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 Iktatószám: SZ-70-14/2017. Ügyintéző: Pénzesné Szép Anna 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 
Bizottsága 2017. június 19-én, hétfőn, 1300 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 
• Szakadáti László alpolgármester 
• Varga László alpolgármester 
• Mester László kommunikációért felelős munkatárs 
• dr. Szabó Ferenc aljegyző 
• 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 
• Ihászné Pálfi Katalin köznevelési referens 
• Néder Norbert Ládafia Bábszínház részéről (7. napirendnél) 
• Tóth Tamás ifjúsági koordinátore 
• Pénzesné Szép Anna jegyzőkönyvvezető 

 
Nánási Tamás: Üdvözli az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítja, 
hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 
Barabás József bizottsági tagot. Javaslatot tesz a napirendre, a meghívótól eltérően. Helyszíni 
kiosztásra került, illetve fölkerült pótanyagként is a Bábos Nap támogatásáról szóló kérelem 
Néder Norbert részéről. Ezt javasolja napirendre venni, a nyílt ülés utolsó napirendjeként. Csak 
helyszíni kiosztásban került a bizottság elé a Meggyfa utca 27. szám alatti ingatlan 
hasznosításával kapcsolatos előterjesztés. Ennek a napirendre vételét nem javasolja az 
előkészítetlenség miatt.  
Másnak napirendi javaslata nincs, így a bábos nappal kiegészített napirendi javaslatot teszi fel 
szavazásra. 
 
Szavazás:  
A bizottság 4 igen szavazattal (4 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő 
napirendet fogadja el. 
 
Napirend: 

1) Májusi önkormányzati rendezvények értékeléséről 
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2) Júliusi – augusztusi – szeptemberi önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

3) A Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetőjének létszámbővítési kérelméről 

4) Oktatásszervezési kérdésekről (testnevelés órák, lovas oktatás) 

5) (BE)Vonzó című pályázaton való részvételről 

6) Cserkészcsapat támogatási kérelme 

7) Bábos nap megszervezéséről 

8) Pest Megyei Kitüntetésekről (zárt) 

9) Javaslattételre felhívás az "56-os emlékérem" adományozására (zárt) 

10) Javaslattétel a Dévay Gyula Közművelődési Díj adományozására (zárt) 

 

 
1) Májusi önkormányzati rendezvények értékeléséről 

 

Nánási Tamás: A gyermeknapiról szóló beszámoló már részben érinti a 3. pontot is, az az 
érzése, hogy ott már a létszámkérdések is felmerülnek a rendezvény kapcsán.  

A beszámolóhoz kérdés, hozzászólás nem lévén, a májusi rendezvényekről szóló beszámolót 
szavazásra bocsátja.  

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 

79/2017. (VI. 19.) határozata 

 

Májusi önkormányzati rendezvények értékeléséről 

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

 
2) Júliusi – augusztusi – szeptemberi önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

 

Nánási Tamás: A  Semmelweis-nap kapcsán a szónok felkérése időközben megtörtént, és 
Dr. Egervári Ágnes mondja majd a beszédet. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
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Fekete Péter: Az augusztus 20-ával kapcsolatban kérdezi, ami már többször is felmerült, 
hogy a rendezvény kikerül esetleg a művelődési ház előtti térre?  

Mester László: Tájékoztatásul elmondja, hogy a képviselő-testület előtt volt, sőt, lakossági 
fórum előtt is volt a művelődési központ előtti térnek az átalakítása. Ez egy hosszú távú 
városközpont fejlesztési tervének a része. Megpróbálták annyival előrébb vinni a dolgokat, hogy 
az a terület, ami a művelődési ház előtt van, azt síkba lehessen hozni. Ezt az is indokolja, hogy 
el kell helyezni ott egy új köztéri alkotást, méghozzá a Juhász Ferenc szobrát. Tudomása 
szerint még folyamatban van, nem elképzelhetetlen, hogy azt a területet síkba lehet hozni 
augusztus 20-ra. Amennyiben igen, akkor alkalmas lesz a terület arra, hogy ott egy színpadot 
elhelyezzenek, és ott lehessen akár koncertet is tartani. Jelen pillanatban a kiálló virágágyások, 
és egyéb akadályok miatt eléggé veszélyesnek mutatkozik az, hogy ott egy koncertet 
tartsanak. 

