
 
Beszámoló 

az Oktatási és Kulturális Bizottság 2019. évi munkájáról 
 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság a 2019. évben – szeptember 1-ig – 9 ülést tartott, és 84 hatá-
rozatot hozott. A 6 munkatervben előzetesen szereplő mellett 3 munkaterven kívüli ülésre is sor 
került sor márciusban, áprilisban és augusztusban. 

Ebben az évben folytatódott a koncepciók készítésével kapcsolatos munka. A 2018-ban elkészült 
köznevelési koncepció intézkedési tervét tárgyalta idén a bizottság. Emellett Szádváriné Kiss Má-
ria, a Juhász Ferenc Művelődési Központ igazgatója előterjesztésében – egy általa vezetett mun-
kacsoport segítségével – elkészült az új közművelődési koncepció tervezete is, amit a bizottság 
társadalmi vitára bocsátott. Ezzel párhuzamosan módosult a 2000-ben elfogadott közművelődési 
rendelet is, annak érdekében, hogy művelődési intézményünk sikerrel pályázhasson az idei érde-
keltségnövelő pályázaton. 

A bizottság alapfeladatai között foglalkozott az Értéktár Bizottság beszámolóival és idei munka-
tervével, az intézmények karbantartási programjával, a különböző oktatásszervezési ügyekkel, így 
például a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola, valamint a Czuczor Gergely Tagis-
kola fenntartóváltásaival összefüggő kérdésekkel. 

A köznevelést érintő fejlesztésekkel kapcsolatban a bizottság – a korábbi pályázat sikertelensége 
után – az új óvoda épületének önerős megvalósítására tett javaslatot. A tornacsarnokra vonatko-
zó közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása után több alkalommal foglalkoztunk az 
iskolai sportudvar kialakításának kérdéseivel, terveivel. A szakgimnázium előkészületeiről pedig 
Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, valamint Frész Antal, a jö-
vendő intézmény megbízott vezetője adott a bizottság ülésén tájékoztatást. 

Az idei évben a civil szervezetek számára, illetve a köznevelési intézmények számára kiírt támoga-
tási pályázatok mellett egy új lehetőség, az ifjúsági pályázatok kérdése is napirendre került. A 
Tóth Tamás ifjúsági referens, valamint Tálas-Tamássy Richárd képviselő által összeállított eredeti 
előterjesztéssel több alkalommal is foglalkoztunk, a bizottság részletes javaslatainak beépítése 
révén nyerte el a pályázati kiírás a végső formáját. A beérkezett kérelmeket legutóbbi ülésén tár-
gyalta a bizottság, itt döntöttünk első ízben olyan támogatásról is, amelynek megítélését a bizott-
ság hatáskörébe utalta a Képviselő-testület. Érdemes még szót ejteni a helyi értékvédelmi támo-
gatásról is, amelynek új formában idén volt az első kiírása, amely sikeresnek bizonyult. Bizottsá-
gunk a helyi buszjárat elnevezésénél is közreműködött, öt javaslatot választottunk ki a beérke-
zettek közül a Képviselő-testület számára. 

Külön köszönöm a városvezetés, a Polgármesteri Hivatal, valamint Ihászné Pálfi Katalin, 
Pénzesné Szép Anna referensek nagymértékű segítségét és az intézményvezetőknek az aktív 
részvételt Bizottságunk 2014-2019 között végzett munkájában, melynek során e beszámoló meg-
születéséig 67 ülést tartottunk meg. 

Biatorbágy, 2019. szeptember 12-én  

Nánási Tamás s.k.  

Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke  
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HATÁROZATI JAVASLAT  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

/2019. (IX. 16.) határozata  

Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2019. évi munkájáról  
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1. megtárgyalta az Oktatási és Kulturális Bizottság 2019. évi munkájáról szóló be-
számolót,  

2. a beszámolót elfogadja.  
Határidő: azonnal  
Felelős: bizottsági elnök  
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 


