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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális
Bizottsága 2017. szeptember 18-án, hétfőn, 1300 órai kezdettel a Városháza 102-es
tanácstermében megtartott üléséről.
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Nánási Tamás bizottsági elnök
Barabás József bizottsági tag
Fekete Péter bizottsági tag
Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tag
Tarjáni István polgármester
Szakadáti László alpolgármester
dr. Szabó Ferenc aljegyző
Horgos Vilmos, 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
Bolykiné Kálló Eszter, a Pászti Miklós Művészeti Iskola vezetője
Szádváriné Kiss Mária, a Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetője
Uzonyi Edit, a Karikó János Könyvtár vezetője
Tóth Attila, a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Győri Ferenc, a Városgondnokság részéről
Ihászné Pálfi Katalin köznevelési referens
Tóth Tamás ifjúsági referens
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 Fekete Péter bizottsági tagot. Bemutatja Horgos Vilmost, a Biai
Református Általános Iskola új igazgatóját, akit szeretettel üdvözöl. Javaslatot tesz a
napirendre, a meghívótól eltérően. A Biatorbágy, 2319 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról szóló
11. napirendi pontot javasolja 1. napirendi pontként tárgyalni. A zárt ülések között javasolja
napirendre venni a Nemzetiségekért Díj adományozásáról szóló előterjesztést.
Szavazás:
A bizottság 4 igen szavazattal (4 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő
napirendet fogadja el.
Napirend:
1) A Biatorbágy, 2319 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
2) Júniusi-júliusi-augusztusi önkormányzati rendezvények értékeléséről
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3) Októberi önkormányzati rendezvények előkészítéséről, illetve előretekintés év végéig
4) A Bábosház jogállásáról
5) A Juhász Ferenc Művelődési Központ SZMSZ módosításáról
6) Beszámoló a Benedek Elek Óvoda 2016/2017. évi nevelési év munkájáról
7) Beszámoló a tanévkezdés tapasztalatairól
8) Oktatásszervezési kérdésekről
9) Köznevelési pályázattal kapcsolatos kifizetési kérelemről
10) Köznevelési pályázat II. forduló kiírásáról
11) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi nyári karbantartási tervének
végrehajtásáról
12) I. világháborús emlékmű pályázatról
13) „Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázatról
14) Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásáról
15) A Pro Hungaricum egyesület kérelméről (Benta Baranta kupa)
16) Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre (zárt)
17) Javaslattétel a Nemzetiségekért Díj adományozására (zárt)

1. A Biatorbágy, 2319 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
Nánási Tamás: Az előterjesztés a családsegítő szolgálatot jelöli meg, hogy annak az
elhelyezésére lenne alkalmas ez az épület. Szó volt arról korábban is, hogy a Pászti Miklós
Művészeti Iskola is helyet kaphatna itt. A két intézményvezetőnek szeretné kérni a
véleményét.
Bolykiné Kálló Eszter: Bemutatkozik, mint új igazgató a Pászti Miklós Művészeti
Iskolában. A Ritsmann házért lobbizik továbbra is. A Szily-kastélyban átadásra került
alagsori két helyiség némileg könnyített a dolgukon, ám a beköltözéskor kiderült, hogy abból
az egyik helység a raktár funkciót tölt be tervek szerint. Viszont, mivel a könyvtárból ki kellett
költözni a hárfákkal, most oda tudták csak betenni a több millió forintos értékeket képviselő
hangszereket és ez nem ideális megoldás. Ablaktalan, levegőtlen, nagyon dunsztos a
helyiség, hosszú távon a hangszerek állaga nem biztosított ilyen körülmények között. Ezzel
együtt nagyon köszönik azt a két helyiséget a Szily-kastélyban, mert a képzőművészeti
tanszak nagyszerű helyet kapott. A hárfa hangszer állagának megőrzése viszont nem
megoldott ebben a felállásban, ezért továbbra is kéri, hogy ezt a fajta igényt vegyék
figyelembe. Tekintve, hogy ez egy halk hangszer, nem zavarná más funkciójú
intézményekkel való együttélést sem. Kéri, hogy ne tegyenek le teljes mértékig a Ritsmann
házról, mint a Pászti Miklós Művészeti Iskolának valamilyen módon helyet adó
létesítményről.
Nánási Tamás: Utólag is elnézést kér, hogy külön nem mutatta be a bizottságnak, de mint
igazgatóhelyettesnek volt már szerencséjük egymáshoz, és személyét is véleményezte a
bizottság, ezért valamennyire természetesnek tűnt az ismeretség.
Tóth Attila: A családsegítő jelenleg használt épületének a szűkössége közismert. Az
étkezés és házi segítségnyújtásban dolgozó hat kollégát nem nagyon tudja leültetni. Az a
szerencse, hogy ők nagyon sokat járnak a terepre és ezért kellene bővíteni az intézményt.
Erről már többször tárgyalt a polgármester úrral, aki tájékoztatta a Meggyfa utcai
lehetőségről. Kiszámolta, hogy ennek a hasznos alapterülete, amit tudnának használni a
funkcióikra az 123 m2, a pincét levéve. A pincét tudnák használni arra, hogy adományt
gyűjtsenek, illetve a rászoruló, főleg külterületen élő, elhanyagolt külsejű embereknek a
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fürdését, mosását meg tudnák ott oldani. A földszinten lenne az étkezés, házi
segítségnyújtás. A megelőző tevékenységben óriási segítségükre van a művelődési központ,
hiszen a csoportokat ott tartjuk, de nagyon sok egyeztetést kíván. Ezek a földszinti részek
mind a szülőknek, mind a gyerekeknek alkalmas lenne arra, hogy csoportokat alkossanak. A
házhoz tartozó kertrész, ha rendbe hozásra kerül, akkor táborokra alkalmazható lenne.
Telephelyként tudná elképzelni, ha úgy dönt a testület, hogy a családsegítőhöz tartozik a
mostani meglévő épületrész megtartásával. Tehát el tudják képzelni ott az intézmény
bizonyos funkcióit működtetni és ez orvosolná a területhiányt.
Fekete Péter: Korábban volt arról szó, hogy a művészeti oktatás számára biztosítják ezt a
megvásárolt épületet tekintve, hogy a torbágyi Karinthy Frigyes utcai iskolaépület mellett
van, így jól tudná szolgálni az ottani művészeti oktatást. A tavaszi bizottsági ülésen kérték az
intézményfenntartót, hogy melyik épületben hány osztályt és milyen formában helyez el. Ez
megtörtént-e? Ahhoz, hogy lássák, hogy mennyire megalapozott az igény, és hol kellene
helyet biztosítania a művészeti oktatás számára, vagy az adott iskolaépületekben van-e hely,
ahhoz erre az információra szükség van. Van-e erre hivatalos adat?
Ihászné Pálfi Katalin: E-mailt kapott valamennyi iskola, hogy a tanévkezdés tapasztalatairól
majd ezen a bizottsági ülésen számoljon be. Illetve, amennyiben olyan kardinális kérdés van
vagy probléma felvetés, akkor feltétlenül írásban jelezzék, ha meg csak egy egyszerűbb
beszámoló akkor elég, ha szóban fogják elmondani a bizottság előtt. Egy írásos beszámoló
érkezett a Czuczor Gergely tagiskolából, illetve a Ritsmann Pál Iskola vetett fel kérdéseket,
de azoknak a tárgyalását más napirendekhez tudják kapcsolni. A többi intézmény nem adott
be írásban beszámolót.
Barabás József: Meglepő, hogy 15 millió forint kell ennek az átalakításához, ez nagyon
soknak tűnik, mivel nem olyan régi ez az épület.
Nánási Tamás: A legfontosabb kérdés az, hogy a Pászti Miklós Művészeti Iskolának az
igényére vonatkozóan mi az állásfoglalás. A legnagyobb probléma, hogy az iskola irodái
jelenleg társbérletben vannak a Faluházzal, kell egy központi hely. 1992 óta ideiglenesen
állomásozik az iskola a Faluházban. Nem tudja, hogy van-e értelme, hogy a Faluházban
zajló művészeti oktatás átkerüljön más helyre. De ha csak egy hárfa elhelyezéséről van
szó, akkor az valamilyen szinten nem mérhető össze a Családsegítő Szolgálat
szűkösségével, mert egyes tevékenységi köreinek az elhelyezését kell megoldani, csak nem
feltétlen egy 15 milliós felújítás után egy 250 m2-es ingatlannak a biztosításával, de úgy néz
ki, hogy több funkciót tudna teljesíteni a Családsegítőnél.
Bolykiné Kálló Eszter: Nemcsak a hárfa elhelyezése jelent gondot, hanem a 25 éve tartó
hontalanság, vagy a mindenütt otthonlevés. A Ritsmann ház azért ideális megoldás, mert az
nagyon közel van az iskolához, Hosszú távú megoldás, ha önálló felhasználású termeket
kaphatnának az iskolákban, vagy azoknak a közelében.
Tarjáni István: A művészeti oktatás elhelyezésére ez a családi ház ingatlan nem méltó egy
iskolához egy ilyen méretű művészeti iskolához, hanem valahol a település központjában kell
lenni, közel a művelődési központhoz. Az a terület alkalmas erre, amelynek a koncepciója a
testület előtt is volt. A művészeti oktatás konkrét helyszíneivel kapcsolatban pedig ennek a
legjobb helye az iskolákban van, hiszen a gyermekek ott vannak. Tudomásom szerint
minden iskolaépületben viszonylag könnyen megoldható a művészeti oktatásnak a
teremigénye. A Szily-kastélyban két terem megüresedett, amiben nem folyik oktatás, illetve
ott van a most átadott alagsori helyiség. A Szentháromság téri épületben egy egész új
épületszárny került átadásra, ott sem okozhat problémát a délutáni művészetoktatás. A
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Karinthy utcai épületből pedig három osztály elköltözött. Igaz, hogy eggyel több elsős osztály
indult, de akkor is a korábbi helyzethez képest, lazább a környezet. Kérdése, hogy volt-e
egyeztetés, most van-e konkrét probléma a művészeti oktatás elhelyezésével kapcsolatban?
Bolykiné Kálló Eszter: Van probléma, ha nem is megoldhatatlan. Egy kollégának egy
bizonyos napon nincs még helye, de az együttműködési szándék maximálisan meg van
minden helyszínen. Az, hogy most a Szily-ben van hely, az nem megoldás a torbágyi részre
az előbb felvázoltak miatt, illetve a Szentháromság téren nem érzik, hogy a helynek bővében
lennének.
Fekete Péter: A biatorbágyi iskolarendszer a tavalyi évben 12 új tanteremmel bővült, de
szűkösség van a rendszerben. Ezért kértek információt, hogy tudjon segíteni a város, ha
probléma van. Melyik épületben hány osztály tanul? Hol vannak tantermek, hol van
művészeti oktatás, hol van szűkösség? Semmilyen információt nem kaptak ebben. Nehéz
bármit segíteni, ha nincs információ.
Tóth Attila: Intézményük szolgáltatásait illetően a működést engedélyeztető hatóság a
jogszabályi előírásokat mindig nézi, amelyben benne van, hogy milyen tér kell a dolgozóknak
milyen felszerelés kell. Ilyenkor azt mondják, hogy a fenntartó gondolkodik azon, hogy
hogyan lehet megvalósítani azt teljes mértékben, ami kívánatos. Ez egy lépés lenne előre,
és nem baj, ha az intézmény több helyen működik, és van telephelye. Az ifjúságsegítés a
Szabadság 8. alatt van, ez egy telephely és a közösségi házban működik egy másik
szolgáltatás. Az intézménytől nem áll távol, hogy különböző kisebb, a családokhoz és a
lakossághoz közelebb lévő helyeken működtessék szolgáltatásaikat. Itt a házi segítségnyújtó
csoportot tudják elképzelni.
Tarjáni István: A bizottságnak azt kéne mérlegelnie, hogy a művészeti oktatás elhelyezése
ebben az épületben hogyan viszonyul a családsegítő működésével. Megítélése szerint
nagyobb súlya van a családsegítőnek ebben az esetben, ezért ezt ajánlja a bizottság
figyelmébe, mindamellett, hogy természetesen fontos mind a három épületben a művészeti
oktatásnak az elhelyezése. Az iskolákról arról érkezett hivatalos információ az
önkormányzathoz, hogy a biatorbágyi általános iskola alsó tagozatának az elhelyezése a
Karinthy utcai épületből átkerült a Szentháromság téri épületbe, mivel 11 tanteremmel bővült
a Szentháromság téri épület az új szárny átadását követően.
Nánási Tamás: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra azzal
a pontosítással, hogy az ingatlant a családsegítő szolgálat telephelyének elhelyezéséhez
biztosítanák.
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
88/2017. (IX. 18.) határozata
Biatorbágy, 2319 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Biatorbágy, Meggyfa utca 27. számú, 2319 hrsz-ú
ingatlan hasznosításával összefüggésben az ingatlan a Biatorbágyi Családsegítő és
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Gyermekjóléti Szolgálat telephelyeként működjön és a felújításhoz szükséges 15.000.000.-Ft
összeget a 2017. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítsa.

