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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális
Bizottsága 2017. november 20-án, 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
Éhn András bizottsági tag
Tarjáni István polgármester
Szakadáti László alpolgármester
Varga László alpolgármester
Mester László kommunikációért felelős munkatárs
dr. Szabó Ferenc aljegyző
Hingyiné Molnár Ildikó, a Benedek Elek Óvoda vezetője
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
Ihászné Pálfi Katalin köznevelési 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 Éhn András bizottsági tagot. Javaslatot tesz a napirendre, a meghívótól
eltérően. Javasolja a zárt ülés előtt utolsó napirendi pontként napirendre venni a Tájvédő Kör
Egyesület most kiosztásra került átcsoportosítási kérelmét.
Szavazás:
A bizottság 5 igen szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő
napirendet fogadja el.
Napirend:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi munkatervéről és rendezvénytervéről
2017. októberi önkormányzati rendezvények értékelése
2017. decemberi-januári önkormányzati rendezvények előkészítéséről
Biatorbágy Város Önkormányzatának 2018. évi rendezvénytervéről
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkatervéről
A Karikó János Könyvtár 2018. évi munkatervéről és rendezvénytervéről
A Benedek Elek Óvoda köznevelési pályázatával kapcsolatos kifizetési kérelméről
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8) A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvánnyal kapcsolatos ügyekről
9) A 2012. évi köznevelési koncepció felülvizsgálatáról
10) Tájvédő Kör Egyesület kérelméről
11) Felterjesztés miniszteri Munkácsy Mihály-díj elismerésre (zárt ülés)
1)

Juhász
Ferenc
Művelődési
rendezvénytervéről

Központ

2018.

évi

munkatervéről

és

dr. Szabó Ferenc: Helyesbítésként mondja, hogy itt átruházott hatáskörben kell döntsön a
bizottság.
Nánási Tamás: Akkor a munkatervet fogadja el a bizottság, de a költségvetést érintő
javaslatot a képviselő-testület. Több döntés is szükséges ennél a napirendnél. Megköszöni a
rendkívül részletes anyagot. A jövő évi költségvetéssel gondok lesznek olyan szempontból,
hogy erősen figyelni kell a működési kiadásokra. Javasolja igazgató asszonynak, hogy a
jövőre nézve készítsen egy B változatot is a keretekre vonatkozóan. A 9. oldalon és a 16.
oldalon lévő intézményvezetői tréning és főzőverseny véleménye szerint a tartalék
rendezvények közé kerülhet. Javasol egy B verziót a gyermeknapra vonatkozóan, ami 3.300
ezer forinttal szerepel az anyagban, valamint a bábos napra vonatkozóan, amelyik 500 ezer
forinttal szerepel az anyagban. Az anyag is jelzi a 16. oldalon, hogy az operett gála az
tartalék rendezvény, mely lehetséges, hogy önköltséges alapon is megoldható, Ha nem,
akkor ezzel egyet ért. Az Angyalfia vásárnak a 2 millió 800 ezres keretét is javasolja
átgondolni, és a szilvesztert is a tartalékrendezvények közé sorolná, mert láthatóan
masszívan veszteséges rendezvény. A 19. oldalon lévő szakmai ünnepeknél még 2 millió
200 ezerrel szerepel. Később van egy táblázat, ahol viszont, ha összeadják, akkor 1 millió
200 ezer van. Itt ez egy elírás,de itt is javasolja egy B változat elkészítését. A Hantai kiállítást
is beírta ebbe a sorba. A határozati javaslatban négy millió százharminckétezer forintot
igényel a három hónapra az intézmény. Az, hogy ezt hogy sikerült a táblázatból kivarázsolni,
nem tudja, mert nincs rendesen feltüntetve, hogy mi a különbség a tételek között hónapról
hónapra, és az sem világos, hogy az első két hónapról vagy az első három hónapról van-e
szó. Például az Alma együttesnek egészen más a költségvetése, mint ami a
rendezvénytervben szerepel. Véleménye szerint nem teljesen van kész ez a táblázat ilyen
szempontból, ennél pontosabbnak kéne lennie.
Szádváriné Kiss Mária: A részletes munkatervet a minőségirányítási elvek és szempontok
szerint próbálták most úgy összeállítani, hogy költségtervvel együtt is látszódjék. Azért néz
így ki a munkaterv, mert végig lehet gondolni, hogy mi kell. A számokra visszatérve
lehetséges, hogy van ahol nem pontos, elnézést kér a félrecsúszásért, de mindegyik mögött
konkrét árajánlat áll, ez könnyedén visszakereshető. Megjelölték, hogy az év során, milyen
fő fellépők legyenek, hiszen nem lehet másképp lekötni az Esszencia Zenekart, vagy Bagdy
Emőkét, az Alma együttest Természetesen amilyen határozat születik, úgy veszik ki
bármelyik rendezvényt. A gyermeknapnak a csökkentését azért nem tartja jó dolognak, mert
a város egyik legszebb, legnagyobb, és legnívósabb rendezvénye, és az az önkormányzat
és az az intézmény, amelyik családbarát címet kapott, az nem engedheti meg magának,
hogy egy szedett-vedett gyereknapot készítsen elő. Jövőre lesznek pályázati lehetőségek,
mert 2018 a kormány szerint a családok éve lesz. A családokat kell kiszolgálni, az az egyik
legfontosabb célcsoport. A bábos nap az egy régi hagyományt visz tovább. A bábos házra
be van adva egy pályázat. Ha azt felújítják, akkor azt ünnepelni kell. Most pedig egy sajátos
bábos műhely kiállítást terveztek és ebbe nagyon sokat beletesz a Ládafia és az Álomzug
társulás és az 5 éves Cip-cirip Bábcsoport. Mivel intézményük adja az infrastruktúrát, e
2

