
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

VárosKépviselő -testülete  

Közművelődési, Ifjúságiés Sport Bizottság  

2051 Biatorbágy, BarossGáborutca 2/a•Telefon: 06 23 310-174 •Fax: 06 23 310-135 

E-mail: kisb@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési, Ifjúsági és 

Sport Bizottsága 2014. szeptember 9-én, 13 órai kezdettel a Városháza tanácstermében 

megtartott üléséről. 

Jelen voltak: 

Varga László –   a bizottság elnöke 

Fekete Péter –   bizottsági tag 

Hadnagy Breier Ágnes - bizottsági tag 

Tálas-Tamássy Richárd- bizottsági tag 

Dr. Kovács András -   jegyző 

Szádváriné Kiss Mária –  Faluház és Karikó János Könyvtár igazgatója 

Ihászné Pálfi Katalin-  köznevelési referens, jegyzőkönyvvezető 

Varga László: Üdvözli a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság tagjait és a megjelenteket a 

2014. szeptember 9-ei munkaterv szerinti ülésen. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel jelen 

van, ezért határozatképes. Barabás József képviselő úr hiányzik, távollétének az okát nem 

ismerik. Az előre kiküldött meghívó öt napirendi pontja közül a 4-es napirendi ponthoz nem 

készült el teljes egészében a tárgyalandó anyag, így ezt javasolja levenni napirendről, illetve 

van egy plusz napirendi pont, és egy kapcsolódó anyag az első napirendhez. A Faluház 

igazgatónője fordult a bizottsághoz, az intézményi SZMSZ módosítása érdekében. Tehát ezt 

javasolja napirendre venni. A másik, itt kiosztott anyag pedig pótanyagként felkerült a holnapra, 

a 2-es napirendi ponthoz egy kiegészítés, azt majd annak keretében tárgyalja a bizottság. Aki a 

felsorolt módosításokkal a napirendet elfogadja, az szavazzon igennel. 

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) elfogadta a 

bizottsági ülés napirendjét. 
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Napirend: 

1. A 2014. júniusi-júliusi-augusztusi önkormányzati rendezvények értékelése 
 

2. A 2014. októberi-novemberi önkormányzati rendezvények előkészítése 

 
3. Biatorbágy településfejlesztési koncepciója 

 
4. A Faluház és Karikó János Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának 

módosítása 

 
5. Pest Megyei díjak adományozása (zárt ülés) 

 

 

1. A 2014. júniusi-júliusi-augusztusi önkormányzati rendezvények értékelése 
 

Varga László: A Faluház vezetője írásban elkészítette az elmúlt időszak önkormányzati 

rendezvényeinek az értékelését. A Semmelweis nap tapasztalatai ebből kimaradtak, így saját 

benyomásait tudja elmondani. Tarjáni István polgármester úr, majd Sólyomvári Béla képviselő 

úr, az Egészségügyi bizottság tagja mondott köszöntőt. Ezután átadták a jubileumi 

kitüntetéseket, elismerő okleveleket, öt-, tíz-, tizenöt-, huszonöt-, harmincéves egészségügyben 

töltött munkaviszonyért, dr. Meiseles Erzsébetnek az Egészségünkért kitüntetést. Doktornő nem 

volt éppen itthon, mert nyaralt, ezért személyesen csak később vette azt át. A hivatalos rész 

után egy kis harmonikás kultúrműsor szórakoztatta a jelen lévőket. nagyon jó hangulatban telt. 

Szép idő volt a Faluház udvarán, jó hangulatban, egy kis vendéglátással, kötetlen 

beszélgetéssel telt a nap hátralévő része.  

Általános visszajelzés, hogy a nyári rendezvények nagyon jó színvonalon, jó látogatottsággal, 

változatos programokkal várták az érdeklődőket. Mindenki dicsérő szavakkal illette az 

eseményeket. Az új kezdeményezéseket, a patak-parton, amit az írásos anyagban is szerepel, 

azok is minden korábbi félelem ellenére, hogy túl közel van a városünnephez, nyár közepe van, 

és a többi, mindent megcáfolva nagy látogatottsággal és nagy szeretettel fogadta a biatorbágyi 

közönség.  