Nánási Tamás: Szavazásra teszi fel a rendezvények előkészítéséről szóló beszámolót. 
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 

80/2017. (VI. 19.) határozata 

 

Júliusi-augusztusi-szeptemberi önkormányzati rendezvények előkészítéséről 

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

 
3) A Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetőjének létszámbővítési kérelméről 

 

Nánási Tamás: Ez pótanyagként került fel és helyszíni kiosztással, illetve kéri, hogy szóban is 
hangozzon el az anyag.  
Szádváriné Kiss Mária: Ahogy a dátum is mutatja, a kérelmet június 10-ével datálták, Nem 
tudja, hogy mikor megy ki az anyag a hétfői bizottsági ülésre, de folyt egy belső ellenőrzési 
vizsgálat az intézményben, amely tartalmaz állásfoglalást ebből a szempontból. Amikor az 
intézményvezetői állást másodszor megpályázta, részletesen ezt elemezte, sőt, az éves 
beszámolóban és az ötéves átdolgozott munkatervben is. Decembertől dolgozott a 
költségvetés elfogadásáig azon, hogy mindenféle kimutatásokat készítsen a munkaerő 
helyzetükről. A mostani helyzet pedig azért vált sürgőssé – amit nem először ír le –, mert az a 
kisegítő emberük is, aki nem státuszon van, az is elment, aki minimális órabérért dolgozott itt. 
Tudnia kell a képviselő-testületnek és a bizottságnak is, a biatorbágyi Juhász Ferenc 
Művelődési Központ technikai személyzete az egy fő gondokból áll, aki  aki a pakolást, a 
berendezést és a ház karbantartását is végzi, illetve van egy félállású segítő, akit 
hangtechnikához, pakoláshoz tudnak beosztani 4 órában. Tehát a rendezvények háttér 
technikai biztosítását egy teljes állású emberrel tudják megoldani. A következő szezon 
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tekintve 20 olyan rendezvényük van, amihez hangtechnika szükséges, és ezt 1 főállású 
személy látja el. Nem lehet kapni segítő munkaerőt750 forint bruttó órabérért, de ha ezt 
megemeli, márpedig muszáj, akkor pedig a pénzük nem elég az egész évre tervezetten. Ezt 
szükségesnek tartotta jelezni, hogy a feladat biztonságos elvégzése miatt egyrészt a 
munkavállalóknak órabérben való foglalkoztatása 250 órát is jelent havonta, ez törvényileg 
aggályos. Mindenki tudja, hogy bújtatott munkaviszonyról beszélnek, és mint felelős vezető, 
nem hagyhatja jelzés nélkül ezt. A másik kardinális kérdés, hogy gondot jelent a 
hangtechnikusi ellátottság. A rendezvények száma nem csökkent, és a technikai bázis 
technikai felszereltsége nőtt, profibb technikát tudnak igénybe venni, amihez oda kell állítani 
két embert. Egyik a hangot, másik pedig a fényt kezeli, illetve a színpadra is kell pakoló ember. 
Azzal is még növekedett a rendezvények száma, hogy az iskolák az összes rendezvényeiket a 
művelődési központban tartják, mindenhol korosztályi bontásban, mert van egy befogadása a 
teremnek, nem tudják kitágítani, sem tűzbiztonság, sem fizikailag a 280 férőhelyes 
színháztermet. Emiatt megnövekedett a hangtechnikai személyzetnek a munkája is. A 
hangtechnikus most el fog menni   4 hónap fizetés nélküli szabadságra, a bére felszabadul, 
és emberre szükség van. A takarító személyzetüknél is gondok mutatkoznak. Nagyon nehéz 
kisegítő külső takarítót vállalni, vagy találni, azért, mert az intézmény hétvégén is este 
dolgozik, illetve éjszaka dolgozik sokszor a rendezvények esetén, és ez a közalkalmazotti 
fizetés viszonylag kevés, de az legalább biztonságot jelentene. Bruttó 1000 forintos, vagy 800 
forintos órabérért már takarító se jön el hétvégén dolgozni. Nem beszélek már arról, ami 
szintén aggályos lehet, hogy hány órát dolgoznak a közalkalmazotti jogviszonyban lévő 
munkavállalók is. Továbbá elmegy egy takarítónő nyugdíjba, viszont csak szeptember végén 
tud felvenni státuszba embert. Összefoglalva a lényeg az, hogy ezzel a leterheltséggel, ezzel a 
feladat-tömeggel, ezzel a személyi állománnyal kérdésessé válik az őszi szezon elindítása, 
illetve zavartalan működés. Minimálisan 1 fő berendező státuszra lenne szükségük és egy fő 
hangtechnikusi státuszra. Ezt a munkát, ami mivel olyan fejlett a technikájuk, hogy komoly 
szakember nem fogja elvállalni státusz nélkül, a 4 hónap senkinek nem biztosíték. A ház 
üzemeltetése emiatt elgondolkodtató és ezt foglalta össze az anyagban és a belső ellenőri 