rendezvény mellett szintén érvelne. Az Angyalfiának a járulékos költségével számolni kell.
Azért készült ilyen részletesen a munkaterv, hogy lehessen a prioritásokat meghatározni. Az
intézmény számára a Gyereknap egy prioritás és a bábos világ is.
Nánási Tamás: Az előrehozott kifizetésekre térne vissza: ha megnézik a táblázatot, az úgy
kezdődik, hogy 2018. január-februári kifizetési igény 4 132 100 Ft. A határozati javaslatban
pedig az van, hogy január-márciusi kifizetési igény - és ugyanez az összeg. A táblázatban
március 17-én szerepel az Alma együttes 0 forint bevétellel, a rendezvény tervben február
21-én szerepel 700 ezer forint bevétellel. Ha ilyen eltérések vannak a táblázatban, nem
tudni, hogy melyik hónapokra szól a kifizetési igény. Ha nézik a kiadásokat és a bevételeket,
a kettőnek a különbsége szemmel láthatóan nem 4 millió 132 ezer forint, tehát talán az
összes kiadás lehet ennyi, nem a kettőnek a különbsége, már pedig a kifizetési igény a kettő
különbségére alapul. Erről nem lehet szavazni. A bizottság foglalkozik majd a költségvetési
koncepcióval több más bizottsággal együtt a közeli napokban. Kéne egy másik táblázat,
amiben pontosan le van vezetve, hogy mely hónapokra szól a kifizetés igény, mennyi a
kiadás, a bevétel, a kettőnek a különbsége, abból mennyi önkormányzati hozzájárulás jön ki
a három hónapra. Javasol egy második, pontosított táblázatot, amiből a koncepció kapcsán
a bizottság és a testület dönteni tud.
Mester László: Tényleg nagyon részletes a terv és éppen ez adott ötletet arra, hogy az
írásban található költségeket egy táblázatba foglalja össze, amit kiosztott mindenkinek. Ez
csak egy iránymutatás. Itt látható, hogy mely kiadásokkal és bevételekkel számol a
művelődési ház és melyek azok, amelyekhez nincs költség rendelve. Jó, ha az olyan
rendezvényeket, amelyek a városért születnek, a város lakosságát szolgálják ki, azokat a
művelődési ház szakemberei felügyelik, illetve állítják össze. Ennek ellenére még mindig
látható, hogy valami zavar van a fogalmak között. Az önkormányzat rendezvényterve és a
Juhász Ferenc Művelődési Központ rendezvényterve számtalan ponton megegyezik. A
rendezvények finanszírozása két különböző büdzséből megy. Egyrészt van a Juhász Ferenc
Művelődési Központnak egy költségvetése, másrészt egy sor olyan rendezvényt, amit az
önkormányzat kifejezetten támogatni szeretne, akár a civil szervezetek által, azokat mintegy
önkormányzati rendezvénnyé emelte, és az önkormányzat ezekhez plusz támogatást ad, de
ezek a rendezvények is mind átkerültek a művelődési központhoz. Például a városünnep 15
milliós költségvetése, vagy a Pünkösdi Nyitott Pincék az jelen pillanatban az önkormányzat
kommunikációs költségei között szerepelnek. A bizottság gondolkozzon el azon, hogy nem
lenne-e célszerűbb ezeket az összegeket egy helyen megjeleníteni. Az önkormányzati
rendezvények szakmai tartalmát, időpontjait egyeztetik, de a költségeket miért az
önkormányzat szerepelteti külön, saját magánál? Ezt nem érti. Vannak például a nemzeti és
szakmai ünnepnapok, amelyeket előre lehetne tervezni. Előre lehetne tervezni például a Falu
disznótorát is, mely január 27-re van betervezve a jelenlegi rendezvény tervnél. Évek óta
mondják, hogy január végén az embereknek nincs a zsebében pénz, jó lenne ezt a február
elejére kitolni, amikor vásárlóerővel is rendelkeznek az emberek. Egy másik, hogy van az
"Egy kondérban főzünk" nevezetű intézményi főzőverseny betervezve májusra. Májusban
lesz bábos találkozó, színjátszó találkozó, gyermeknap, ide számítható a Boldog Gizella
napok, amire szintén a művelődési ház helyiségeit használja a Boldog Gizella Alapítvány. Ez
az "egy kondérban főzünk" nagyon szimpatikus, de nem biztos, hogy meg kell nyomorítani a
faluháznak a kiszolgáló személyzetét azzal, hogy ezt éppen ide teszik. Ezt csak azért emeli
ki, mert látja, hogy a háttér személyzet munkája májusban annyira szoros már most is, hogy
egész egyszerűen nem fognak tudni aludni. Szeretné, ha a rendezvényterv ilyen
szempontból is újragondolásra kerülne.
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Szádváriné Kiss Mária: A nemzeti és a szakmai ünnepek költségvetése a 2017-es évben
náluk volt. Az intézményi főzőversenyről már sok szó esett. Kísérleteztek vele, és nem nagy
összeget terveztek be hozzá. Megkérdezték az intézményvezetőket és az kristályosodott ki,
hogy nem jó már a nyári időben és ez csak az intézmények dolgozóiból néhány embert
érintene. De természetesen ez egy olyan dátum, amit az élet fog alakítani. Köszöni, amit
Mester László úr mondott. A rendezvénytervet azért is jó így látni és azért írták be azokat a
rendezvényeket is, aminek a háttér kiszolgálása ott van, mert 2017-ben és 2016-ban is így
működtek. A munkatervhez minden javaslatot köszönettel vesz.
Varga László: Egy elég sommás véleményt fog megfogalmazni. A legutóbbi bizottsági
ülésen is elég sok szó esett az akkor benyújtott programtervről. Akkor is megállapították,
hogy jó, ha visszakerül egy hónapra sok minden apró pontosításra. Akkor fölvetette azt, hogy
már az előző hónapban is nagyon hiányolta az ifjúsági és az idősebb korosztálynak szóló
programkínálatot. Felajánlotta a segítséget is. A bizottsági ülést követően a hivatal darabra,
főre, százalékra kimutatást készített és átküldték a művelődési központba. Továbbra sem
látja, hogy az ifjúsági korosztálynak, valamint az idősebb korosztálynak megjelenne
programkínálat. Az 50 év fölötti korosztály jelen pillanatban Biatorbágy lakosságának 30%-át
tesz ki. Ebben a most olvasható éves programban szerepelnek az ismeretterjesztő
előadások, kiállítás megnyitók, amely ennek a korosztálynak szólhatnak. Ezen kívül a