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a tájékoztatót 

elfogadta. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 

58/2014. (IX. 09.) határozata 

A 2014. júniusi-júliusi-augusztusi önkormányzati rendezvények értékelése 

A bizottság megtárgyalta és elfogadta a Faluház és Karikó János Könyvtár vezetőjének 

beszámolóját a 2014. júniusi-júliusi-augusztusi önkormányzati rendezvények értékeléséről.  

 

2. A 2014. októberi-novemberi önkormányzati rendezvények előkészítése 

Varga László: Az októberi- novemberi önkormányzati rendezvények lebonyolítása a Faluház 

feladata lesz. A közvetlen résztvevő már nyilván az új önkormányzat, az új képviselőtestület 

lesz, de ettől függetlenül az előkészítését most meg kell ejteni.  

Szádváriné Kiss Mária: A „Mustmás, és szüreti kalandok Biatorbágyon” a legfontosabb 

szeptemberi rendezvény. Ehhez kapcsolódik az utólag kiosztott tájékoztató, mivel a 

Belügyminisztérium ismét kiírta az Itthon vagy! Magyarország, Szeretlek! pályázatot. A tavalyi 

év tapasztalataiból kiindulva, egy sajátos, izgalmas, különleges, de mégis a hagyományos 

szüretet is megtartó szüreti mulatságot szerveznek. A pályázati támogatással a 4 for Dance: In 

Vino Veritas című produkcióját is meg tudják hívni. A délelőttre tervezett program, az „Ismerd 

meg Biatorbágyot” családi kirándulás és játék felé mozdult el, a Szeretlek Magyarországnak is a 

közösségépítés az identitáserősítés az egyik célja, ezért több civil szervezettel, sőt az ifjúsági 

klub aktív bevonásával teszik a délelőttöt a családok számára érdekessé, izgalmassá. A 

délután és az esti program, különleges alkalom lesz, a borünnepbe kapcsolódik oly módon, 

hogy bevonják nemcsak a borászokat, hanem a forgalmazókat is, és egy sajátos játékba 

fognak, mégpedig az első biatorbágyi borminiszter választási játékba, ami a vendéglátó 

helyeket szólítja meg elsősorban. Ők delegálnak jelölteket, és egy a borról és a borkultúráról 

szóló komoly de játékos vetélkedő keretében mérettetnek meg. És ha minden jól megy, akkor 

természetesen beszáll a Borász Egyesület. Az az izgalmas benne, hogy így meg tudják oldani 

azt is, hogy ez egy komoly promóció legyen,  mert az ország egyik legjobb borász 

szakképzésére tudnak egy kétnapos beutalót adni a nyertesnek. Ezen felül egy olyan országos 

honlap felületet, ahol Biatorbágy vendéglátását, illetve borászatát ő tudja képviselni, már úgy, 

hogy az általa föltett anyagokkal. Ez egy nagyon új dolog, nagyon izgalmas, igyekeznek az 

iskolákat is bevonni, a Nagycsaládos Egyesületet, a civil szervezeteket, és ami újdonság, a 

vendéglátó egységeket. Nyilván nem mindenkit, tehát meghívásos alapon, de azok, akik eddig 

is mozgolódtak, vagy most nyíltak  meg, azokat mindenképpen igyekeznek ebbe a játékba 

bevonni. Természetesen közben délelőtt is lesz egy kis fúvós zene, lesz népdal, Bolyki Sára, 
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illetve az ifjúsági fúvószenekar, és este pedig Sebők Mónika fog a tűzgyújtás körül énekelni 

hazafias- és bordalokat, az operaénekesünk, akit a férfikórus kísérőjeként ismernek már sokan.  

Az október 23-ai megemlékezésre idén a Biatorbágyi Általános Iskola közreműködését várjuk, 

hiszen tavaly a másik nagy iskola, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai 

adták a műsort.   

dr. Kovács András : Kéri a bizottságot, hogy az Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! 

pályázathoz való csatlakozásról hozzon döntést. 

Hadnagy-Breier Ágnes: Az egészségnaphoz szeretné hozzáfűzni, bár az idei program már 

végleges, ezen már nem lehet módosítani, hogy ha módjában áll a Faluháznak, hívja meg, Dr. 