jelentésben is benne van, hogy feladatelhagyással lehetne a feladatokat tovább megoldani, 
illetve a belső ellenőr szerinte méltányolná a kérést.     
dr. Szabó Ferenc: Köszönöm szépen, üdvözlöm a jelenlévőket. Határidőkkel kapcsolatban 
annyit azért el szeretnék mondani igazgató asszonynak, hogy valóban tehát csütörtökön 
kaptuk meg a kiegészített kérelmet, és ezt követően kezdődött el az előterjesztés készítése. A 
belső ellenőri anyagot pedig péntek délután, kaptuk meg. Ez egy elkésett dolog volt, mivel 
csütörtökön volt az előterjesztéseknek a feltöltése. Most egy nappal korábban történt, ezt előre 
is jeleztük egyébként a vezető értekezleteken. Egyébként csak tájékoztatásul azért el 
szeretném mondani, hogy van egy rendje az előterjesztések készítésének, melyet megelőz 
egy osztályvezető értekezlet, megelőz egy bizottsági elnöki egyeztetés, és ennek 
tulajdonképpen az a célja, hogy az előterjesztéseknek az elkészítése, illetve a bizottságoknak 
a tárgyalása megfelelő legyen. Előfordulhatnak olyan előterjesztések természetesen, amelyek 
sürgősséggel kerülnek be hozzánk, például egy-egy rendezvény, vagy egy pályázat kapcsán, 
ahol természetesen jogos érdek az, hogy ne várja meg a következő soros ülést egy-egy fontos 
kérdésnek a tárgyalása. Itt most csak ennyit szerettem volna elmondani az előterjesztések 
kapcsán. A belső ellenőri anyag is számos elemet tartalmaz. Én itt úgy látom azért, hogy a 
bizottság tagjai talán nem is tudják ezt ilyen rövid idő alatt áttekinteni, illetve a határozati 
javaslatban megfogalmazásra került a második részben egy olyan elem is, hogy egy szakmai 
átvilágítást kér az előterjesztő, tehát függetlenül a belső ellenőri jelentéstől.  
Nánási Tamás: Nem jó, hogy a külsős munkavégzés ekkora mértékű a művelődési központ 
körül, és az is tény, hogy a biztonságos munkaviszony létesítésének a formája az a státusz. 
Ha a külső munkavégzés egy részét át lehet váltani olyan munkavégzésre, az jobban nyomon 
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követhető a kiadás szempontjából is, és a munkavállaló számára is egy hosszabb itteni 
munkavégzést jelent, így az intézménynek is egy biztosabb forma. Most arról van szó, ahogy 
igazgató asszony is mondta, hogy bújtatott munkaviszonyok is vannak az intézményben, 
vannak különféle kifizetések, amelyek bérjellegűek, de nem feltétlenül a bérkeretből mennek. 
Pontosan látni kellene, hogy munkaügyi szempontból, a külsős munkavégzéseket átnézve, 
ezekre a bért igénylő tevékenységekre, amiket ezek a státuszok látnának el, mennyit költenek 
most. Ezt azért lenne fontos tudni, mert úgy lenne jó ezeket a létszámbővítéseket végrehajtani, 
hogy az idei költségvetésbe ne kelljen emelni az intézmény költségvetésének a kiadási oldalát. 
A belső ellenőri jelentésből is látszik, hogy a bérjellegű kiadások, illetve a személyi 
juttatások   jelentősen emelkedtek az idei esztendőben a tavalyihoz képest, ami a könyvtárral 
együtt volt az összevont intézményben 62 millió forint. Most pedig 56.369.000 Ft a Juhász 
Ferenc Művelődési Központnak önállóan a személyi juttatása. Ez azért valamilyen szinten 
igényli azt, hogy megnézzék. Azt mutatja ki a jelentés, hogy igenis megalapozott a 
létszámbővítés. Az lenne a jó, hogy ha a külső munkavégzésekre elköltött pénzekből tudnának 
státuszokat csinálni, amit meg kell hirdetni. . Szeretné, ha bizottság javasolja, hogy ebben az 
ügyben ne várjanak augusztus végéig a döntéssel, mert ezt a kérelmet meg kell válaszolni a 
nyár folyamán annak érdekében, hogy a szezonkezdésre meglegyen a megoldás. Javasolja, 
hogy a belső ellenőri vizsgálat és a feladatellátás szakmai elemzés határideje 2017. július 15-e 
legyen, emellett legyen erre rendkívüli ülés még a nyári időszakban és ezt követően minél 
előbb, még a nyári időszakban hozza meg a Képviselő-testület a kérelemről a döntését. Az 
előterjesztést ezekkel a kiegészítésekkel támogatja.   
Szádváriné Kiss Mária: A határidőhöz  szól  hozzá, mivel kiadta a szabadságokat,  július 
15-től bezár a ház, és biztos, hogy ha ez belehúzódik a szabadságolásba, az nem megfelelő. 
Viszont szeretné kérdezni, hogy mit takar ez a 2016. évi szakmai és munkaügyi működésének 
teljes körű átvilágítása? 