nyugdíjas klub szerepel, illetve azok a kiemelt rendezvények, amire egyébként bárki eljöhet.
Pl. városünnepre, disznótor. A legutóbbi bizottsági ülésen választ kaptak az ifjúsági
korosztályra, hogy nincs itt semmi baj, mert egy pályázat be van adva a klub működtetésére.
Ugyanakkor tartalmazza az anyag, hogy ez rendszeresen 20-25 gyereknek a szórakozási,
vagy minőségi időtöltési lehetősége. Ebbe a korosztályba, több mint 1500 közötti létszám
tartozik. Ehhez képest az anyag is tartalmazza, hogy ez 20-25 gyereknek szól. Ehhez
próbáltak segítséget adni statisztikai adatokkal, és ezt nem látja visszaköszönni továbbra
sem ebben a mostani anyagban.
Szádváriné Kiss Mária: A Peron Plusz programot indítanák el, ezen kívül van egy Bon-bon
matiné, ami nem így megy át a költségvetésükön, mert azt terembérletes formában tudják
megoldani. Ez is pont a hatékonyságról szól, valamiből bevételt is kellene teremteni
minőségi tevékenységből. Tehát több olyan rendezvénnyel számolnának, ami terembérletes
formában kerülne be. Pl. az irodalmi estek, amelyekre nyolcadikosok járnak. Elemezték a
tavalyi évet. Volt két koncert, a Zaporozsec és Ivan and the Parazol az óriási mínusszal
zárult, de voltak gyerekek vagy fiatalok a rendezvényen. Feladatuk a civil rendezvények
számára és az intézmények számára is helyet biztosítani. Meg kell nézni a naptárat, hogy
hol van hely rendezvényre, vagy hogyan alakítsák át azt a rendszert, ami most működik,
mert egyszerűen nincs mikor rendezvényt szervezni és nincs kivel, nincs technikai
személyzet, aki ki tudja szolgálni a civil rendezvényt is, a társintézmények rendezvényeit is.
A ház betelt. Biztosítani kell a Pászti Miklós Művészeti Iskola oktatását is, a fúvós zenekar
próbáit. Ha megkapja a prioritásokat, akkor azt fogják csinálni, de azt is meg kell tudni
mondani, hogy mikor, mert nem lehet elhagyni pl. egy Juhász Ferenc estet, vagy az irodalmi
teaházat. Amikor hiányolnak valamit, akkor már valamiből el kell venni, mert a naptár tele
van. Nem tudnak miből bevételt generálni. A származtatott szolgáltatásaikban a
teremkihasználást úgy lehetne javítani, hogy tudnák azt vállalni, hogy hangfelvételt csinálnak
délelőtt és akár a Völgyhíd TV-vel egy szorosabb kapcsolatot alakítanának ki. Továbbá
mindenhova pályázatot nyújtanak be a rendezvények támogatásához.
Nánási Tamás: Mióta létezik a Városünnep rendezvénysorozat, azóta külön tételként
szerepelt mindig a költségvetésben ennek a fedezete, sőt, a szakmai ünnepek is külön
tételként szerepeltek. A költségvetés előkészítő tárgyalásakor kellene erről a hivatalban
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döntést hozni, és utána foglalkozzon vele a bizottság. Alpolgármester úr hangsúly-eltolódást
szeretne a javaslathoz képest, hogy van-e olyan új rendezvény ötlet, amit a két
korosztálynak be lehet helyezni. A kérést legalább olyan szintig kellene teljesíteni, hogy erre
vonatkozóan javaslat készül. Aztán volt még módosító indítvány, hogy a disznótor
februárban kerüljön megrendezésre. Továbbá volt egy lista azokra a rendezvényekre
vonatkozóan, ahol egy B költségvetési javaslatot javasol az intézménynek. Ezekkel
kiegészítve fogadná el a bizottság a tervet. Ugyanakkor lesz még januárban is egy olyan
alkalom, amikor ezen még finomítani lehet, már jóváhagyás után, mert akkor lesz a
Faluháznak az éves beszámolója, és a könyvtárnak az éves beszámolója, akkor már talán a
költségvetési megbeszélések is előbb járnak, akkor már tán kiderül az is, hogy ebből a
tervből mi az, ami megvalósítható, és mi nem. Az első három hónap előrehozott igény nem
világos, hogyha az augusztus 20-ról is előrehozott igényként kell dönteni, akkor végképp
nem tudja, miért első három hónapról beszélnek. Azt a javaslatot akkor meg kellene csinálni,
és ide kéne hozni a bizottság elé.
Szakadáti László: Azt veszi észre, hogy a faluház igazgatónőjét a bizottság nem nagyon
fogadja el, illetve a kritikusoktól úgy érzi, hogy nem fogadják el, hogy ez az ő szerepe. Mindig
valamelyik szempont nem érvényesülését mondják, hogy hol szűk a keret, hol tág, miközben
látható, hogy a faluház nem rendelkezik egy biztos alappal. Javasolja, hogy a bizottság
fogadja el ezt a munkatervet, de történjen egy egyeztetés, egy műhelymunka a következő
bizottsági kör előtt.
Szádváriné Kiss Mária: Most le kellett adni szerdáig ezt a hatalmas anyagot. Nagyon
szívesen leült volna végigbeszélni a kritikus pontokat. A műsorfüzet is készül, mindjárt
nyomdába kell lennie, és az idő megy előre. Eddig azt a direktívát kapták, hogy a civil
szervezeteknek és az intézményeknek fontos szerepe van a ház életében. Hagyományosan
a civil szervezetek, intézmények egy évre előbb lekötik az időpontokat. Beszélhetnek
disznótorról, de ha a civil szervezet az intézményi szabályt tudomásul vette, és időben leadta
az ő időpontját, akkor csak arra van lehetőségük, hogy itt ez elfogadtassák. Nagyon nehéz
intézményként azt mondani, hogy akkor húzzák ki a februári farsangokat, mert helyette
disznótor lesz. Ha kapnak határozott megerősítést vagy iránymutatást, akkor természetesen
minden további nélkül mindent átdolgoznak. Azt látni kell, hogy a kevés pénzből sok
rendezvényt és nagy rendezvényt csinálni nem lehet. Ekkora épületbe annyi ember fér be,
amennyi befér. A prioritásokat kell meghatározni. A közművelődési rendelet áttételesen
beszél arról, hogy a civil szervezetek az épületet ingyenesen használhatják. Amit elnök úr
mondott két rendezvényt, azzal kapcsolatban leírta, hogy a főzőverseny és a szilveszter
maradjon el. Természetesen, ha megmondják, hogy mikor, kivel, és milyen körben