2.

Júniusi-júliusi-augusztusi önkormányzati rendezvények értékeléséről

Szádváriné Kiss Mária: Kiegészítésként elmondja, hogy a városünnep értékelő
megbeszélése megtörtént. Júniusban az idősek juniálisa nevű sikeres programot
bonyolították a családsegítő központtal együtt. A Semmelweis nap is megrendezésre került.
Nánási Tamás: Egy rendezvényt érdemes kiemelni a beszámolóból, ez pedig az ifjúság
számára szervezett nyílt nap. Látszik az előterjesztésben, hogy késői volt a szervezés,
hiányos volt a propaganda, és nem jelent meg a célközönség, szükséges egy információk
birtokában lévő felelős szervező. Ezt a rendezvényt többet így nem szabad megszervezni.
Tóth Tamás: A rendezvény megszervezésénél a legnagyobb problémát a szponzor
visszalépése jelentette. Emiatt volt a késői meghirdetés, mert teljesen át kellett szervezni a
programokat. Ezért is köszönte meg a beszámolóban a Faluháznak a beugrását, főképp a
helyszín tekintetében. A pozitívum, hogy fiatalokból álló kisebb csoport jött létre, akik a
szervezésben részt vettek, pl. a Bűnmegelőzési Klubnak, Ifjúsági Tér, polgárőrség fiataljai, a
Vöröskereszt ifjúsági tagozata), akikre lehet számítani, és akikkel meg lehet oldani majd a
rendezvényt. Bocsánatot kér, hogy nem volt jelen, mint felelős személy a helyszínen, mivel
épp bővült a családja, de volt két felelős vezető megjelölve, akik a helyszínen tartózkodtak,
akiknek köszöni a munkájukat. A jövő évben az egyesületekkel szorosabbra kell fűzni az
együttműködést, hogy ők is fizikailag is jelenjenek meg a rendezvényen. Szeretné, ha azok
az intézmények és az egyházak is meg tudnának jelenni egy ilyen ifjúsági rendezvényen,
akik az ifjúsággal foglalkoznak. A jövőben nem így kell megszervezni a rendezvényt, ez
teljesen egyértelmű.
Szádváriné Kiss Mária: Eldöntendő kérdés, amit leírtunk, hogy kinek szervezik. Fontosnak
tartja, hogy szerződéssel, megbízással kinevezett vezető kell a helyszínen, aki felelősséget
vállal. Itt egy közös gondolkodásnak is teret lehet adni ebben, ez biztos, hogy segítség
lenne, és meghatározza az összes további lépést ebben a programban.
Nánási Tamás: Amikor volt az ifjúsági koncepció és a felmérés, központi elem volt, hogy a
tizenévesek körében nincs egy olyan rendezvény, amelyikhez kapcsolódhatnának a
településen, és számukra is kéne ilyet szervezni. Ennek múltja van. Az az elgondolás, hogy
kapcsolódjanak be a környező települések, véleménye szerint nem erre kell a hangsúlyt
fektetni és a közönség körébe is a helyi ifjúságot idehozni, mert ez az a feladat, amit az
ifjúsági referensnek végre kell hajtani, ezért bízta meg a képviselő-testület ennek a
munkának az ellátásával.
Tóth Tamás: Meg kell próbálni a szélesebb korosztályt átölelni egy ifjúsági napnak, hogy
minden korosztály megtalálja azt a lehetőséget, hogy ezen részt tudjanak venni. A környező
településeknek is a bevonása amiatt fogalmazódott meg, mert ez is benne van az ifjúsági
koncepcióban, valamint van egy nyertes pályázat, amiben ahol egy térségi ifjúsági közös
gondolkodás és közös munka fog elindulni, és ez is alapja lehet az ifjúsági napnak.
Nánási Tamás: Van egy határozati javaslat, amely a beszámoló elfogadásáról szól és
amelyet azért érdemes elfogadni, az ETNÁra vonatkozó részét is, mert abból a szempontból
teljes körű, hogy a tanulságokat is megfogalmazza, meg a feladatokat is a közművelődési
intézmény segítségével.
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Ihászné Pálfi Katalin: Van egy szokásos rendezvény augusztusban, a tanévindító szakmai
nap. Idén úgy gondolták, hogy a Sándor-kastélyban rendezik meg, a kastély felújított
szárnyának a bemutatása céljából a pedagógus szakmai kör számára. Az átadással és a
birtokbavétellel kapcsolatban az utolsó pillanatig bizonytalanságok voltak. Itt szeretné
megköszönni a Faluháznak azt, hogy egy héttel a rendezvény előtt vállalta, hogy helyszínt
biztosít a tanévindító szakmai napnak, és minden segítsége a korábbi évekhez képest is
különösen szívélyes és készséges volt.
Nánási Tamás: 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
89/2017. (IX. 18.) határozata
Júniusi-júliusi-augusztusi önkormányzati rendezvények értékeléséről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a
2017. júniusi-júliusi-augusztusi önkormányzati rendezvények értékeléséről szóló tájékoztatót
megtárgyalta és elfogadja.
3. Októberi önkormányzati rendezvények előkészítéséről, illetve előretekintés év
végéig
Nánási Tamás: Bár most előre tekintés készült, azért ezekkel a rendezvényekkel