Nánási Tamás: A részletekre szerinte, mivel a polgármestert fogja felhatalmazni a 
képviselő-testület, ezért csak ő tud választ adni. A pénzügyi osztály mindenképpen részt vesz 
benne a polgármesteri hivatalban, de erről további információval nem rendelkezik, 
képviselő-testületi döntés fog erről születni.    

Barabás József: Nagyon meglepi, hogy amikor 13 óra előtt ideér, akkor az Aljegyző úr még 
két lapot kioszt. Most mit kell erről nyilatkozni? Ez most derült ki, mert jött a műszaki ellenőr 
csütörtökön? Nem is érti és most mit szavazzak róla? Kap 11 oldalt, és három perc múlva 
szavaznia kell róla, ez nagyon furcsa. 
Nánási Tamás: Ehhez hozzáfűzni, hogy a létszám bővítési vita már zajlik egy jó ideje már, a 
költségvetésnél is volt a létszámbővítési kérelem, aminél a bizottság és a testület csak a 
bérfejlesztést támogatta, a létszámbővítést nem. Kvázi visszajött az ügy. Kéri az intézmény 
segítségét abban, hogy ha lát lehetőséget és módot, akkor segítsen abban, hogy a státuszra 
váltásra vonatkozó kérelem mennyiben oldható meg úgy, hogy a személyi juttatás keretet nem 
kell emelni. Amennyiben kérdése, hozzászólása nincs, akkor a módosító indítvánnyal 
kiegészített határozati javaslatot teszi fel szavazásra, mely szerint 2017. július 15-e legyen a 
határidő és nyáron szülessen meg a testületi döntés.  

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 
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81/2017. (VI. 19.) határozata 

 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetőjének létszámbővítési kérelme  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a 
Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetője, Szádváriné Kiss Mária által benyújtott 
létszámbővítési kérelemmel kapcsolatban javasolja a képviselő-testületnek, hogy a belső 
ellenőri vizsgálat és a feladatellátás szakmai elemzés határideje 2017. július 15-e legyen, és 
hogy ezt követően minél előbb, még a nyári időszakban hozza meg a Képviselő-testület a 
kérelemről a döntését. 

  
4) Oktatásszervezési kérdésekről (testnevelés órák, lovas oktatás) 

 