egyeztessenek, akkor egyeztetnek, de törekedtek arra, hogy minél átfogóbb, átláthatóbb
legyen a működés.
Nánási Tamás: Hangsúlyozza, hogy nem azt mondta, hogy maradjon el rendezvény, hanem
azt, hogy kerüljön tartalékba. Szakadáti László javaslatát jónak tartja, mint útirányt. Fekete
Péter: Konkrét javaslatot vár a disznótor időpontjával kapcsolatban. Nem lát most
lehetséges időpontot. Az egyesületeknek leegyeztetett és időben meghirdetett programjaira
most így novemberben nem szerencsés azt mondani, hogy mégsem lehet. Ennek nincs jó
üzenete. Kérjék azt az intézménytől, hogy a jövő évi tervben a két évvel későbbi disznótort
már nyáron próbálja meg beütemezni és egyeztetni.
Varga László: A február 17-ei hétvégére áttehető. A meseállomást talán el lehet rakni egy
városi rendezvény miatt. Nagyon tiszteli és segíti a helyi civilek életét, munkáját, mint ahogy
ez a bizottság, ez a testület, ez a polgármester és alpolgármester is ezt teszi. De ha egyszer
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vannak kiemelt városi rendezvények, amelyek az egész városnak szólnak, azokat kéne
rögzíteni a rendezvénynaptárban. Ehhez képest lehet akkor a civil szervezeteknek
jelentkezni, Rossz iránynak tartaná, hogyha ezt a bizottságot, ezt a képviselő-testületet, ezt a
városvezetést a civil szervezetekkel próbálnák szembe fordítani azzal, hogy utólag valakit
kitessékelnek a teremből, miközben már ott hónapok óta komoly szervezés áll a dolog háta
mögött. Igenis az előkészítésnél kell nagyon észnél lenni.
Nánási Tamás: Ehhez azt a kiegészítést szeretné tenni, hogy a közművelődési rendelet arra
kötelezi az önkormányzatot, hogy bekéri a civil egyeztetésre a civilek által tervezett
rendezvények naptárját.
Fekete Péter: A február 17-et nem támogatná, mivel ez már a hamvazószerda után van.
Ihászné Pálfi Katalin: Sok éven keresztül készítette ennek a bizottságnak a jegyzőkönyvét.
Sokszor leírta a bizottságnak azt a kérését, hogy a disznótor ne januárban legyen. Évről-évre
amikor értékelték ennek a rendezvénynek a költséghatékonyságát, sikerét, sikertelenségét
mindig elhangzott, hogy február elején legyen a disznótor. Ez egy olyan dátum, amit be lehet
írni 10 évre előre. Szerinte ennyi rugalmasság a civil szervezetekben is lesz, arról nem is
beszélve, hogy a civil szervezetek érdekeltek a falu disznótorában is.
Barabás József: Véleménye szerint így kell hagyni ezt az évet, jövőre pedig meg kell
határozni, hogy évente mikor legyen a falu disznótora.
Nánási Tamás: A bizottság rögzítse, hogy a főbb önkormányzati rendezvényeknek meg
kell határozni az időpontjait a civil egyeztetés előtt. A másik javaslat, hogy a munkatervet és
a rendezvénytervet elfogadja azzal, hogy további finomítást tart szükségesnek a felsorolt
rendezvényeket illetően. Továbbá készüljön B verzió a költségvetésben, illetve meg kell
vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az alpolgármester úr által megjelölt két korosztály
számára milyen további programok biztosíthatók a további rendelkezésre álló keretek között.
A disznótor ügyét véleménye szerint jövő ősszel fogják elővenni újra. Kéri, hogy a bizottság a
következő összevont bizottsági ülés után döntsön második napirendi pontként a Juhász
Ferenc Művelődési Központ előre hozott költségigényéről. Erre vonatkozóan készüljön egy új
költség előterjesztés, amelyben pontosan ki van mutatva az első három hónapra ez az igény
úgy, hogy a bevétel és a kiadás különbségéből levezetve. Ha úgy érzi a művelődési központ,
hogy további lekötéseket is szükségesnek tart, például az augusztus 20-ai Esszencia
zenekar, akkor ezt is legyen szíves ebben a költségigényben szerepeltetni. A javaslat, amit
kaptak, az márciusig tart vagy februárig tart, tehát nincs benne az, hogy augusztus 20-án ki
szerepel. Erre az ellentmondásra szeretné felhívni a figyelmet. Eddig nem döntöttek még
ilyenről, mindig csak az első három hónap lekötéseiről, arra hivatkozva, hogy akkor még
nincs költségvetés addigi is biztosítsák előre ezt az összeget.
Varga László: Az Esszencia zenekart egy levélváltás keretében említettem egy egészen
másik rendezvényre. A zenekar produkciója nem állja meg egy augusztus 20-i rendezvényen
a helyét, mert sokkal igényesebb produkció, mint hogy egy könnyed, nyári eseményen, az
augusztus 20-i kísérő rendezvény legyen.
Nánási Tamás: A bizottság akkor döntsön az első három hónapról, ha befut a művelődési
központtól pontosan kimutatott, átdolgozott igény a lekötési kötelezettség miatt.
Összefoglalja a határozati javaslatot. A bizottság hagyja jóvá a munkatervet és
rendezvénytervet, és további, januári finomítást tart szükségesnek. Erre vonatkozóan
hangzottak el szempontok a rendezvények költségvetésére, illetve volt a Varga László-féle
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javaslat. A bizottság rögzíti, hogy a 2019-es rendezvénynaptár tervezésénél a legfontosabb
önkormányzati szintű rendezvényeknek az időpontja álljon rendelkezésre a civil
egyeztetésig. Az így kiegészített határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Szavazás:
A bizottság 5 igen szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő
napirendet fogadja el.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási és Kulturális Bizottsága
124/2017. (XI. 20.) határozata
A Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi munkatervéről és rendezvénytervéről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
megtárgyalta és Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú mellékletben foglalt átruházott
hatáskörében jóváhagyja a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2018. évi munkatervét és
rendezvénytervét a következő kiegészítésekkel:
-