foglalkozzanak a következő bizottsági üléseken is. Az 1956-os forradalom évfordulójának a
megünnepléséhez jelzi, hogy tett polgármester úrnak egy ígéretet, hogy a korábban beszéd
mondására felkért szemtanúkat, illetve leszármazottakat kéri fel filmes interjúkra. Várnai
György lánya és Bruckner Tibor nem vállalták a helyszíni szereplést érzelmi okok miatt, de a
tavaly bevált filmfelvétel megoldás lehet és ez ügyben tesz lépéseket. Kérdése, hogy a
tavalyi szilveszteri probléma elkerülését hogyan lehet megoldani?

Szádváriné Kiss Mária: Szilveszterre már lekötötték a zenekart. Tavaly a
vállalkozóval volt probléma. Az idei évben jubileumi év van, a Faluház 25 éves, ezért
olyan Szilvesztert akarnak, aminek még a Faluház a gazdája. A vállalkozó eskü alatt
vallotta, hogy az idei Szilveszteren itt lesz Biatorbágyon és remélik, hogy sikerül az
imázsát visszaállítani. Nagy reményekkel mennek neki a mostani Szilveszternek és
remélik, hogy ami az év elején elkezdődött, az év vége is nagyon szép záróakkordja
lesz a jubileumi évnek.
Nánási Tamás: 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
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90/2017. (IX. 18.) határozata
Októberi önkormányzati rendezvények előkészítéséről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a
2017. októberi önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta
és elfogadja.

4. A Bábosház jogállásáról
Nánási Tamás: A volt Faluház és Karikó János Könyvtár, illetve most már művelődési
központ a Biatorbágyon jelenlévő bábművészeti hagyományokat a vállára vette és
továbbsegítette ezeknek a létezését, fejlődését, kezdeményezője is volt, hogy részt vett a
Bábosház létrehozásában is valamilyen szinten. Ezért természetszerűleg gondolta, hogy ez
a telephely nem nagyon tartozhat máshová, mert az éves gyermekbábos fesztivál is a
Faluház szervezésében zajlik, illetve a Karikó János Könyvtárban volt egy próbaterem
nagyon sokáig a Prospero Bábegyüttesnek. Ezért javasolja, hogy a Juhász Ferenc
Művelődési Központ alapító okiratát ezen telephellyel módosítsák.
Szádváriné Kiss Mária: Nagyon köszönik, ez régi vágyuk volt.
Nánási Tamás: 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
91/2017. (IX. 18.) határozata
A „Bábosház” jogállásáról
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Biatorbágy, Nagy u. 31. sz. alatti ingatlant 2018.
január 1-jei hatállyal a Juhász Ferenc Művelődési Központ telephelyeként üzemeltesse és a
vonatkozó módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki.

Fekete Péter bizottsági tag elhagyta a termet.
5. A Juhász Ferenc Művelődési Központ SZMSZ módosításáról
Szádváriné Kiss Mária: Intézményük már stratégiai célként évek óta megfogalmazta a
minőségirányítási elveket, ami a szakmában egy különleges speciális rendszerben van
fogalmazva és még nagyon kevés intézmény kapta meg. Először címmel, aztán díjjal jár,
hogy folyamatosan lehessen ezt a tevékenységet megújítani, amit meg kell pályázni. Az idén
jutott el oda az intézmény, hogy a pályázatot sikerült beadni, amelyhez alapfeltétel, hogy az
októberben várható auditálásra az alapdokumentumok rendben legyenek. Igénybe vettek
egy mentort, az őáltala tett megállapítások, valamint a belső ellenőri megjegyzések
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eredményeként az SZMSZ-t aktualizálta. A testület a létszámkeretet az intézmény
költségvetése terhére bővítette, és ezt is át kell most vezetni az SZMSZ-ben. Itt a három fő
hangtechnikusnál a zárójelben lévő, illetve az öt fő takarítónál a zárójelben lévő
megjegyzéseket javasolja törlendőnek, mert az egy státusznak a 1/2-re váltása és ez itt
zavaró lehet, illetve, ha mégis elmegy a két takarító és helyette egyet kell foglalkoztatni 8
órában, akkor nem szükséges újból SZMSZ-t módosítani. Amennyiben, ha így marad az sem
probléma, mert jelenleg ez az állapotuk, csak ezt megfontolásra javasolja.
Nánási Tamás: Annak ellenére, hogy az alapító okirat még nem módosult, javasolja
már most az SZMSZ-ben bejelölni a bábos házat is a telephelynél. 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
92/2017. (IX. 18.) határozata
A Juhász Ferenc Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a
Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú mellékletben foglalt átruházott
hatáskörében eljárva jóváhagyja a Juhász Ferenc Művelődési Központ 36/2017. (III. 20.)
OKB határozattal megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. A
bizottság kéri a telephelyek között a Bábosházat is feltüntetni.
A módosított szabályzatot a határozat melléklete tartalmazza.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6.

Beszámoló a Benedek Elek Óvoda 2016/2017. évi nevelési év munkájáról

Rack Ferencné: Elég nagy problémát okozott a munkatársai körében, hogy szeptember 1jén, pénteken konferenciával nyitott és nem működött az óvoda, az iskola viszont indult. Erre
számítani kell-e a jövőben is, vagy esetleg lehet ezzel kalkulálni, hogy szeptember 1-jén
indul az iskola?
Hingyiné Molnár Ildikó: Ez egy rendkívüli eset volt, a naptári sajátosságok hozták így,
tekintve, hogy az egy napra elkezdeni beszoktatni a gyerekeket, annyira nem ildomos, Nem
kaptak családoktól jelzést, hogy ezzel kapcsolatban gond lenne, de megjegyzi az
észrevételt, és igyekszik a jövőben úgy szervezni, hogy az iskoláknak ne okozzon ez
fennakadást. Cserébe azt kéri minden intézményvezetőtől, hogy munkaterveikben
egyeztessék majd az iskolai szünetek és egyebek időpontját, mert náluk meg az szokott
kalamajkát okozni.
Nánási Tamás: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Szavazás:
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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
93/2017. (IX. 18.) határozata
Beszámoló a Benedek Elek Óvoda 2016/2017. évi nevelési év munkájáról
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a
Benedek Elek Óvoda 2016/2017. évi nevelési évben végzett munkájáról szóló számolót –
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése szerint, az
1. számú melléklet 1/B - átruházott hatáskörök 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján –
elfogadja.

