A Vöröskeresztet és a Vass Miklós 
Alapítványt a maga részéről szintén javasolta volna áttenni, de több olyan szervezet is van, 
amit beépítettek a javaslatba, de velük kapcsolatban még lennének kiegészítések. Az 
említett két szervezet ilyen lenne. Ő is azt javasolja, hogy az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságba kerüljön át a két kérelem. Ami még kiegészítés lenne a részéről, hogy az 
Ohmüllner Alapítvánnyal kapcsolatban volt az a probléma, hogy a tavalyi támogatási 
összeget nem sikerült felhasználniuk. Mivel volt már ilyen eset más egyesület életében is, 
ezért javasolja, hogy mivel ők az idén a tavalyi összeget tudják felhasználni, az idei körből 
maradjanak ki. A másik egyesület, akivel kapcsolatban lenne javaslata, az a 
Polgárőrség.Szólt nekik, hogy ellentmondás volt az írásos anyag, illetve a leadott pályázati 
adatlap között. Pótanyagban olvashatják, hogy ezt korrigálták és ő is ezt a 6 millió Ft 
összeget javasolja elfogadni. Továbbá, ott szerepelt egy 3,5 millió Ft-os járművásárlási 
kérelem, amit szintén javasol támogatni a civil pályázati keret terhére, de külön kezelve a 
civil pályázati rendszertől. Ami még újdonság lehet az anyagban, hogy a művészeti vezetők 
tiszteletdíjával kapcsolatban beérkezett egy igény, hogy ezt az összeget emeljék meg. Egy 
egyesület részéről érkezett az igény, viszont azt a rendszert javasolja, hogy ne csak ennek 
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az egy egyesületnek adják meg az emelést, hanem minden művészeti vezető esetében a 
havi 25 ezer Ft-os támogatás helyett 30.000.-Ft-os támogatást építsenek be.  

Tóth Tamás: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek új eszközbeszerzésre 750.000.-Ft-os 
kérelme volt. Amikor ez az anyag készült, még megbeszélték, hogy megnézik, hogy átnézik 
azt, hogy milyen új eszközt szereznek be, mivel minden évben van új eszközbeszerzési 
kérelem. Bakancsokat és köteleket, azaz fogyóárut vásárolnak. Mivel a légzőkészülékből és 
bevetési ruhából – kiszámolták – 2-2 lenne támogatva, ezért javasolja, hogy a minimum két 
bakancs is legyen benne, ezért ha nem is 750.000.-Ft-ot, de 300.000.-Ft-os plusz 
támogatást szeretne még oda javasolni.  

Pénzes László: Megköszöni Tálas-Tamássy Richárdnak a segítségét a pályázatukkal 
kapcsolatban. Szeretné megköszönni a tavalyi kiemelt támogatást is, melynek 
eredményeképpen nagyon szép számokról tud beszámolni, hiszen a bűncselekmények 
száma Biatorbágyon 37%-kal csökkent, a lakásbetörések száma pedig 50%-kal csökkent. Ez 
azt jelenti statisztikai számokra lebontva, hogy 32 bűncselekmény történt, ami gyakorlatban 
25. Az iharosi, szarvas-hegyi betörések elkövetőit sikerült elfogniuk. A tavalyi évben 6-7 
dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás elkövetőjéről nem tudnak. Ez az utolsó hét év 
legjobb statisztikája, nemcsak Biatorbágyon, hanem kapitánysági szinten is. Amikor ezek a 
számok előkerültek, többször átszámolták a kollégák, nem tévedés-e. Ez annak köszönhető, 
hogy kiemelten kaptak támogatást a képviselő-testülettől. Az a 7 millió Ft nagyon sokat 
jelentett az elmúlt év során, hiszen abszolút nem voltak benzin vagy gépjármű javítási 
problémáik. Be tudták indítani a lovas polgárőrséget a hétvégi házas területek védelme 
érdekében. Ezt az újítást szeretnék az idén is fenntartani. Köszöni még egyszer mindenkinek 
a támogatását, mert ezek után csak rajtuk múlik, hogy milyen közbiztonság lesz és mindent 
meg fognak tenni azért, hogy jövőre is ilyen szép eredményről tudjanak beszámolni. Az 
elírásért elnézést kér, nem tudja, mi történt, valószínűleg adminisztratív hiba volt.  