Nánási Tamás: Itt arról van szó, hogy Biatorbágy város önkormányzata a testnevelési, a 
tornatermi kapacitás miatt a testnevelési órák megtartásához többféle formában nyújtott 
támogatást a négy általános iskolának és ennek a folytatásáról kéne dönteni. Az előterjesztés 
arra utal, hogy mivel Biatorbágy város önkormányzata százmilliós nagyságrendben fizet az 
államnak szolidaritási hozzájárulást, ezeket a támogatásokat ebben a tanévben szüntessék 
meg.  
Fekete Péter: Amit szeretne felvetni, az nem független ettől a kérdéstől. Emlékezete szerint 
az áprilisi bizottsági ülésen tett a bizottság egy olyan javaslatot, ami a Biatorbágyi Általános 
Iskola Karinthy Frigyes utcai épületben működő alsó tagozatos tagintézményének a további 
sorsával volt kapcsolatos. Mi történt azzal a javaslattal, amelyben úgy foglalt állást a bizottság, 
és nem tudja, hogy utána testület elé került-e, hogy kérjék az intézményfenntartót, hogy a 
Karinthy Frigyes utcában az alsó tagozatos osztályok elhelyezését továbbra is biztosítsa, ott 
ne szűnjön meg az általános tanrendű oktatás, és legkésőbb a következő tanévtől egy 
alaposabb előkészítés után tudják ezt elképzelni, felmenő rendszerben. Azokat a családokat, 
akik annak a tudatában íratták oda a gyereküket, hogy ők ott az alsó tagozatot végezhetik, 
azokat nem lehet olyan lehetetlen helyzetbe hozni, hogy egyik napról a másikra megszűnik ez 
a lehetőség, oldják meg az alsós gyerekek közlekedését, ahogy tudják. Kér egy tájékoztatást, 
hogy mi történt ezzel a javaslattal. A város vállaljon felelősséget továbbra is a helyi oktatásért, 
csak jó lenne, ha ez az együttműködés ez kölcsönös lenne.  
dr. Szabó Ferenc: A képviselő-testület megerősítette a bizottsági döntést, ez került 
határidőben felterjesztésre a tankerület felé. A tankerület a képviselő-testület véleményét a 
többi véleménnyel együtt felterjesztette a minisztériumba, de még nem kaptak írásos választ 
ezzel kapcsolatban. Telefonon többször hívta igazgató asszonyt, aki annyit mondott, hogy a 
miniszter úr az államtitkárra delegálta a döntést, és az államtitkár pedig a tankerület kérésének 
megfelelően döntött. A tankerület kérését pontosan nem tudják. Az lenne a legjobb, ha írásban 
megkapnák a választ. 
Mester László: Csak kiegészítésként elmondja, hogy Marx Árpád igazgatótól is pontosan 
ugyanezt kapta, hogy megerősítették, hogy jóváhagyta a minisztérium, illetve az 
államtitkárság a tankerület beadványát, de a beadványt magát nem ismerik még. Várják az 
írásos anyagot. Azzal kezdődött ez az iskolai testnevelés támogatás, hogy a pátyi lovasiskola, 
a pátyi iskolával kötött egy szerződést, amely szerint a tantervbe emelik a lovasoktatást, és az 
akkori sportállamtitkár az úgy fordult Biatorbágyhoz, hogy ha Biatorbágy megelőlegezi a 
lovasoktatást, akkor egy fél év múlva bekerül az általános tantervbe, és onnantól finanszírozza 
majd az állam. Így kezdtek bele 4 évvel ezelőtt a lovasoktatásba és bővült egészen mostanáig. 
Akiknek nem lovasoktatást biztosítottak, azoknak az iskoláknak pedig kompenzációval 
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úszásoktatás és egyéb tornaterem bérletet adott az önkormányzat. Az általános iskolai 
feladatellátás most az államra került, így a tornatermi ellátás is. Természetesen Biatorbágy 
város még ebben az évben vállalta a lovasoktatásnak, illetve a tornaterem-bérlések, vagy 
terembérlések finanszírozását, illetve a buszos utaztatást is.  Biatorbágy városnak óriási 
terhet jelent ez a szolidaritási hozzájárulás, ezért az oktatásnak a testnevelési részét a 
továbbiakban nem tudja támogatni. Ennek ellenére az oktatást nem szeretné a 
képviselő-testület támogatás nélkül hagyni, mint ahogy idén is, az oktatásra külön 10 milliós 
keret állt rendelkezésre. A továbbiakban erre is lehet majd felhasználni ezt az úgynevezett 
pályázati keretet.  
Nánási Tamás: A köznevelési keretben 3 millió Ft van és azt nem tervezték, hogy a 
testnevelési oktatás támogatására írnak ki pályázatot. Eszközbeszerzésről volt szó, 
egyébként meg talán ki is kéne írni ezt a pályázatot. Ezzel kapcsolatban jó lenne egy 
előterjesztést előkészíteni minél hamarabb, főleg ha nyáron még találkoznak.  
Fekete Péter: Az iskoláknak a vezetőit, akik most nincsenek itt, ők az első szintű felelősei 
annak, hogy hogyan zajlik az iskolai oktatás. Csak félinformációi vannak, hogy meg fog szűnni 
az általános tantervű oktatás teljes egészében a Karinthy Frigyes utcai épületben. Az, hogy a 
gyerekek hogy fognak utazni, meg a szülők mit csinálnak, azt megint csak a városnak kell 
megoldani, a városvezetésének kell az ő érdekeiket képviselni. Sérelmezi, hogy az ilyen 
problémák felvetésében nem partner a két intézménynek a vezetője, se az 
intézményfenntartónak a képviselője. Elvárná, hogy minden oktatási bizottságon delegálják 
egy képviselőjüket, aki az aktuális kérdésekhez hozzá tud szólni. Egy feladatot vállaltak, a 
feladattal ezek is együtt járnak. Így hogy tudnak együttműködni? Milyen lesz a testnevelésügyi 
ellátás? Ez közvetlenül is érinti azt a kérdést, hogy most melyik sportcentrumban kell milyen 
helyet biztosítani? A jövő tanévről bizonytalanság van a városban az ügyben. Ha az 