7. Beszámoló a tanévkezdés tapasztalatairól

Marx Árpád: Minden évben izgalommal kezdődik a tanév. Az új épületszárnyat birtokba
vették. Köszönik szépen. A tanévet úgy kezdték, hogy kaptak 11 tantermet. Viszont ez
mínusz 2 tantermet jelentett idén a Sándor-kastélyban: 3 tantermet átadtak a társbérlőknek,
3 tantermet elfoglaltak az alsósok, 5 tantermet elvitt a lebontott konténer. Elbukták a
könyvtári informatika termet, amit be kellett hozni, és elbukták a tükrös tantermet, mert
tornatermet kellett belőle csinálni. Egy osztály egyszer jut be egy héten ebbe a
tornaterembe, 4 tornaóra szanaszét van valahol a városban. Nem javult semmit a helyzetük
ettől az új 11 tanteremtől, kicsit szűkösebben vannak, mint tavaly. Megoldották a problémát,
órarendet, terembeosztást megcsinálták, működik az iskola, nincsenek fennakadások, de
nem lett jobb a helyzet. Szeretné előre jelezni, hogy a jövő tanév kezdése lehet, hogy még
nagyobb probléma lesz, figyelemmel a sportcsarnok és a hozzá tartozó részeknek az
elkészültére. Ami biztos, hogy ha nem készül el, akkor konténereket kell tenni valahova, mert
a két kis iskola teremigénye két teremmel legalább nőni fog. Ami még érdekes lehet
számukra, az iskolának a műszaki átadása (riasztórendszer, tűzrendszert, stb.), ami nem
történt meg. Kulcsokat kaptak a kazánhasználatra. Tetszik mindenkinek az új rész és bíznak
benne, hogy hasonló jóban lesz még részük a jövőben.
Fekete Péter: Melyik intézményben hány első osztály indult, és összesen hány
tanulócsoport van, illetve hány fog kimenni?
Marx Árpád: Ebben a tanévben 3 első osztályuk indult, és 3 nyolcadik ballagott el a tanév
végén. A Szily-kastély ürülése azért következett be, mert a tavalyi 29 tanulócsoportból kettőt
összevontak, és 27-re változott annak ellenére, hogy 3 ment ki és 3 jött be. Ez úgy történt,
hogy a tankerület átnézte a létszámokat, és azt mondta, hogy ő ilyen létszámok mellett nem
engedélyez 29 tanulócsoport-indítást, csak 27-et, tehát a tavalyi 3. évfolyamon, illetve a
tavalyi 4. évfolyamon összevonásokat csináltak. Négy 4. évfolyamból három 5. lett és négy
3. évfolyamból három 4. lett. Ennek az lett a következménye természetesen, hogy nagyon
megszaporodtak az osztálylétszámok, a 4. évfolyamon 25 körüli létszámokat eredményezett
az összevonás, és ez volt tulajdonképpen az oka annak, hogy a Szily-kastélyba nem tudták
elhelyezni ezeket az osztályokat, ugyanis a Szily-kastélyban az a két tanterem, amelyik
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kiürült, az 40 négyzetméter alatti. Ez azt jelenti, hogy oda 25 fős osztályt semmiképpen nem
lehet bezsúfolni, ezért a Sándor-kastélyban találtak nagyobb tantermeket.
Rack Ferencné: Nálunk két 8. osztály ballagott el 35 fővel, és 63 elsős kezdte meg a
tanulmányait, tehát három osztály indítására kaptak engedélyt. Ebben a tanévben nagyon
szerencsés helyzet volt, hogy Árpád osztályai lekerültek az anyaintézménybe, mert így egy
picit fellélegezhettek. Teli van az épület természetesen, de most már a könyvtárban és az
informatika teremben nem ülnek osztályok, de csoportbontásos órák még vannak ezekben a
termekben is, de egyébként a többi terem minden foglalt. A tanév rendben megkezdődött.
Alpolgármester úr ott volt a tanévnyitó ünnepélyen, köszöni, hogy jelenlétével képviselte az
önkormányzatot. Ami nagy öröm volt az idei évben, hogy elkészült hosszú idő után az a
bizonyos kis pihenőkert, a bejárattól jobbra a beugró részben. Ez kizárólag szülői
támogatással valósult meg. Ami viszont egy kis nehézséget okozott a nyár folyamán, illetve
főleg a tanévkezdés előtt, hogy a nyár folyamán elszállításra, áthelyezésre került az alsó
játszóudvarról az a rengeteg dolomit, ami pár évvel ezelőtt oda lett hordva. Egy része szét
lett terítve hátul a parkolóban, ahol hatalmas tavak alakulnak ki nagy esőzések alkalmával. A
játszóudvarnak meredek részei vannak, és amikor ez a szikkasztó rendszer kiépítésre került
az udvar alsó részében, akkor tereprendezés nem történt, csak ezek a nagy szikkasztó
csövek lettek elhelyezve, illetve egy geotextillel le lettek takarva. Most, hogy ez a dolomit
elszállításra került, felszínre jöttek azok a problémák, amik előtte is mutatkoztak. Nagy
esőzés alkalmával ugyan most sár nincs az udvaron, mert eléggé beletaposódott egy része
ennek a dolomitnak, de ugyanúgy, még így is, hogy ez a dolomit elszállításra került, azóta is
a járdán megjelennek a kövek, mert egyszerűen magasabban van az udvar, mint a bevezető
járda. A polgármester úrral felvette a kapcsolatot, hogy valami tereprendezés történjen a
tanévkezdésre. Sajnos eléggé elhúzódott az erre történt reakció, úgyhogy végül is nem
kapta meg az önkormányzattól ezt a segítséget. A munkatársakkal valamelyest
megpróbálták rendezni a helyzetet, de ez továbbra is megoldásra vár. Nagyon szeretné
kérni, hogy ugyan a Klebersberg Központ az iskolának a fenntartója és a működtetője, de
nagyon jó lenne, ha az önkormányzat nem venné le a kezét az iskolákról. Végül is ez az
épület is meg az udvar is az önkormányzat tulajdona. Közös érdek, hogy az odajáró
gyerekek esztétikus, biztonságos környezetben éljék ott a mindennapjaikat, hiszen az életük
nagy részét ott töltik az iskolában. Ez az a helyszín, ahol naponta megfordulnak a szülők,
tehát ők is valamilyen véleményt formálnak arról, hogy milyen az iskolának a környezete,
milyen az a közeg, ahol a gyerekek a mindennapjaikat élik. Ehhez kapcsolódik a pihenőkert,
amely nagyon színvonalas, igényes kis pár négyzetméteres terület az iskolából, de valahová
errefelé kellene, hogy törekedjenek, és ez kellene, hogy legyen az iránya nemcsak az
iskolákban, hanem minden közintézményben, különösen ott ahol gyerekek nevelkednek,
mert akkor lesz igényük a szépre, a kulturált környezetre, ha ezt azon a helyszínen is
megtapasztalják, ahol a minden napjaikat élik. Ebben továbbra is várja az önkormányzatnak
a tényleges segítségét, az anyagi támogatását, mert ez most rámaradt a Klebersberg
Központra. Azt tudják, hogy amit az önkormányzat évek óta nem tudott megoldani, azt nem
fogja a KK sem. Nagyon örült, hogy Biatorbágy elnyerte a virágos település címet, de ha
belép az iskolaudvarra, akkor elszomorodik, mert ettől kezdve ezek csak külsőségek.
Nemcsak a Főtérnek kell szépnek lenni, hanem ennek a környezetnek is, ahol a gyerekek
nevelkednek.
Tarjáni István: Biatorbágy Város Önkormányzata továbbra is sajátjainak tekinti a
településén működő oktatási intézményeket, amelyek működtetése, illetve fenntartása
átkerült az Államhoz. Visszatérve a konkrét esetre, azért itt egy kicsit árnyaltabb a kép ezzel
kapcsolatban. Történt egy lépés az iskolaudvaron, a zúzalék áthelyezése. Nem tudja, hogy
mi volt ezzel a cél. Két vagy három évvel ezelőtt az volt a kérése az iskolának, hogy
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lehetőleg olyan felület kerüljön oda, amely esős időben is lehetővé teszi, hogy ott udvarként
működjön ez a terület. Ez volt az a megoldás az, ami műszakilag, illetve a pénztárcájukhoz
illeszkedve, akkor működőképesnek tűnt. Lehet, hogy nem működik tökéletesen, de mi volt
az elképzelés, hogy szeptemberre mi fog odakerülni? Augusztus 15-én kapott egy
megkeresést igazgató asszonytól, hogy nézzék meg, hogy mit lehet ezzel tenni. Ennek nem
így kellett volna nekiszaladni, hanem megkeresni a beruházási osztályt vagy közvetlenül a
polgármestert, hogy van egy ilyen elképzelés és mit szeretnének tenni. Nem látja ebben a
műszaki tartalmat. Amikor az udvarnak a burkolása megtörtént, készült egy részletes terv
arra, hogy milyen módon lehetne megújítani ezt az udvarrészt. Ennek ez volt az első lépése,
mert annak a költsége több tízmillió forint lett volna. Javasolta akkor is, amikor augusztus
közepén ezzel a helyzettel szembesült, hogy elő kellene venni ezt a tervet, ütemezetten
megvalósítani, vagy valamilyen más tervet kidolgozni, de terv nélkül egy kivitelezésbe
belefogni, úgy hogy nem tudják, hogy mi lesz annak vége, nem célszerű. A tájépítész
mérnöki iroda terve a szülői szervezettel egyeztetve került kidolgozásra és az önkormányzat
finanszírozta. Amennyiben közben más igény merül fel, akkor át kell dolgozni ezt a tervet.
Javasolja, hogy egy ilyen átalakítást előzzön meg egy tervezés, illetve egy hozzárendelt
pénzügyi keret. Ebben az évben is történt a Karinthy utca iskolaépület környezetében
fejlesztés. A vasútállomás felől érkező lépcsőtől a Karinthy utcai iskola épületéig elkészült az
a járda, amivel most már biztonságosan meg lehet közelíteni abból az irányból járdán az
iskolát. Reményeik szerint a következő évben ez majd a másik irányt is magába foglalja a
Kis köz felől is, illetve a Szent László, vagy Kossuth utcák irányából is megközelíthető lesz
az iskola járdán keresztül.
Rack Ferencné: Szeretné tisztázni, hogy természetesen nem azt várta, hogy két vagy
három hét alatt készüljön el ott az alsó udvar. A dolomit elszállítására azért volt szükség,
mert a tankerülettől a működtetésért felelőssel együtt úgy ítélték meg, hogy rettentő
balesetveszélyes. Állandóan folyt a járdára az éles kő és a kerítés tövénél már kb. 60 cm
magasságban lecsúszott az egész, mert a csapadék, illetve ahogy a gyerekek játszottak
rajta, letúrták. A tuják, amik két évvel ezelőtt lettek odaültetve, nyakig a kőben álltak, fönt a
meredekebb részeken meg már semmi nem volt. Így még mindig biztonságosabb és
kevésbé balesetveszélyes. Naponta 20-30 sérülést kellett ellátni, mert folyamatosan
lehorzsolták magukat és sérüléseket szereztek. A tankerülettől tudta meg, hogy közben ment
egy levél az önkormányzattól, hogy 60.000.-Ft-ért visszahelyezik a murvát, de ezt nem
szeretné, nem ebben látja a megoldást.
Horgos Vilmos: Augusztus 1-jétől látja a folyamatokat. Az elmúlt időszakban a hangsúlyt
arra fektette, hogy minél több embert megismerjen, illetve minél inkább lássa azt, hogy miért
alakultak úgy a dolgok, ahogy alakultak. Rengeteg fiatal gyerek van a településen, és az a
nagy probléma, hogy hogyan lehet őket elhelyezni. Ez egy fantasztikus probléma, de
probléma, ezért majd szeretne ebben megfelelő partnere lenni mindenkinek. Az iskolában
147 gyermek a létszám. Hat osztály van, évfolyamonként egy. Elsős 26 fő van. A
helyszűkével kapcsolatban ugyanazt tudná elmondani, amit az előtte szólók. A saját részéről
azon lesz, hogy a várossal jó kapcsolatban legyen, és az egyházi és egyéb kapcsolatot
kihasználva ezen minél hamarabb tudjanak változtatni.
Nánási Tamás: Ha a szerződés teljesül, és június 15-ig a felülvizsgálat egyúttal a terem