-

A bizottság következő rendezvények megrendezését csak a költségvetési
lehetőségektől függően, feltételesen javasolja: Intézményvezetői tréning, Intézményi
főzőverseny, Operett-gála, Szilveszter
A bizottság a következő rendezvények tervezett költségvetésénél egy csökkentett
változat elkészítését is javasolja: Gyermeknap, Bábosnap, Angyalfia-vásár, Szakmai
ünnepek, Hantai-kiállítás.

A bizottság
-

a 2018. évi I. negyedévre vonatkozó előrehozott költségigényről új előterjesztést kér,
és azt a 2017. novermber 30-i testületi ülés előtt még tárgyalni kívánja.
kéri, hogy a 2019. évi rendezvénynaptár tervezésénél a kiemelt önkormányzati szintű
rendezvények időpontjai már álljanak rendelkezésre a civil egyeztetésre.
kéri a művelődési központot, vizsgálja meg, hogy a fiatal, illetve idős korosztály
számára milyen további programok biztosíthatók a rendelkezésére álló keretek
között.

(A 2018. évi munkaterv és rendezvényterv a határozat mellékletét képezi.)

2)

2017. októberi önkormányzati rendezvények értékelése

Varga László: Megemlíti a beszámoló, hogy október 23-án a szabadtéri helyszín lemondása
némi bizonytalanságot okozott. Nem érti ennek az okát. Rossz időben nagykabátot meg
esernyőt vesznek, és úgy koszorúznak. Ha az emberek mindig csak napsütésben, és plusz
20 fok fölött csináltak volna forradalmat, akkor valószínű, hogy a történelem nem itt állna,
ahol áll. A Szociális munka napja az utolsó másfél hónapban három időpontra volt
meghirdetve. Ha valami okoz bizonytalanságot egy rendezvény életében, akkor ez az.
Egyébként maga a rendezvény igen színvonalas volt.
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Mester László: A művelődési központ nagytermében nagyon fontos a világítás megoldása,
középső híd felszerelése szükséges. A reflektorok elavultak és olyan világítást lehetne
betenni, ami a néző közönséget is meg tudja világítani.
Szakadáti László: Országos rendezvény is volt október 23-án, 15 órakor. A helyi
rendezvény szervezésénél célszerű lenne ezt figyelembe venni. Az időpont
bizonytalankodáson kívül baj volt a szónok személyével és a szerepével. Polgármester úr
egy rövid köszöntőt mondott, Tálas-Tamássy Richárd pedig a szobornál tervezett beszédét
mondta el. Hiányzott az ünnepélyhez méltó szónoklat, a mélysége az eseménynek.
Nánási Tamás: Azért köszöni Tálas-Tamássy Richárdnak a szónoklatot és szavazásra teszi
fel a beszámolót.
Szavazás:
A bizottság 5 igen szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő
napirendet fogadja el.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási és Kulturális Bizottsága
125/2017. (XI. 20.) határozata
Októberi önkormányzati rendezvények értékeléséről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a
2017. októberi önkormányzati rendezvények értékeléséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és
elfogadja.

3)