Nánási Tamás: Tóth Tamás javaslatával is kiegészítve az elhangzottakat, vagyis, hogy két 
szervezet átkerül, plusz a 300.000.-Fttal kiegészített előterjesztést teszi fel szavazásra. 

Szavazás:  
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 
45/2017. (III. 27.) határozata 

 
 

A Biatorbágyon működő civil szervezetek pályázat útján történő 2017. évi 
támogatásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 
Bizottsága támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 
Biatorbágyon működő civil szervezetek pályázat útján történő támogatását az 
alábbiak szerint:  

CIVIL SZERVEZETEK  
     2017.évi  
 Aranyalma 
M.M.E   locsoló bál    
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100 000 

 

   kézműves foglalkozás  100 000 

   majális, anyagköltség  100 000 

   összesen  

  
300 000 

 

 Arts Műhely   évzáró gála színpadi 
kellék  

  
80 000 

 

   karácsonyi gála 
kellékek, díszletek  

  
80 000 

 

   jelmezkölcsönzés  

  
80 000 

 

   összesen  

  
240 000 

 

 BIA-VERITAS   Pünkösdi nyitott pincék  

  
400 000 

 

   eszközök  20 000 

   területrendezés, 
kertészeti munkák  

20 000 

   faluház padok bérlése  20 000 

   étkezési hozzájárulás  60 000 

   hirdető táblák  50 000 

   buszköltség  50 000 

   vendégelőadók  140 000 

   eszközbeszerzés  40 000 

   Márton napi pincetúra  100 000 

  
 Eszközök ( 
evőeszközök, tányér, 
pohár)  

40 000 

   buszköltség  40 000 

   eszközök (poharak, 
kancsók)  

20 000 
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 borverseny, bírák, 
vendéglátás, 
borkorcsolyák, 
meghívók, eszközök, 
ajándékok  

  
100 000 

 

   összesen  

  
600 000 

 

 Biai Szent 
Anna  

 zarándoklat, 
buszköltség  

  
250 000 

 

   összesen  

  
250 000 

 

 Nebuló 
Alapítvány  

 Tanévkezdő Forgatag ( 
belépő)  

  
155 000 

 

   Magyarságunk 
megvalósítása, előadás  

  
335 500 

 

   összesen  

  
490 500 

 
 Biatorbágy 
Közműv.   húsvéti kézműves fogl  60 000 

 Alapítvány   adventi kézműves fogl  170 000 

   eszközök  90 000 

   összesen  

  
320 000 

 

 BÖME  zsűri  70 000 

   könyvjutalom  70 000 

   emléklap  20 000 

   költészet napja  140 000 

   összesen  

  
300 000 

 

 Ifj. Fúvós és 
Füzes  

 karácsonyi gála  

  
100 000 
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   salzburg utiköltség  200 000 

   szüreti rendezvény  300 000 

   összesen  

  
600 000 

 
 
Hagyományőrző 
Egy.  

 rajzpályázat  160 000 

   fúvós és tánctalálk.  277 000 

   összesen  

  
437 000 

 
 Fatsani Wing 
Chun  

 versenyeztetés  300 000 

   házibajnokság  300 000 

   összesen  

  
600 000 

 
 
 
 
 Örökmozgó 
Alap.  

  
 
 
ovis közlekedési nap  

  
 

100 000 

 

   madárles megóvása  100 000 

   gyerekprogram, 
utazási költség  

400 000 

   összesen  

  
600 000 

 

 Pászti Miklós 
Alap.  

 Pászti Napok  

  
180 000 

 

   felkészítő táb. Gánt  

  
115 000 

 

   fellépő ruhák  

  
130 000 

 
   összesen   425000 
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 Népdalkör   Biatorbágyi találk.  40 000 

   hangszer karbantart.  35 000 

   vendégszereplés  100 000 

   összesen   175000 

 Peca-tó SHE   Bia Kupa horgászv.  

  
70 000 

 

   gyermek horgásztáb.  