egyeztetés elvégzését is jelenti, akkor nem lenne ebből a probléma. Most speciális év volt
ebből a szempontból, de mindenképpen már most kezdeni kell tervezni a következő tanévet.
Gál Edit: Hasznos lenne a teremelosztásokkal kapcsolatban egy minél előbbi egyeztetés,
mert minél később kerülnek ezek megtárgyalásra és elosztásra, annál később lehet
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mindenféle tervezéssel, szervezéssel, felújítással, berendezéssel kapcsolatos dolgokat
megszervezni egy új tanév indításához. Ezen a nyáron nagyon szerencsétlenül alakultak a
dolgok, ami nagyon sok problémát hozott magával, de végül is sikerült mindent megoldani. A
jövőben időben el kell kezdeni, így a fenntartók felé tudják képviselni, hogy milyen csoportot
kell elhelyezni. Ha osztályösszevonás vagy bontás is van, a fenntartónak is felelőssége,
hogy legyen elég tanterem. Akkor nem lesz ilyen, hogy kihasználatlan termek vannak akkor,
amikor viszont a csilláron is gyerek lóg Biatorbágyon.
Bolykiné Kálló Eszter: Pontos létszámokról nem tud beszámolni, aminek két oka van. Az
egyik az iskolatípusunk, mint nem kötelező, de a köznevelési intézmény része, ezért még az
év elején nagyon sok változás szokott történni. Amikor meggondolják magukat gyermekek és
szülők vagy más szabadidős elfoglaltságot választanak. Részben pedig nagyon nagy
problémát jelent évek óta, hogy a fenntartó Érdi Tankerületi Központ a térítési- és tandíj
szabályzatot nem küldi meg időben. Amikor a gyerekek beiratkoznak a tanév végén
májusban, akkor még nem tudják nekik megmondani a befizetés összegét és ezért úgy
indulnak az új tanévbe, hogy a beiratkozás nincs szentesítve a befizetéssel. Ezért sem
tudják a pontos létszámokat. Azt el tudja mondani, hogy 68 db csoport, ami a szolfézs
csoportok, néptánc csoportok, kamara csoportok, különböző zenekari csoportok létszámát
jelenti. Több mint 500 gyermek és a két tanszakosokkal együtt ez a létszám 600 fő. A város
majdnem a legnagyobb intézménye annak ellenére, hogy úgy élnek, ahogy már az ülés
elején szó volt. A munkaterv, a létszám alakul. Különben köszöni a Szily-kastélybeli
fejlesztés eredményeként átadott kis műhelyt. Szép reményekkel és hittel vágnak az új
tanévnek. Megköszöni minden igazgató kollégának a segítségét. (asztal, szék, tábla) és azt,
hogy a csoportos órákat az órarendbe építik. Így valósulhat meg, hogy a szolfézs, a néptánc,
a képzőművészeti foglalkozások minden gyermeknek az iskolai időn belül megvalósulnak,
hozzáférhetőek.
Nánási Tamás: Mióta ezek az átalakulások zajlanak, és egyre nagyobb teret kap az állam a
helyi általános iskolai képzésben, azóta lazul a partneri kapcsolat az önkormányzat és az
intézmények között. Szeptemberben mindig megkaptuk az előző tanévnek a beszámolóját
és a tanévkezdés tapasztalatait írásban. Ezt meg tudták tárgyalni, nem így, hogy mindenki
külön beszámol szóban. Most már ott tartanak, hogy a bizottságnak határozatot kellett hozni
júniusban, amelyben felkéri a hivatalt, hogy kérje be a legfontosabb alapadatokat, mert nem
tudják, hogy mi a helyzet az iskoláknál. Ezt próbálták most valamilyen szinten pótolni. Ez
azért nem jó út, mert az igények oda és vissza megmaradnak minden átalakulás ellenére is.
Tehát biztos, hogy elég sok tér nyílik arra, hogy szükségük lesz egymásra. Tudniuk kell a
biatorbágyi gyermekekről, mert róluk döntenek, és az intézményeknek is valamilyen szinten
még mindenképpen szükség van a városra és az önkormányzatra. Ezért azt fogja javasolni
majd egy későbbi pontban, hogy például a köznevelési pályázatokat, ha kiírják,annak legyen
olyan feltétele, hogy csak az pályázhat rá, aki ezt a beszámolót elvégzi és leadja Biatorbágy
Önkormányzatának. Szeretné, ha komolyan vennék egymást, és ha az önkormányzat
támogatást nyújt, azért cserébe alapadatokat kaphat úgy, mint régen és ez a partneri viszony
helyreálljon.
Szakadáti László: Megfontolásra javasolja azt a régi gyakorlatot, amit úgy hívtak, hogy
intézményvezetői értekezlet. Ez nem rend szerint volt, hanem alkalmilag, akkor, amikor
szükségét látta valamelyik fél. Akkor nem csúszik szét ez a kapcsolat.
Ihászné Pálfi Katalin: A tankerületi központtól kérte ezeket az adatokat, amik itt most
hiányoznak. Kért hivatalos értesítést arról, hogy kik lettek az igazgatók, mert nem gondolja
úgy a tankerület, hogy egy természetes gesztus, ha kinevez két igazgatót a település
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iskoláinak az élére, arról írásban értesítse az önkormányzatot. Ugyanígy nem kaptak írásban
határozatot csak sokszori kérésre valamikor augusztus 3. hetében arról, hogy átszervezték a
biatorbágyi általános iskolát és megszűnt a feladat-ellátási hely a Karinthy utcai épületben.
Természetesen magánbeszélgetésben csordogálnak ezek az információk, de a tankerület
hivatalosan nem értesít. A tanévindító szakmai napra meghívást kaptak. Ezeket az
információkat hivatalosan a tankerület kellene, hogy biztosítsa. Valahogy szoktassák rá a
tankerületet, hogy hivatalosan adatot szolgáltasson. Ugyanez vonatkozik a tantermekre
elosztására is, mert a tankerület bevonásával lehet csak ezt megtárgyalni.
Rack Ferncné: Azt az utasítást kapták a tankerületi igazgató asszonytól, hogy kizárólag a
tankerületen keresztül adhatnak bármilyen adatot, információt az önkormányzat felé.
Hingyiné Molnár Ildikó: A 2017-18-as nevelési évet az előző évekhez hasonlóan 24 óvodai
csoporttal kezdték meg az öt feladat-ellátási helyen. Jelen létszám szerint az 557 férőhelyen
578 gyermeket látnak el, közülük 7 gyermeki sajátos nevelési igényű. A számított
létszámban őket duplán, illetve triplán számítva 586 fővel számítódik most a létszám. Előre
vetítve a következő év indulására már jelen pillanatban 252 tanköteles, illetve tankötelessé
váló gyermek várja majd az iskolakezdést. Ebből 64 az, aki most visszamaradt egy évre még
az óvodába. Szerencsére az a néhány évvel ezelőtti hatalmas 120%-os leterheltség jelen
pillanatban nem áll fönt, december környékén olyan 105%-os kihasználtságra számítanak,
de látni kell, hogy folyamatosan érkeznek újabb igények. Szeptember 1. óta nem vesznek fel
olyan gyereket az óvodába, aki nem óvodaköteles, hiszen a fennmaradó férőhelyeket
muszáj fenntartani azoknak a gyerekeknek, akik óvodakötelesként érkeznek Biatorbágyra.
Nem tehetik ki se a csoportokat, se a kollégákat egy ismételt olyan mérvű leterheltségnek,
ami a minőségi közösségi nevelőmunka rovására menne. Ehhez kapcsolódik az, hogy évrőlévre egyre nehezebb betölteni megüresedő álláshelyeket. Több pedagógus kolléga is
nyugdíjba vonult. Az év végével az ő helyüket próbálják a korábban helyettesítésre felvett
kollégák véglegesítésével betölteni, de 1 óvodapedagógus álláshely még így is betöltetlen.
Jómaga is ebben a csoportban dolgozik péntekenként. A tervezett felújítások, karbantartások
általánosságban jó színvonalon lezajlottak és köszönet ezért minden közreműködőnek, a
Városgondnokságnak, illetve a szerződtetett szakembereknek. Ami különösen megemlítendő
és kissé szívfájdalom a linóleumcserék kapcsán a Szent László utcai óvoda folyosójának
állapota, ami még a mai napig még mindig kritikán aluli. Ami még gondot okozott a Legóvár
óvodában a konténer visszahelyezése az eredeti helyére. Nagyon sokat csúszott. Mind a
linóleum csere idején, mind a konténer áthelyezés idején már gyerekek jártak az óvodába.
Az óvodáknál még nagyobb precizitásra szorul az, hogy milyen műveletek, munkálatok mikor
kerülnek elvégzésre. Amikor 4 hét nyári zárás van, akkor lehet a munkálatokat elvégezni.
Ami meg még jelenleg is gondot okoz, a Legóvár óvodában az informatikai rendszer, ami
teljesen megállt, nem működik az internetes telefon sem. Nagyon örülnek és köszönik
szépen, hogy részben a Pitypang és Vadvirág óvodában megoldódott a poros felületek
lecsökkentése egy gumiburkolat kialakításával. Rack Ferencné által elmondottakhoz kíván
csatlakozni, hogy milyen állapotban vannak az intézményi terek, udvarok. A gyönyörű,
szabványosított eszközöket továbbra is hihetetlen portenger övezi, ami már sok
egészségügyi problémát is okoz a gyerekeknek. Rendszeresen szemgyulladással jönnek a
felverődő por miatt. A pici gyerekek még alacsonyabban vannak, rögtön éri őket mindenféle
behatás, nem sétálva közlekednek az óvoda udvaron, sőt labdát is rúgnak, szaladgálnak és
száll a por a szemükbe, fülükbe, orrukba. Nagyon kellemetlen, asztmás gyerekeknek még
inkább okoz problémát. Erről már évek óta szó van, és úgy tudja, hogy külön keret is el lett
erre különítve, hogy legyen egy koncepció az óvoda udvarok felújítására. Bízik benne, hogy
ez egyszer el is kezdődik a felújítás. Hiányolják a kert, a növényterületek szakszerű
gondozását. Ugyan a karbantartó kollégák rendszeresen nyírják a füvet, időszakosan
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nekiállnak nyesni a bokrokat is, de szemmel látható, hogy nem elegendő az esztétikus és
egészséges környezet fenntartásához. Szeretnék a jövőben javasolni, hogy egy kertész
szakember vezetésével történjen meg az évszakonkénti aktuális feladatok elvégzése, a
növénygondozás, pótlás az óvodakertekben. Nagyon szépen köszöni, hogy a Meserét
óvodában végre lehelyezésre került az a több éve megvásárolt műfű felület, ami segít majd a
gyerekeknek a mindennapos mozgás-tevékenységeit száraz lábbal megoldani azon a kis
focipályán, ami 4 évvel ezelőtt került kialakításra. Már igen megérett a felújításra, ennek a
palánkcseréje, de a műfű borítása megtörtént, köszönik szépen az ebben való
közreműködést. Mindenkinek nagyon jó nevelési évet kíván!
Barabás József: Az, hogy mennyi minden lett már téve, az nyilvánvaló, de attól rosszul van,
hogy ahogy Marx Árpád is elmondta, 11 osztállyal semmi nem lett jobb. Mindenkinek csak
gondja van. Tudja, hogy más világ van. 67 éve itt született és 1956-ban fent a templom
parkolójában volt szeptemberben az évnyitó. Négy vaskályha volt bent és a hamu ki volt
öntve a fal tövébe. Azóta változott minden, tudja, hogy mit fejlődtek. Érti, hogy akkor
tökéletes, ha mindent megcsinálnak, a sportcsarnokot is, de tudván, hogy honnan indultak,
rosszul esik, hogy most elkészült ez a szép rész, és ez sem jó, mert kevés. Ez szinte
hihetetlen.
Nánási Tamás: Érti, amit képviselő úr mond, de azért köszönet is elhangzott. A mérleg
mindkét serpenyőjébe kerültek gondolatok. Itt az ideje, hogy az ”ntézményvezetői
értekezletet” bezárja, mert Szakadáti László által felvetett műfaj, az most zajlott le. Köszöni
szépen az információkat, és mindenkinek a tájékoztatást.