önkormányzat nem tudja, akkor ki tudja, hogy hol fogják azok a gyerekek elkezdeni a 
tanulmányaikat ősszel, akik most itt befejezték ebben az épületben?  Kérjék meg elsősorban 
az intézmények vezetőjét, hogy vegyék komolyan ezt az együttműködést, mert szeretnének 
plusz forrásokat is biztosítani, de ezt csak úgy tudják megtenni, ha partneri viszony van. 
Javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy határozottan kérjék, hogy azokban 
az oktatásszervezést érintő kérdésben legyen tájékoztatás, konzultáció, és vonják be a 
városvezetést, hogy partnerként tudjanak együttműködni.  
Nánási Tamás: A bizottság kérhet a tankerülettől - akár haladéktalanul is - tájékoztatást 
írásban az intézményvezetőkön keresztül arról, hogy szeptemberben lesz-e általános tantervű 
oktatás a torbágyi iskolaépületben, a beiratkozási adatokra is tekintettel kérjenek tájékoztatás 
és az oktatási bizottság ülésén ők képviseltessék magukat. Kezdeményezi, hogy menjen ki 
egy ilyen írásos kérés. Akkor két javaslat van. Egyrészt a testnevelés oktatással kapcsolatos 
támogatásokról van egy „A” és „B” határozati   javaslat és van Fekete Péter javaslata az 
iskolakezdéssel, a torbágyi iskolaépületben lévő általános tantervű oktatással kapcsolatban. 
Fekete Péter: A határozatot visszavonná, hogy tekintve, hogy abszolút nincs információ, 
hogy milyen formában és létszámokkal indulnak el a jövő évtől a tanuló csoportok. Először 
kérjenek tájékoztatást és akár ezt a kérdést a testületi ülés előtt, külön rendkívüli ülésen 
tárgyalják. Nem tudnak ebben sem állást foglalni anélkül, hogy most látnák, hogy milyen 
irányba mozdul el.  
Nánási Tamás: Meg lehet oldani, hogy erről a kérdésről külön ülésezzen a bizottság és 
tárgyaljon erről a kérdésről még az ülésszezon zárása előtt. 
Szakadáti László: A korábban oly szoros szülő-gyermek-fenntartó kapcsolat most 
szétszakadt, és ebből származik az, hogy már egy ilyen kérdést sem tudnak feltenni, hogy 
mire lehet számítani lovasoktatás címén, vagy mi lesz a torbágyi iskolában tanulókkal. Az 
iskola a tankerülethez tartozik, de szeretnénk, ha helyreállna a kommunikációs csatorna, a 
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kapcsolattartás. Ezt kellene kezdeményeznie a bizottságnak és megszólítanák a tankerületet, 
az igazgatókat. , Ennek lehet részese az is, hogy alkalomszerűen is meghívják a tankerületnek 
a képviselőjét, vagy a kinevezett képviselőjét. Az érdi tankerület az itteni igazgatók által 
képviseltethetné magát.    
Fekete Péter: Úgy futnak neki a nyári szünetnek, hogy fogalmunk sincs, hogy melyik 
intézménybe hol, hány tanulócsoport indul, hány gyereket vettek fel. A város használatba adta 
az épületeket, de mégiscsak a város épületeiről van szó. Ezért a minimum az lenne, hogy 
láthassák, hogy hol, melyik osztály indul, milyen irányban, milyen mozgások indultak el az 
oktatásügyben. Arról nem beszélve, hogy a jelenleg futó beruházásba nem kis önkormányzati 
pénz van. Ilyen jogon is már csak annyit megérdemelnének, hogy egy pár soros levélben 
leírnák, hogy mit, hogy képzelnek, mert így nem fog tudni működni és még további 
oktatásfejlesztési lépésekre is van szükség, pl. a művészeti iskola elhelyezésével, a hosszabb 
távon új iskola építésével kapcsolatban is vannak kérdések, ahol szintén önkormányzati 
tulajdonú telekről van szó, tehát nem kerülhető meg a városvezetés. Továbbra is azt mondja, 
hogy a jövő évi tanévvel kapcsolatban sürgősen kérjenek tájékoztatást. Kéri, hogy a testületi 
ülésre ez legyen a városvezetés előtt.  
Korbuly Klára: Úgy emlékszik, mintha a múlt bizottságon elhangzott volna, hogy hány osztály 
indul, de ez még a legnagyobb problémát nem oldja meg, hogy a torbágyi épületbe járó 
biatorbágyi általános iskola növendékei hova fognak járni. Azt helyesnek tartja – mivel az 
egyetlen, aki tankerületi intézményként jelen van – a tankerülettel való kapcsolatfelvételt , de 
abban alpolgármester úr ne bízzon, hogy a tankerület vezetője majd az iskolaigazgatók révén 
fogja képviseltetni magát, mert az iskolaigazgatóknak nincsen olyan jogköre,  hogy 
képviselhessék. A tankerület saját dolgozói képviseltethetik magukat, ha várnak az 
önkormányzattól segítséget a működtetéshez.  
Fekete Péter: Javasolja, hogy kérjenek tájékoztatást. A maga részéről addig nem tud állást 
foglalni a kérdésben, amíg nem kapnak tájékoztatást és azt javasolja a bizottság számára is, 
hogy ebben az ügyben ne foglaljon addig állást. 
Nánási Tamás: Összefoglalja a javaslatokat. Az egyik, hogy a bizottság haladéktalan kérjen 
tájékoztatást arról, hogy a torbágyi iskolaépületben szeptembertől indul-e az általános 
tantervű oktatás, illetve, hogy hogy zajlik majd. Ugyancsak tájékoztatást kér a tanévkezdéssel 
kapcsolatos legfontosabb információkról, osztály létszámokról. Mindezt a képviselő-testület 
üléséig kéri megtenni. Amíg ezek az információk nem futnak be, addig a bizottság nem tud 
érdemben dönteni az oktatásszervezési kérdésekkel kapcsolatos előterjesztésről, illetve a 
testnevelési órák támogatásáról. Fekete Péter előbb összefoglalt javaslatát 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 