2017. decemberi-januári önkormányzati rendezvények előkészítéséről

Nánási Tamás: A szilveszter hiányzik a beszámolóból, de lehet, hogy ennek különösebb
oka nincs, nem tudja. Kéri, hogy egy pár szó essen róla.
Szádváriné Kiss Mária: A szilveszter a Nexus zenekarral lesz, a BiaFood fogja az ételt
felszolgálni, Gere Orsolya lesz a műsorvezető. A gyerekjegy 7500, a felnőtt 9500 forintos. A
költségvetés 1 millió 700 ezer forintra tervezett, a bevétel maximum 120 fővel számol.
Varga László: Az elmúlt években a falu disznótora rendezvény értékeléseiben az szerepelt,
hogy a népi zenekarnak a műsora ha bent van, azért nem jó, ha bent van és hátul van, akkor
azért nem mennek oda, ha bent van és elől van, akkor az ételekkel nem tudnak odamenni.
Minden áldott alkalommal ez meg volt említve, hogy igazából nem tudják hova tenni az
egészet. Ugyanez van Kádár Ferkóval, akit személyesen nagyon szeret, de úgy tűnik, hogy
évről évre ugyanaz a sablon, ami egy kicsit kezd kifulladni. A Babuka a gyermekmegőrzővel
is egy állandó pont. Némi innovációt érdemes lenne belevinni ebbe a disznótorba. Az lenne
tisztességes, ha mások is elismernék, nemcsak magánbeszélgetésen. Akkor végre egyszer
hallaná az igazgatónő, hogy nemcsak a Vargának a háborgása ez.
Szakadáti László: A disznótorban elérték, hogy mivel az egyesületek kifizetik a disznó árát,
az nem veszteséges az önkormányzat részéről, viszont az önkormányzat kultúrprogramot
biztosít, az meg pénzbe kerül.
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Mester László: Most kibuktak azok a dolgok, amiért összeállította az első napirendi ponthoz
való kis táblázatot, ami körbeadásra került. Az a kérdés, hogy amikor itt az egyenleget látják
a kiadás és a bevételek között, akkor az, miből adódik, hogy a falu disznótora mínusz 600,
az Angyalfia vásár mínusz 2.800.000 Ft, a szilveszter mínusz 1 millió forintra jön ki. Az első
falu disznótora összesen került 600.000 Ft-ba, vagy az Angyalfia vásár, amikor először
elindult a szülői munkaközösség gyakorlatilag nulla fillérből hozta össze. Ezek a
rendezvények azóta növekednek, fellépőkkel gazdagodtak. Nem igazán látni, hogy a
költségek miből jönnek össze. Itt az ideje azon elgondolkozni, hogy mi az, amit hozzátesz a
képviselő testület, amit megszavaz, és azon belül az intézményvezető igenis gazdálkodjon
szabadon.
Szádváriné Kiss Mária: Támogatja Mester László javaslatát. Óriási segítség lenne, ha
direktívákat kapnának. Az önkormányzatnak el kellene döntenie, hogy mik a prioritásai a
kultúra terén, és ha nem fogadja el azt, amit az intézmény letesz az asztalra, akkor
határozzon meg prioritást, hogy mely kereteken belül dolgozzanak. Rendbe kellene tenni,
hogy mi a civilek és a társintézmények befogadásában a prioritás és nem érezné az
intézmény, hogy boszorkányüldözésben van. Elnézést kér, de kórházi kezelés miatt el kell
mennie.
Varga László: Semmiféle boszorkányüldözésről nincs szó. Biztos jó érzés ebben a tévhitben
élni. Itt pontosan megmondott dolgokról van szó. Múlt hónapban a rendezvénytervvel
kapcsolatban felmerültek szempontok, nem lettek figyelembe véve. Ez nem
boszorkányüldözés. Ez egy bizonyos fajta öntörvényűség, hogy „akkor is arra megyek,
amerre akarok”, majd utána a felelősség visszapasszírozása azokra, akik annak az erkölcsi,
anyagi és politikai felelősségét viselik. Amikor tavaly az igazgatónő a pályázatát benyújtotta,
eljött beszélgetni és megkérdezte, mik a prioritások. Akkor el lett mondva, hogy az ifjúsági és
az idősebb korosztályra komolyabb hangsúlyt kell fektetni. Ez másfél éve hangzott el.
Szádváriné Kiss Mária elhagyta a termet.
Nánási Tamás: Kéri, hogy az egyes rendezvényeknek a költségvetését, meg annak az
indokoltságát megnyugtató módon próbálják a költségvetési viták során rendezni, ne a
bizottság szintjén kelljen majd arról beszélgetni, hogy egy rendezvénynek a költsége miért
annyi, amennyi.
Mester László: Nem azt kérte, hogy a bizottság egyesével tárgyalja át a meghívottaknak a
költségét, illetve az egyes rendezvényeknek a költségét, hanem azt, hogy az egész
költségtervet, amit jóváhagy, azon túl bízza a művelődésszervezőkre azt, hogy azt hogyan
és mennyiben költik el, és csak akkor vegye elő őket, amikor kiderül, hogy ezt a
költségkeretet nem tartják. Ez nagymértékben az intézményvezetőnek a motiválása, a
felelősségének a komolyan vétele lenne. A költségvetésben azt kéne meghatározni, hogy
melyik az a pont, amire a bizottság azt mondja, hogy igenis nem érdekel, hogy mennyibe
kerül, legyenek sokan és odaadja érte a plusz összeget. Az intézményvezető a következő
költségvetésre ezt a rendezvénytervet már azzal a kiegészítéssel hozza, hogy mi mennyibe
kerül. Akkor sokkal könnyebben dönthet arról az önkormányzat, hogy hogyan tudja a
költségeit csökkenteni a művelődésre szánt kiadásoknak.
Nánási Tamás: A bizottság még úgy foglalt állást, hogy ezeknél a pontoknál érzi azt, hogy B
költségvetés kell többek között az Angyalfia vásárnál, és nem fogadta el a rendezvények
költségtervét, hanem a rendezvénytervet és munkatervet fogadott el.
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Szakadáti László: Felmerült a politikai felelősségvállalás kérdése is. Ha valakinek odaadnak
egy feladatot, ahhoz kell bizalmat is adni. Azt érzi, hogy a közművelődésből hiányzik a
bizalmi tőke. A politikai felelősséget vállalóknak ezzel is törődni kell, hogy bizalom legyen
ebben a rendszerben. Egyre fogy a bizalom, és ez csak azt fogja eredményezni, hogy
Marika feláll és itt hagy mindent. Nyilván, ha valamit elhibázik, azt elhibázta, azt ne
jutalmazzák piros ponttal, de ilyen kis pontatlanságok elő szoktak fordulni a korábbi években
is, de bizalom nélkül nem lehet jó közművelődést csinálni. Itt nem elég beleszólni, kritikusnak
lenni, hiányzik a konstruktőr a rendszerből. Ha pedig magát tervezőnek, alkotónak,
konstruktőrnek tartja, akkor meg egy kicsit kikezdik, elbizonytalanítják, ezáltal létrejön egy
bizalmatlan légkör. Ez a folyamat egészségtelen.
Nánási Tamás: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Szavazás:
A bizottság 5 igen szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő
napirendet fogadja el.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási és Kulturális Bizottsága
126/2017. (XI. 20.) határozata
A 2017. decemberi és 2018. januári önkormányzati rendezvények előkészítéséről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a
2017. decemberi és 2018. januári önkormányzati rendezvények előkészítéséről szóló
tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja.