Erdélyi Judit orvost, aki az alternatív gyógyászatot egy kicsit más szemmel mutatja be, mint ami 

volt itt alternatív egészségnapon. Neki van erről egy nagyon komoly és kijózanító könyve, a 

címe az, hogy "Természetgyógyászat az ige mérlegén". Van még egy,  sokak által ismert orvos, 

Nardai Ilona, ő a Mária Rádiónak az orvos munkatársa egyébként, aki szintén a Magyar 

Gyógyszertudományi Társaság  gyógynövény szakosztályával van kapcsolatban és ők egy 

nagyon kerek, egész és józan, valódi tudományos és valódi gyógyítási tanácsokkal tudnák 

ellátni az ide ellátogatókat.  

Varga László: Tudja, hogy terjedelmi okokból nem lehet mindent leírni a szüreti rendezvénnyel 

kapcsolatban, csak a biztonság kedvéért kérdezi, hogy a szőlőpréselés, mustkészítés, amiben a 

gyerekek nagy szeretettel szoktak részt venni, az valahova szerepel-e a programok sorában? 

Tehát arra gondol, amit a kezdet kezdetén, az aranyalmások honosítottak meg, a családok 

belépőként vittek szőlőt, amit ott a gyerekek azonnal ki is préselhettek, kóstolhatták a saját 

gyártmányukat, mert ez egy nagyon kedves és népszerű elem, azért érdeklődik.  

Szádváriné Kiss Mária: Tényleg csak lemaradt, evidens, hogy lesz prés meg szőlő, már a 

szőlőt meg is rendelték, tehát ez nem kérdés, szüreti mulatság nem lehet szőlő nélkül, igazi 

szőlő nélkül. Az orvosokkal kapcsolatos javaslatra visszatérve annyit tud mondani, hogy az 

Egészséges Biatorbágyért Egyesület kapta feladatul a Faluházzal együttműködve a rendezvény 

szervezését és lebonyolítását. A Faluház igyekszik a szakmai rendezvényt egy mederbe terelni, 

de az egészségügyi, tehát az orvos kompetencia, az dr. Juhász Zsuzsanna orvosé, ő az 

elnöke, tehát abba, nem tiszte beleszólni egy közművelődési intézménynek. Természetesen 

vannak olyan jó kapcsolatban, hogy az egészet végül is átbeszélték, és volt olyan, ami, kikerült 

most az előadók sorából, de azt gondolja, hogy jó, hogyha van egy orvos a csapatban, és 

mindig, mindenhol, az adott csapatmunkában hozzá kell szólni, de azért meg is kell bízni abban 
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a szakemberben. Juhász Zsuzsa sem szokott elzárkózni semmi ilyesmitől. Minden résztvevő 

civil szervezet vállal felelősséget a saját programeleméért. 

Varga László: Egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás nem lévén, kéri a bizottságtól, hogy a 

tájékoztatót egy szavazattal erősítsék meg, és utána külön szavazzanak arról a javaslatról, 

hogy csatlakozzon az önkormányzat idén is az "Itthon vagy! Magyarország szeretlek!" c. 

pályázati felhíváshoz. Tehát először az eredeti anyagot, az előkészítésről kér egy 

megerősítést.   

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) az októberi-

novemberi önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.  

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

Biatorbágy Város Önkormányzatának részvételét a Belügyminisztérium által kiírt "Itthon 

vagy! Magyarország szeretlek!" c. pályázat beadását.  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 

59/2014. (IX. 09.) határozata 

A 2014. októberi-novemberi önkormányzati rendezvények előkészítése 

A bizottság megtárgyalta és elfogadta a 2014. októberi-novemberi időszak 

önkormányzati rendezvényeinek előkészítéséről szóló tájékoztatót. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 

60/2014. (IX. 09.) határozata 

A 2014. évi „Itthon vagy! Magyarország, Szeretlek!” c. pályázathoz való 

csatlakozásról 

 

A bizottság támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a csatlakozást a 

2014. évi „Itthon vagy! Magyarország, Szeretlek!” c. pályázathoz  

 