82/2017. (VI. 19.) határozata 

 

Oktatásszervezési kérdésekről 
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(testnevelési órák, lovas oktatás) 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága kéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő képviselő-testületi üléséig kérjen haladéktalan 
tájékoztatást az Érdi Tankerülettől egyrészt arról, hogy a Karinthy utcai iskolaépületben a 
2017/2018-as tanévtől indul-e általános tantervű oktatás, másrészt a tanévkezdéssel 
kapcsolatos legfontosabb információkról. Ez utóbbi információk hiányában a Bizottság nem 
tudott állást foglalni érdemben a biatorbágyi általános iskolák testnevelési feladatainak 
támogatásával kapcsolatban. 

A bizottság továbbá kezdeményezi, hogy az Érdi Tankerület és a biatorbágyi általános iskolák 
képviseltessék magukat az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésein.  

 
 

5) (BE)Vonzó című pályázaton való részvételről 
 

Tóth Tamás: Annyit tennék csak hozzá, hogy egy szándéknyilatkozat, ami a mellékletben is 
látható, az aláírásra került, hogy segítse a pályázatnak a sikerességét. Azért kérte, hogy a 
bizottság, illetve a testület elé kerüljön ez a döntés, mert ennek a pályázatnak jövő hónap 11-én 
lesz a döntése, és akkor polgármester úr alá tudja írni az együttműködési megállapodást, amely 
szerint részt vesznek ennek a pályázatnak a kivitelezésében és a végrehajtásában. 

Nánási Tamás: Regionális szinten egy ifjúságmozgató konferencia a végső nagy cél és pénzt 
nem kíván a dolog, ez egy fontos szempont.  

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a pályázaton való részvétel támogatásáról szóló javaslatot 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 

83/2017. (VI. 19.) határozata 

 

„(Be)Vonzó!” című pályázaton együttműködő partnerként való részvételről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a ”(Be)Vonzó! című pályázaton  együttműködő 
partnerként vegyen részt A GYIÖT (Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság), mint 
pályázó által az Erasmus+ pályázaton (KA3 kategóriában, Szakpolitikai reformok, különös 
tekintettel a strukturált párbeszéd a fiatalok és az ifjúság területén döntéshozó személyek között).  
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6) Cserkészcsapat támogatási kérelme 
 

Nánási Tamás: Egy sátort szeretnének vásárolni önkormányzati támogatással, ami 
kb. 160.000 Ft, és a keret, ahonnan ezt támogatnák, az a civil támogatási keret 
megmaradt összege. A kérés az, hogy a Szent Anna Alapítványon, mint jogi 
személyen keresztül nyújtsa az önkormányzat a támogatást.  

Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

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 

84/2017. (VI. 19.) határozata 

 

1104 sz. II. János Pál Cserkészcsapat kérelméről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 
javasolja, hogy a képviselő-testület a biatorbágyi cserkészcsapat kérelmét a civil támogatási 
keret terhére 163  830.-Ft-tal támogassa. 
 