8. Oktatásszervezési kérdésekről
Nánási Tamás: A két felekezeti iskolával kapcsolatos a napirend. Lényegében ugyanolyan
tartalmú támogatási szerződéseket jelenti, amelyek a rezsiköltségek megtérítésére vagy
részbeni megtérítésére vonatkoznak.
dr. Szabó Ferenc: Horgos Vilmos igazgató úrtól kapott kiegészítést a támogatási
szerződéssel kapcsolatban. A támogatási szerződés 16. pontjában szeretne az iskola egy
kiegészítést : „A karbantartói munkakörre alkalmazott személy munkaidejéből heti minimum
10 óra időtartamban áll a támogatott rendelkezésére”. Ennek alapján itt meg kellene
határozni, hogy milyen napokon és hány óráig a támogatott irányítása alatt végzi munkáját. A
támogató vállalja, hogy karbantartói munkakörre alkalmazott személy a munkaköri
leírásában közli a munka beosztását. Mivel egyforma szerződésekről van szó, ha a bizottság
ezt a kiegészítést elfogadja, akkor az egyenlőség elve alapján mind a kettőben alkalmazni
kell. A második észrevétel a 17. pontban van megfogalmazva, hogy a támogatás mellett a
működéshez a napi használathoz szükséges karbantartási tárgyi eszközök megvásárlásával
további természetbeli támogatást nyújt az önkormányzat. Lehet, hogy ez csak egy
megerősítés volt itt az igazgató úr részéről.
Horgos Vilmos: Van még egy. A második szerződésben szerepel a Karinthy Frigyes utca.
Ha jól tudja, ott nekik nem volt korábban sem terem. Ennyiben a két szerződés nem lehet
ugyanaz. Az első kiegészítés az csak arra vonatkozik, ami az első másfél hónapos
tapasztalatán alapul. Ha szeretne valami egyszerű karbantartási dolgot csináltatni, a
karbantartó, amellett, hogy egyébként nagyon szívélyesen a rendelkezésére áll, de igazából
nem készülnek el azok az egyszerű dolgok sem, amiket kér, mert a másik iskolának vannak
más fontos dolgok, amiket meg kell nekik csinálni. Ezért kéri, hogy legyen egy idősáv,
amiben utasítást adhat a karbantartónak. A másik, az tényleg csak egy pontosítás. Kért és
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kapott adatokat a három legfontosabb költségről, ami kb. 11 millió Ft/év közüzemi számla.
Ez a még nem felújított részre vonatkozik, és ebből kiindulhatnak, hogy a 2016-os évben ez
volt akkor nagyságrendileg és időarányosan változni fog. A rezsifizetést is el tudják fogadni
és a támogatást is köszönik szépen amennyiben erre szükség lesz.
Nánási Tamás: A református iskolával kötendő szerződésből akkor értelemszerűen kerüljön
ki az előzményekből a Karinthy Frigyes utca 4-re való vonatkozás. A pontosítás elfogadható.
A másiknál pedig, ha ez nem ütközik a többi iskolával való együttműködésbe, akkor ez
szerinte jobb változat, és akkor mind a két iskolára vonatkozóan lenne egy módosító javaslat
a 16-os pontokban.
Marx Árpád: Szó volt a karbantartó gondnok munkaidejéről. Tényleg kellene valamilyen
megosztás, hogy mindenki részesüljön ebből a munkaerőből.
Győri Ferenc: A könyvtárnak és a két felekezeti iskolának egy gondnoka van, fele-fele
időben, de az csak a református és a Czuczor iskolára vonatkozik, hogy ott kell neki
dolgozni, a Biai iskolára nem.
Nánási Tamás: A szerződésekkel kapcsolatban elhangzott 16-os pontoknak a módosítása
és a református iskola előzményeinek a pontosítására vonatkozó módosításokkal együtt
teszi fel szavazásra 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
94/2017. (IX. 18.) határozata
Oktatásszervezési kérdésekről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2017/18-as tanévre vonatkozóan a Magyar Műhely
ÁMK Czuczor Gergely Tagiskolával és a Biai Református Általános Iskolával a közüzemi
díjaira, és a természetbeni támogatásaira vonatkozó és a határozat mellékletét képező
Támogatási Szerződéseket kösse meg az alábbiak szerint:
-