3. Biatorbágy településfejlesztési koncepciója 

Varga László: A cím az annyiban csalóka, hogy ez mintha egy kész anyagról szólna, de ez 

valójában egy elég vaskos és tartalmas előkészítő, állapot rögzítő felmérése annak, ami alapján 
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magát a koncepciót el lehet majd készíteni. Véleménye szerint egy meglehetősen részletes és 

mindenre kiterjedő anyag, ő maga alkalmasnak találja arra, hogy ennek mentén, a benne 

foglaltak alapján készüljön tovább a településfejlesztési koncepció kidolgozása. Kérdés, 

vélemény, hozzászólás nem lévén a bizottságot arra kérni, hogy szavazzon arról, hogy az 

anyagot támogatja és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, illetve támogatja a 

településfejlesztési koncepció további kidolgozását ezen az alapon.  

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

Varga László javaslatát. 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 

61/2014. (IX. 09.) határozata 

Biatorbágy településfejlesztési koncepciója 

A bizottság megtárgyalta a Biatorbágy településfejlesztési koncepcióját megalapozó 

tanulmányt. Támogatta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek, hogy a tanulmány 

alapján készüljön tovább Biatorbágy településfejlesztési koncepciója. 

 

4. A Faluház és Karikó János Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának 
módosítása 

Varga László: Akkor most a zárt ülés előtt tárgyalják a Faluház SZMSZ-ének a módosítását. Az 

intézményvezető asszony kérte, hogy az utóbbi időben lezajlott névváltoztatást, a létszámok 

alakulását és a szervezet belső struktúrájának a változását vezessék át a szervezeti és 

működési szabályzaton.  

A bizottság négy igen szavazattal (négy fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) elfogadta a 

Faluház és Karikó János Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának a mellékelt kérelem 

szerinti módosítását. 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának 

62/2014. (IX. 09.) határozata 

A Faluház és Karikó János Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

A bizottság megtárgyalta és átruházott hatáskörben elfogadta a Faluház és Karikó János 

Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának módosítását az alábbi pontokban: 

I. Általános rendelkezések 

- Az intézmény neve: Faluház és Karikó János Könyvtár  
 

II. Szervezeti felépítés 

- A közalkalmazotti jogviszonyban biztosított státuszok összesen 15,5 fő 
 

1 fő igazgató, közművelődési szakember I. 
1 fő igazgató-helyettes, közművelődési szakember I. 
1 fő intézményegység-vezető, könyvtáros 
 
1 fő gazdasági ügyintéző 
 
2 fő közművelődési szakember 
2 fő könyvtáros 
 
1 fő műszaki vezető 
1 fő műszaki technikus 
 
1 fő gondnok, karbantartó 
4,5 fő takarító 
 
 

 
A műszaki vezető az igazgató helyettes alá tartozik, ugyanakkor ő irányítja a teljes technikai 
személyzetet.  

Varga László: Tekintettel arra, hogy ez az utolsó bizottsági ülés ebben a ciklusban, 

mindenkinek megköszöni a négy év során kifejtett munkáját, aktivitását, segítségét, amivel a 

bizottság munkáját elősegítette. Bátorításul mindenkinek javasolja, hogy nyugodtan vegye elő 

az elmúlt négy év bizottsági munkáinak beszámolóit, amelyek minden évben január február 

környékén megtalálhatók a bizottsági jegyzőkönyvekben, illetve a testületi jegyzőkönyvekben. 

Hiszi, hogy a bizottságnak nincs szégyenkeznivalója az elvégzett munka mennyiségét és 

minőségét illetően. Az elmúlt négy évben sikerült a bizottság segítségével elérni, hogy 

Biatorbágyon a közművelődés, a kultúra, a szabadidő, a közösségi élet, mondjuk úgy, hogy 

húzóágazattá lett, és ez mindenkinek a hasznára vált és mindenkinek örömteli, úgyhogy 
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köszöni szépen még egyszer mindenkinek az ebben kifejtett ténykedését. És a Faluháznak 

pedig ez a bizottság utoljára további sok sikert és jó munkát kíván. 

Ezzel a nyílt ülést bezárta, és a bizottság zárt üléssel folytatta az ülést.  

 

 

 

 

 

 

 Fekete Péter Varga László 

 bizottsági tag bizottság elnöke 