  
100 000 

 

   összesen  

  
170 000 

 
 Pro 
Hungaricum 

 jurta bérlés  40 000 

   céltáblák  15 000 

   meghívók, plakátok  15 000 

   oklevelek érmek  40 000 

   sátor, pad bérlés  20 000 

   orvosi ügyelet  30 000 

   zárórendezvény harci 
zenei bemutató  

140 000 

   összesen  

  
300 000 

 

Szakály Mátyás 
Kórus  

 zongora kísérő, 
operaénekes  

  
240 000 

 

   lemezfelvételek  280 000 

   vendégfellépők  65 000 

   adminisztráció  15 000 

   összesen  

  
600 000 

 

 Tájvédő Kör  
 családi fasor gond. 
/karók, táblák, kaszálás, 
bozótírtás)  

350 000 
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   Madarak és fák napja  70 000 

   Pannon tenger 
kirándulás, előadói díj  

50 000 

   összesen  

  
470 000 

 
  
Táltos SE 

 

   
bírók 

 

  
50 000 

 

   ebéd frissítő  20 000 

   díjazás  80 000 

   összesen  

  
150 000 

 

 Turwaller 
Stammtisch  

 zarándoklat a 
nemzetiségi héten  

 180 000 

 
 

   ünnepi közgyűlés 
bortúra  

  
180 000 

 

   II. ifjúsági stammtisch 
bál  

  
180 000 

 

   adventi gyertyagyújtás  

  
60 000 

 

   összesen  

  
600 000 

 
 Biai 
Református 
Alap.  

 nyári bejárós tábor  150 000 

   ifjúsági tábor  150 000 

   összesen  300 000 

 Székely Kör  rajzpályázat eszköz  30 000 

   díjazás  90 000 

   húsvéti készülődés, 
tojás  

10 000 
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   eszköz, kellék  20 000 

   díjazás  40 000 

   székelynap eszközök 
kellékek  

60 000 

   dologi kiadások  100 000 

   meghívottak  40 000 

   tábor Erdélyben,   147 000 

   utazás  63 000 

   összesen  600 000 

 Lovas Baráti 
Kör  

 Biatorbágyi Lovas 
Játékok ( kupák, érmek, 
bírók, pályaépítő díj, 
akadály bérlés)  

600 000 

    600 000 

 Hat Lépés 
Egyesület  

 Ovis sport nap    

   perec, müzli szelet  30 000 

   üdítő  20 000 

   hangosítás  8 000 

   légvár  60 000 

   sporteszköz bérlés  32 000 

   összesen  150 000 

ÖSSZESEN   
 9.277.00
0 

 

MŰVÉSZETI VEZETŐK TISZTELETDÍJA 
 
Népdalkör 360 000 

Pászti Miklós Vegyesk. 360 000 

Szakály Mátyás kórus 360 000 

Fúvószenekar 360 000 

Füzes Néptáncegy. 360 000 

TISZTELETDÍJ ÖSSZESEN 1 800 000 
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A bizottság javasolja, hogy mivel az Ohmüllner Márton Alapítvány a 2016. évben elnyert 
280.000.-Ft támogatást 2017-ben használhatja fel, a 2017. évi civil szervezeti keretből ne 
részesüljön további támogatásban. 

A bizottság javasolja, hogy a Vöröskereszt, valamint a Vass Miklós Alapítvány kérelmei az 
Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program keretéből kerüljenek elbírálásra. 

A bizottság az egyedi elbírálást igénylő, kiemelt társadalmi szervezetek részére az alábbiak 
szerint javasolja támogatást nyújtani: 

 

Szervezet neve 
Támogatás 

összege 

Biatorbágy és Környéke 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

600.000 

Biatorbágy Polgárőrség és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

6.000.000 

Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete 

2.516.000 

Viadukt Sportegyesület Biatorbágy 14.000.000 

Összesen 23.116.000 

 

A bizottság javasolja, hogy a Biatorbágy Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 
a képviselő-testület a 2017. évi költségvetésén belül a civil támogatási keret terhére, de 
önálló soron 3,5 millió Ft keretösszegű támogatást nyújtson gépjárművásárlás céljára. 

 
 

4) NKA Örökségvédelmi Kollégiumának pályázata (Hazai és nemzetközi 
műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, 
mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a 
kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására „Pannon-tenger kincsei – 
műemlékvédelmi konferencia” című projekt megvalósításáról) 

Nánási Tamás: Szó volt az Értéktár Bizottság programjainak tárgyalásakor a Pannon-tenger 
kincsei programról. Alpolgármester úr az elmúlt ülésen is említette, hogy erre az Értéktár 
Bizottság költségvetésében nem biztosítottak keretet. Viszont a Nemzeti Kulturális Alap 
Örökségvédelmi Kollégiuma részéről kiírt pályázatra ezzel pályáznának és 192.000.-Ft-os 
önrész lenne 85%-os támogatási intenzitás mellett. Annyi a kérdés, hogy támogatja-e a 
bizottság, hogy az önkormányzat induljon-e el ezen a pályázaton, amennyiben a képviselő-
testület is így dönt. Kérdés, javaslat nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, 
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy induljon el ezen a 
pályázaton.  