-

A bizottság javasolja mindkét szerződés tervezeténél a 16. pontok módosítását,
amely szerint a részmunkaidős karbantartó heti tíz-tíz órában álljon a két iskola
igazgatójának rendelkezésére.
A bizottság a Biai Református Egyházközséggel kötendő szerződés tervezetében az
„Előzmények” szövegrészből javasolja kivenni a Biatorbágy, Karinthy Frigyes utca 4.
szám alatti ingatlanra utalást.

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi
Barabás József bizottsági tag elhagyta a termet.
9. Köznevelési pályázattal kapcsolatos kifizetési kérelemről
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Nánási Tamás: Jancsó Klára Katalinról van, szó a Biatorbágyi Általános Iskola
pedagógusáról. Amennyiben nincs észrevétel, akkor a határozati 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
95/2017. (IX. 18.) határozata
Köznevelési pályázattal kapcsolatos kifizetési kérelemről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
megtárgyalta Jancsó Klára Katalin 2016. évi köznevelési pályázattal kapcsolatos kifizetési
kérelmét.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a pályázaton elnyert
48.000.-Ft támogatás kifizetéséhez, tekintettel arra, hogy az összeg a 2017. évi
költségvetésben rendelkezésre áll. A bizottság kéri a polgármester felhatalmazását a
támogatási szerződés módosítására, a jegyzőt az ellenjegyzésre.
Barabás József bizottsági tag visszajött a terembe.
10. Köznevelési pályázat II. forduló kiírásáról

Nánási Tamás: Az előterjesztés megemlít egy 4 milliós keretösszeget. Az igazság az, hogy
az előző keretösszeget valamilyen szinten túllépték, amikor megítélték a támogatásokat.
Akkor volt egy olyan döntés, hogy a következő keretösszeg terhére fizetik ki az első
fordulónak a plusz pénzeit. Javasolja ennek a keretnek 4 millió forintra történő feltöltését.
További javaslata van. A pályázni kívánó szervezetektől kapjanak egy rövid, legfontosabb
adatokat tartalmazó tanév beszámolót és tanévkezdés tapasztalataira vonatkozó írásos
beszámolót. Ez lenne a feltétele a jelentkezésnek erre a pályázatra.
Tálas-Tamássy Richárd elhagyta a termet.
Rack Ferencné: Kaptak egyfajta utasítást a tankerületi igazgatótól, hogy adatot, információt
csak rajtuk keresztül lehet kiadni. Nekik beszolgáltatják, és onnan kap az önkormányzat
információt. Addig nem támogatná ezt a javaslatot, amíg nem tisztázzák, hogy ez hogy fog
működni. Nincs ebben semmi titok, csak ez az eljárás rendje. Szeretné, ha tényleg
tiszteletben tartaná az önkormányzat, és akkor ezt az utat járják, vagy ha nem, akkor ezt le
kell egyeztetni a tankerületi igazgató asszonnyal. Természetesen nem szeretnének
kimaradni emiatt a pályázati lehetőségből.
Nánási Tamás: Ez egy kiváló apropó arra, hogy az állami fenntartású intézmények plusz
forráshoz jutnak, akkor ezért cserébe meggyőzzék a fenntartót, hogy ezt a plusz minimum
szolgáltatást meg lehessen oldani feléjük is.
Rack Ferencné: Még nem tudják rá a választ, addig nem javasolja, hogy erről döntés
szülessen, hogy ez legyen a feltétele a pályázat benyújtásának.
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Nánási Tamás: Fönntartja a javaslatot, mert ez október 31-i határidejű pályázat. Addig még
van idő arra, hogy ezt meglehessen kérni. De ez nem normális ez a rendszer, ami most van.
Segítséget kér abban, hogy kialakuljon egy normális partneri kapcsolat újra, és ezt az
eszközt szeretné ehhez igénybe venni.
dr. Szabó Ferenc: A tankerületet értesítenék a pályázati felhívásról, és segítségüket kérnék,
hogy támogassák az intézményeket a pályázat benyújtásában. Utána pedig a támogatási
szerződéseknél is egy szignálás erejéig be lehet vonni a tankerületet, így ezt a pályázatot
átalakítanák háromoldalúvá.
Rack Ferencné: Érdekünk, hogy együttműködjenek. Azon túl pedig az is elhangzott több
fórumon is, hogy ápolják a kapcsolatot az önkormányzattal. Egy kis ellentmondást is érez a
dologban, hogy ápolják a kapcsolatot, de azért ne adjanak ki adatokat, információkat.
Valószínűleg ők is keresik azokat az utakat, amin keresztül folyamatos kapcsolatot tudnak
építeni az önkormányzatokkal, és szeretnék ők is ezeket az útvonalakat körvonalazni látni.
Bízik benne, hogy partner lesz a tankerületi igazgató asszony.
Ihászné Pálfi Katalin: Elindult egy jobb folyamat, mert amikor legutóbb a
szakgimnáziumokkal kapcsolatban kért adatokat, akkor igaz, hogy a levelet egy névnapi
jókívánsággal zárta az illető kolléganőnek és lehet, hogy erre volt az a reakciója, hogy
bármikor nagyon szívesen áll a rendelkezésükre. Lehet, hogy ez egy jó diplomácia volt. Ez a
pályázati rendszer úgy indult, hogy annak idején az előző tankerület vezetőjével leegyeztette
a beérkező pályázatokat, különös tekintettel az eszközigényesekre, hogy mi az, amit ők
tudnak finanszírozni. Nagyon szívesen megpróbálja ezt a fonalat újra fölvenni, ami már
egyszer működött.
Rack Ferencné: A kezdeményezés az önkormányzat részéről történjen meg, amire az
igazgatók rá tudnak erősíteni. Érezzék, hogy itt Biatorbágyon tényleg tenni akar az
önkormányzat az iskolákért és igenis szükség van arra, hogy az önkormányzat ott álljon
mögöttük, mellettük a problémákban.
Nánási Tamás: Fenntartja a javaslatot azzal, hogy megköszöni, hogy a hivatal is tesz
erőfeszítéseket ezeknek a kapcsolatoknak a felvétele érdekében, valamint az igazgatók
segítségeteket is megköszöni ebben is annak érdekében, hogy helyreálljon ez a korábban
meglévő kapcsolat. Két kiegészítés van, ami elhangozott az összegre, illetve a feltételre
vonatkozóan. Ezekkel a kiegészítésekkel teszi fel szavazásra 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
96/2017. (IX. 18.) határozata
Köznevelési pályázat II. fordulós kiírásáról
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
javasolja a képviselő-testületnek, hogy hirdesse meg a köznevelési intézmények 2017.
pályázati támogatás II. fordulóját a „Szakmai eszközök és intézményi könyvtárfejlesztése”
támogatási célra, melynek fedezete Biatorbágy Város 2017. évi költségvetésében az e célra
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biztosított keret 4 millió Ft-ra feltöltött maradványa. A bizottság a határozathoz mellékelt
pályázati kiírásban az ott felsorolt intézmények, tagintézmények vonatkozásában kéri
rögzíteni: közülük csak az nyújthatja be a pályázatát, amelyik írásos beszámolót nyújtott be
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottságához
a 2016/2017-es tanévről és a 2017/2018-as tanév kezdetének tapasztalatairól.
A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tag visszajött a terembe.

11. Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi nyári karbantartási
tervének végrehajtásáról
Győri Ferenc: A nyári, karbantartási munkák átlagosan 90% fölötti készültségi fokban
állnak. Két problémás eset van összesen. Az egyik, amit Hingyiné Molnár Ildikó igazgató
asszony említett, a Szent László utcai óvodában a linóleum problémája, amit előre nem
láttak. Megrendelték a linóleum cseréjét, ami azt jelenti, hogy fölszedik a linóleumot,
megtisztítják a felületet és leragasztják az újat, szegélyezik. Ezzel szemben az óvoda
folyosóján olyan aljzatot talált a burkoló, hogy a régi márványmozaik 20x20-as lap misungba
rakva, alatta se szigetelés, se beton, semmi, a földre volt misungba lerakva, a tetején egy
vékonyka kis kiegyenlítő réteg, és a linóleum fölszedése között a ragasztóval együtt feljött a
márvány mozaik lap is és vízben állt az egész. Szerződés szerint összesen két hét volt arra,
hogy ezt a munkát megcsinálja, ezért más nem tudott tenni, mint visszaragasztotta az új
linóleumot, ami a víz hatására felpúposodott. Ezt kivágta, hogy kinyomja belőle a levegőt és
a vizet, ez természetesen esztétikai problémát okozott. Utána jött egy olyan megoldás,
amivel egy másik vállalkozó, a Szily-kastélyban is pórul járt. Ott sem volt szigetelés alatta,
illetve friss vizes volt az aljzat, neki is fölpúposodott, fölszedték, és egy műgyanta kenéssel
lezárták a vizet. Ennek lett a következménye az, hogy a megvett anyaghoz képest
ugyanolyan árnyalatú anyagot már nem kapott, mert nincsen a boltokban, ezért más színű
burkolat lett lerakva a Szent László utcában. A másik probléma - hasonló probléma a
Faluházban van - ami új igényként jelentkezett, hogy ha még maradt pénz, akkor a régi
falépcsőn kérik kicserélni a szőnyegpadlót. A szőnyegpadlónak a cseréje megtörtént apróbb
hibákkal, amit egy szegélyezéssel meg lehet oldani, de ez még nem készült el. Két olyan
nagyobb volumenű munka volt, ami elmaradt. Az egyik a református iskolában a
számítógépteremben az elektromos hálózat kiépítése. Itt korábban is számítógépterem volt,
így az elektromos hálózatnak a kiépítését elhagyták. A másik pedig az ifi pont, ahol az épület
várható átépítése, bontása miatt nem készítették el a további padlócserét.
Nánási Tamás: Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a beszámolóról szóló
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
97/2017. (IX. 18.) határozata
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Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi nyári karbantartási tervének
végrehajtásáról
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
javasolja a képviselő-testületnek a 2017. évi nyári karbantartási terv végrehajtásáról szóló
tájékoztató elfogadását.
12. I. világháborús emlékmű pályázatról

Nánási Tamás: Ez korábban napirenden volt, el is fogadták, hogy erre pályáznak, akkor
forráshiány miatt elutasították. Most újra megnyílt a lehetőség, újra pályáznának ezzel az
elképzeléssel, hogy további átalakítások lennének a második világháborús emlékmű körül.
Amennyiben hozzászólás nincs, 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
98/2017. (IX. 18.) határozata
„Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállításának támogatása (2017.)” című pályázat benyújtásáról
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézetéhez „Az első világháború történelmi emlékeit
őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása” témában
nyújtson be pályázatot.

13. „Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázatról
dr. Szabó Ferenc: Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont írta ki ezt a
pályázatot. Meg van fogalmazva, hogy mi a népi építészeti emlék, tehát egy hagyományos
paraszti életformából adódó, annak megfelelő, azt szolgáló olyan alkotás, nyilván valamilyen
ingatlan, vagy esetleg valami, bármilyen építmény, amelyeknél a népi életmód és az
életforma velejárója legnagyobb jellemzője. Itt a pályázatnál, az önkormányzat indulhat ezen
a pályázaton, megvan, hogy mik az elszámolható költségek. Ami a legfontosabb, hogy 300
millió forint a keretösszeg, az elérhető támogatás mértékének az alsó határa 2 millió forint, a
felső határ 20 millió forint, és 50% a támogatási intenzitás mértéke. A megvalósítás időpontja
pedig 2017. január 1-től 2018. május 31. Az előterjesztésben a Nagy utca 31. szám alatti
épületet került benyújtásra a bizottság elé, mint pályázati cél, melyet most a Cip-cirip
Bábszakkör használ. Egyébként itt kapcsolódik ez a pályázat az előző napirendi pontokhoz
is. A határozati javaslat is ennek megfelelő. Meg kell határozni a pályázat önerejét, és a
költségvetés sorát is. Az önerejével kapcsolatban a tervezőtől várnak egy számítást, hogy
mennyibe kerülhet az épületnek a felújítása. Reméli, a képviselő-testületi ülésig ez az anyag
megérkezik és akkor már a pontos számadatokkal lehet tárgyalni a pályázatot.
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Nánási Tamás: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a testületnek az indulást, mert minden
lehetőséget ki kell használni, amit lehet. 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
99/2017. (IX. 18.) határozata
„Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázatról
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz, a „Népi építészeti emlékek
helyreállítása” tárgyban nyújtson be pályázatot a Cip-Cirip Bábszakkör használatában lévő
Biatorbágy, Nagy utca 31. sz. alatti önkormányzati ingatlanra. A pályázathoz szükséges
önerő fedezetét a költségvetés pályázati önerő sorából biztosítsa.
14. Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásáról
Nánási Tamás: Már évek óta hagyományos napirend. Tavaly is támogatták az Alistáli
Iskolába beiratkozó gyermekeket a Rákóczi Szövetségen keresztül. Idén 21 főről lenne szó,
akik az Alistáli Iskolába beiratkoznak, tehát fejenként 10.000 Ft -os támogatás a testvérváros
település fiataljai számára, a magyar nyelvű oktatás igénybevételének érdekében.
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
100/2017. (IX. 18.) határozata
A Rákóczi Szövetség támogatása
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2017-ben is csatlakozzon a Rákóczi
Szövetség felhívásához a határon túli magyar ajkú gyermekek beiskolázásának
támogatására és támogatja, hogy a képviselő-testület Biatorbágy testvérvárosában,
Alistálon, a Corvin Mátyás Alapiskolába és az Alistáli Református Alapiskolába beiratkozott
21 magyar ajkú gyermek részére fejenként 10 eFt iskolakezdési támogatást biztosítson a
Rákóczi Szövetségen keresztül.
15. A Pro Hungaricum egyesület kérelméről (Benta Baranta kupa)

Nánási Tamás: Az egyesület kérelmezi, hogy az idén elnyert összeget a Benta-Baranta
Kupa jövő évi megrendezésekor használhassa fel. Ez a támogatási szerződés módosítását
kéri. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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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
101/2017. (IX. 18.) határozata
A Pro Hungaricum kérelméről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a Pro Hungaricum egyesület szerződésmódosítási kérelmét.

Nánási Tamás: Mivel több hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést 15:37
órakor bezárja és a további napirendi pontok megtárgyalására zárt ülést rendel el.

k.m.f.

Nánási Tamás
bizottsági elnöke

Fekete Péter
bizottsági tag
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