4)

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2018. évi rendezvénytervéről

Nánási Tamás: A legutóbbi bizottsági ülésen rengeteg javaslat fogalmazódott meg, hogy
még mi szerepeljen önkormányzati szintű rendezvényként. Ezek a rendezvények azok,
amikről tájékoztatót kell előre kapni és utólagos beszámolót. Hozzászólás nem
lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Szavazás:
A bizottság 5 igen szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő
napirendet fogadja el.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási és Kulturális Bizottsága
127/2017. (XI. 20.) határozata
A 2018. évi önkormányzati rendezvényekről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 2018. évi önkormányzati rendezvények naptárát.
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5)

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkatervéről

Nánási Tamás: Hónapok óta az a trend, hogy sokkal hamarabb véget ér a bizottsági ülés,
ezért javasolja, hogy 13 óra helyett 14 órakor kezdődjön. Ez azzal a kockázattal jár, hogy a
nagy napirendeket lehet, hogy külön üléseken kell majd tárgyalni, mint például a
koncepciókat, a civil támogatásokat.
Hingyiné Molnár Ildikó: Letelt az az öt év, ami a köznevelési intézmények továbbképzési
programjáról szól. A fenntartónak legkésőbb 2018 márciusában jóvá kell hagynia a
következő 5 éves ciklusra szóló tervet. Kéri, hogy ennek a tárgyalását a munkarendbe
emelje be a testület.
Nánási Tamás: Beemelhető minden további nélkül. Kérdése, hogy értelmes dolog-e az,
hogy ha januárban tárgyalnak az intézmény karbantartási programjáról, anélkül, hogy
tudnánk-e, hogy a költségvetésben mennyi lesz az erre szánt keret? Ne csak karbantartási
terv legyen, hanem legyen egy beruházási terv is, a megrekedt és a karbantartási keretbe
nem bekerülő tételeknek, mint pl. egy tetőcsere. Június 28-án az ’56-os emlékéremről nem
érdemes tárgyalni, mert annak a beadási ideje ősszel van. Akkor az a javaslat, hogy 14
órakor legyen a bizottsági ülés, beruházási terv is legyen, és az 56-os emlékérmet azt
tegyék át és februárban kéne tárgyalni a továbbképzési tervét a Benedek Elek Óvodának. Az
így kiegészített határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Szavazás:
A bizottság 5 igen szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő
napirendet fogadja el.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási és Kulturális Bizottsága
128/2017. (XI. 20.) határozata
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
elfogadásra javasolja Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi
munkatervét az alábbi kiegészítésekkel:
-

6)

az Oktatási és Kulturális Bizottság hétfőn, 14 órakor tart ülést,
a Benedek Elek Óvoda Intézményi Továbbképzési terve februárban kerüljön
napirendre,
az intézmények nyári karbantartási programja mellett Biatorbágy Város
Önkormányzata tűzze napirendre az intézmények 2018. évi beruházási programját is,
az ’56-os emlékérem adományozásáról szóló napirend kerüljön át a szeptemberi
ülésre

A Karikó János Könyvtár 2018. évi munkatervéről és rendezvénytervéről

Uzonyi Edit: Ez egy vázlatos munkaterv. Költségvetést nem írt hozzá, mert belefér az éves
költségvetésbe. Havonta 2-3 rendezvényt tartanak. Ezekből mindig az egyik felnőtt és
gyerek, illetve ez valamikor néggyé szokott nőni, hogyha rendkívüli, valamilyen ünnep van,
rendhagyó irodalom óra, vagy rendhagyó történelem óra keretében. Januárra és februárra
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kicsit kevesebb rendezvényt írt, mert akkor az éves statisztikát szokták leadni és az elég sok
adminisztrációval jár. Jövőre ünnepli a könyvtár a fennállásának hatvanadik évfordulóját. Ezt
júniusba szeretnék megrendezni. Ezzel együtt lenne a Pest megyei könyvtárosok értekezlete
is.
Nánási Tamás: Azt írja az előterjesztés, hogy 2010-ben kezdődött el az elektronikus
katalógus építése. Az első ügy amivel képviselőként foglalkoznia kellett, az a Szirén
programnak a megvásárlása volt 1998 decemberében 19 évvel ezelőtt. Megvásárolták ezt a
programot, elkezdte a könyvtár feltölteni és azt látják, hogy a munka lassan halad és nincs
kész. Ez nem tűrhető tovább. Kéri a könyvtárat, hogy az elektronikus katalógusról egy
pontos helyzetképet adjon.
Uzonyi Edit: A Szirént megvásárolták. Nem tudja, hogy meddig volt a licence-jogoknak a
megvásárlása, de ezt évente kell venni. Amikor 2008-ban idejött, ezek a licence-jogok már
nem voltak megvásárolva, ami azt jelenti, hogy maga a Szirén működött, de a külső
adatbázisból nem történtek feltöltések, csak belülről. Ez nehezíti a dolgot, mert csak pár
könyvet lehet felvinni ilyen lehetőséggel. A 2010-ben EU-s pályázattal megvásárolták 5 évre,
és azóta minden évben megvásárolják. Történik is a feltöltés, most már csak a
kézikönyveknek a fele nincsen felvéve. Azóta viszont történt egy nagyon nagy lépés, nagy
lett az olvasói létszám. Ahhoz, hogy ne csak a kölcsönzést tudják végezni, ne csak az
olvasói szükségleteket, szolgáltatásokat kielégíteni, illetve rendezvényeket szervezni, ahhoz
vagy plusz ember kell, vagy pedig plusz idő, hogy továbbra is tudják visszamenőleg
megépíteni az adatbázist. Az újakat már mind fölviszik, mind rajta vannak. Ez évente
kétmillió forint összegű könyv. Ezeknek a napi munkába beépítése is gond. Legalább 4
könyvtáros kellene ehhez még így is, hogy 3 kulturális közfoglalkoztatottal dolgoznak, de ők
a szakmai munkához nem értenek. Már két hónapja megbízottakkal próbálják feltölteni az
adatokat.
Nánási Tamás: Ahhoz nem kell még egy könyvtáros, hogy ez a kis kézikönyv-adag még
felkerüljön, főleg, ha megbízási alapon is lehet az adatrögzítést kiadni. Készüljön egy
helyzetkép és egy javaslat, hogy mi kell pontosan ahhoz, hogy ez a program lezáruljon a
következő esztendőben. A munkatervet köszöni, mert sokoldalú és gazdag minden
szempontból.
Mester László: A januári beszámolóba lehet olyan szintű adatokat szolgáltatni, hogy a
nyitvatartási időben hányan jelennek meg és mennyire kihasznált a konkrét nyitvatartási idő?
Uzonyi Edit: Igen, vannak adatok, ez statisztika, vezetniük kell.
Nánási Tamás: A 60. évfordulót lehet gazdagítani azzal a rengeteg ismeretanyaggal, ami a
könyvtárban rendelkezésre áll. A közművelődési koncepciót sikerült teljesen aránytalanul a
könyvtár történetével földuzzasztani, át ott is rengeteg adat van erre vonatkozóan. Ezen kívül
levéltári források állnak rendelkezésre az alapításról. Más javaslat nincs, szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
Szavazás:
A bizottság 5 igen szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő
napirendet fogadja el.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási és Kulturális Bizottsága
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129/2017. (XI. 20.) határozata
A Karikó János Könyvtár 2018. évi munkatervéről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
megtárgyalta és Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú mellékletben foglalt átruházott
hatáskörében jóváhagyja Karikó János Könyvtár 2018. évi munkatervét. A bizottság kéri,
hogy a Karikó János Könyvtár igazgatója a 2018. januári bizottsági ülésre terjesszen be
előterjesztést azzal kapcsolatban, hogy hol tart pontosan az elektronikus katalógus kiépítése,
valamint hogyan és milyen feltételekkel fejezhető be ez a munka a 2018. évben.
A munkatervet a határozat melléklete tartalmazza.