 



15 
 

Szavazás:  
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 
az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 
46/2017. (III. 27.) határozata 

 
NKA Örökségvédelmi Kollégiumának pályázata  

 
Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, 

kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a 
kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására 

„Pannon-tenger kincsei – műemlékvédelmi konferencia” című projekt 
megvalósításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága javasolja a képviselő-
testületnek, hogy az Értéktár Bizottság által kidolgozott „Pannon-tenger kincsei tematikus év 
2017” című projekt megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi 
Kollégium által kiírt 207108/77 kódszámú „Hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és 
régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai 
továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének 
támogatására” felhívásra nyújtson be pályázatot.  

 
 

5) Tájékoztató az Érdi Tankerület és Biatorbágy Önkormányzata közti megállapodás 
helyzetéről 

dr. Szabó Ferenc: December 15-én megkötésre került a vagyonkezelői szerződés és az 
ehhez kapcsolódó megállapodás, tehát határidőre. A rendkívüli bizottsági ülésen, illetve 
testületi ülésen is még decemberben kiegészítésre került a vagyonkezelői szerződés, és a 
megállapodás egy fontos ponttal. Eszerint el kell készülnie egy használati jogot alapító 
megállapodásnak, amely a Szentháromság téri iskolára vonatkozik és a Biatorbágyi 
Általános Iskola, a Biai Református Általános Iskola és a Czuczor Iskola közti tantermi 
felosztást tartalmazta, illetve felmenő rendszerben biztosítja a két nem állami iskolának a 
hosszú távú működését is a tantermek a biztosításával. Ez a használati jogot alapító 
megállapodás-tervezet elkészült. Január elején a két iskolának kiküldésre került és 
észrevételeiket beépítették a szerződéstervezetbe. Ezt a szerződéstervezetet még január 
12-én megküldték a tankerületi központnak. A tankerületi központ reagált is, de aláírásra 
még nem került ez a megállapodás-tervezet. Legutoljára februárban kapott ezzel 
kapcsolatban egy e-mailt, amelyben szíves türelmet kér a tankerület igazgató asszony. Az 
ügyvédjükkel és az intézményvezetőkkel történő egyeztetés után fogja majd megküldeni a 
javaslatot. Márciusban is többször beszélt a tankerületi igazgató asszonnyal és ígéretet 
kapott arra, hogy egy személyes egyeztetés keretén belül fogják ezt a kérdést is megvitatni, 
természetesen polgármester úr vezetésével. 

Fekete Péter: Kérdése, hogy a használati jog bejegyzéséhez szükség van-e erre a 
megállapodásra vagy pedig a megkötött szerződés alapján a város e nélkül is bejegyezheti a 
használati jogot a két említett intézmény részére. Nem tudja, hogy szól pontosan a 
december 15-ei megállapodás, hogy ezt külön megállapodásban kell rendezni vagy ott csak 
annyi van, hogy hozzájárulnak a használati jog bejegyzéséhez a már korábban megkötött 
szerződések alapján, mert akkor erre a megállapodásra nincs szükség, egész egyszerűen 
be kell adni a földhivatalhoz. Jó lenne először egyeztetni, csak kérdezi, hogy mi a jogi 
lehetőség? 



16 
 

dr. Szabó Ferenc: Szükség van a megállapodásra. A vagyonkezelői szerződés a 
vagyonkezelői jog bejegyzéséről szól és számos kérdést rendez a megállapodás. A 
megállapodás alapján kellene ezt a használati jogot alapító megállapodást külön a 
földhivatalba beküldeni. Önmagában a vagyonkezelői szerződés és a megállapodás nem 
elégséges a használati jog hosszú távú biztosítására. Mindenképpen szükséges ezt a 
szerződést megkötni ügyvédi ellenjegyzés mellett és be kell nyújtani a földhivatalba, ahol egy 
mellékletét képezi ezeknek a földhivatali alapadatoknak.  

 
Nánási Tamás: Mivel több hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést 1648 órakor 
bezárja. 

 
k.m.f. 

 
 
 

 Nánási Tamás Fekete Péter 
 bizottsági elnöke bizottsági tag 
 
 