 
7) Bábos nap megszervezéséről 

Nánási Tamás: A határozati javaslatban „A” és „B” verzió szerepel. Az „A” azt mondja, hogy 
adjanak 500 ezer forintot valamilyen keret terhére, a B) verzió pedig azt mondja, hogy fizesse 
ki a Művelődési Központ a költségét a rendezvénynek. Az „A” javaslat mellett lenne és 
kérdése, hogy van-e még rá pénz a civil keretben? 
dr. Szabó Ferenc: Meg kell nézni, valószínűleg van. 
Mester László: Néder Norberttől kérdezte, hogy mikor lesz a rendezvény és szeptember 9-én 
lenne. Mindkét határozati javaslat azt mondja, hogy a rendezvényt meg kell tartani. Az egyik 
azt mondja, hogy az önkormányzat adjon rá plusz költséget, a másik pedig azt, hogy a 
művelődési központ a saját költségvetéséből gazdálkodja ki. Szerinte 3 napirendi ponttal 
ezelőtt éppen azt döntötte el a bizottság, hogy lesz egy vizsgálat a művelődési házban, ami 
részben feltérképezése annak, hogy mennyi a munka jellegű és személyi jellegű kifizetés 
megy ki különböző címszavak alatt, illetve azt is fel kell mérnie, amit az intézmény vezetője 
feltett, hogy amennyiben nem tudja támogatni a munkabér kifizetését, akkor mely feladatokat 
kell, hogy csökkentse. Ez a felmérés pontos választ fog tudni arra is adni, hogy a bábos nap – 
ami most nem került bele a rendezvények közé, mert az óvoda építése miatt bizonytalan volt, 
hogy egyáltalán a hely létezik-e – a költségvetésből kijön-e. Mivel szeptemberről van szó, 
amikor a rendezvény elkezdődik, szerinte el kell kezdeni előkészíteni, és a pénzt pedig a 
júniusi ülésén majd eldönti a képviselő-testület, hogy honnan biztosítja hozzá.    
Nánási Tamás: Az a javaslata, hogy pont ebbe a vizsgálatba ne vonják bele a bábos napot. A 
rendezvénytervről annak idején már döntöttek, 2,5 millió forintot lefaragtak már egyszer. Nem 
tudja, hogy mit hoz ki a vizsgálat, lesz-e pénz, de azt szeretné, hogy a bábos nap biztonsággal 
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megvalósuljon, ezért ennek egy külön támogatást javasol. 
Szádváriné Kiss Mária: Pontosan ezt gondolja, hogy nagyon részletesen szét lett szedve a 
rendezvényterv.  Lehet, hogy döntés születik, hogy ez a rendezvény bekerül a művelődési 
központ költségvetésébe, de azért pénz nélkül hagyni valamit, hogy majd kiderül, azt gondolja, 
hogy így egy kicsit nehéz.  
Nánási Tamás: Örülne, ha ez a vizsgálat arra adna választ, hogy bővíthető a státusz, és még 
rendezvényre van pénz. Javasolja, hogy szedjék ezt a kettőt kétfelé. Javasolja a bizottságnak, 
hogy 500 ezer forinttal a civil keretből továbbra is támogassa ennek a bábos napnak a 
megrendezését az intézményen keresztül, illetve kérdése, hogy van-e még a civil keretben 
ennyi pénz? 
dr. Szabó Ferenc: A határozati javaslatok közül az „A” verziót javasolta elnök úr, amely úgy 
szól, hogy 500 ezer forinttal támogatnák a 2017 évi Bábos Nap megrendezését és annak 
fedezetét a civil keret terhére biztosítanák.  
Nánási Tamás: Aljegyző úr által előbb ismertetett javaslatot 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 

85/2017. (VI. 19.) határozata 

 

Bábos nap megszervezéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy 500  000 forinttal támogassa a 2017. évi Bábos nap 
megrendezését és annak fedezetét a civil pályázati keret terhére biztosítsa. 
 
A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület a Juhász Ferenc Művelődési Központ alapító 
okiratát módosítsa azzal, hogy a Nagy u. 31. sz. ingatlan kerüljön felvételére az intézmény 
feladat-ellátási helyei sorába. 

 
Nánási Tamás: Mivel több hozzászólás nincs, a nyilvános ülést 1423 órakor bezárja és a 
további napirendi pontok megtárgyalására zárt ülést rendel el. 

k.m.f. 
 

 Nánási Tamás Barabás József 
 bizottsági elnöke bizottsági tag 
 