7)

A Benedek Elek Óvoda köznevelési pályázatával kapcsolatos kifizetési kérelméről

Nánási Tamás: Az óvoda 37.700 forintos tétel átcsoportosítására adott be igényt, melynek
nem látja akadályát. Hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Szavazás:
A bizottság 5 igen szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő
napirendet fogadja el.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási és Kulturális Bizottsága
130/2017. (XI. 20.) határozata
A Benedek Elek Óvoda köznevelési pályázatával kapcsolatos kifizetési kérelméről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Benedek Elek Óvoda a
2017. évi Köznevelési pályázat keretében a Csicsergő Tagóvoda csapatépítő kirándulásához
nyújtott pályázati támogatásból fel nem használt 37 700 forintot a Köznevelési pályázatban
szintén támogatott „Zöldülő Óvoda” projektjének megvalósításához használhassa fel.

8)

A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvánnyal kapcsolatos ügyekről

Nánási Tamás: Egy pontosítást javasol. A kuratóriumot és a felügyelő bizottságot is kérjük
föl arra, hogy a 2015-2016-os évnek a beszámolóit, könyvelését, jelentéseit fogadja is el,
mert úgy lesz kerek, ha két grémium megtárgyalja és elfogadja ezeket a dokumentumokat. A
kuratóriumi ülés szervezése a mai napon elindult, a jegyző úrnak volt egy megbeszélése e
tárgyban. Az így pontosított határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Szavazás:
A bizottság 5 igen szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő
napirendet fogadja el.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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Oktatási és Kulturális Bizottsága
131/2017. (XI. 20.) határozata
A Biatorbágyi Diákokért Közalapítvánnyal kapcsolatos ügyekről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága a
Biatorbágyi Diákokért Közalapítvánnyal kapcsolatos ügyekről szóló kérdéseket megtárgyalta.
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy
1) állapítsa meg, hogy a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány alapító okiratában
megfogalmazott céljainak megvalósítása a megváltozott jogszabályi és finanszírozási
körülmények között hatékonyan már nem biztosítható,
2) a 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kérje a Budapest Környéki
Törvényszéktől a Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány megszüntetését, tekintettel
arra, hogy az alapító okiratban meghatározott oktatási közfeladat ellátásáról a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése értelmében
2013. január 1. napjától már az állam; az egyéb, alapító okiratban feltüntetett célok
megvalósításáról pedig Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdése értelmében Biatorbágy Város Önkormányzata saját
hatáskörben gondoskodik,
3) kérje fel a polgármestert, hogy a Biatorbágyi Diákokért Alapítvány megszüntetéséhez
szükséges intézkedéseket tegye meg és a nyilvánosságot a Biatorbágyi Körkép
útján, illetve a www.biatorbagy.hu honlapon keresztül tájékoztassa,
4) köszönje meg a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság eddig végzett munkáját,
5) kérje a polgármestert, hogy a megszűnő Közalapítvány kuratóriumi elnöki feladatait
ellátó személyt a határozati javaslatban foglaltakról értesítse,
6) kérje a kuratóriumot, hogy a határozat 2. pontjában foglaltaknak megfelelően új
kötelezettségeket a Közalapítvány nevében ne vállaljon, a folyamatban lévő ügyeket
rendezze, különös tekintettel az Országos Betétbiztosítási Alapnál lévő 757.298 forint
visszaigénylésére, a tartós jogviszonyok megszűnéséhez szükséges intézkedéseket
tegye meg,
7) kérje a megszűnő Közalapítvány kuratóriumi elnökét, hogy
készítesse el a Közalapítvány hiányzó beszámolóit, és könyvelését, azokat
jóváhagyás céljából terjessze a kuratórium, illetve a Felügyelő Bizottság elé.
8) kérje fel a polgármestert, hogy a közalapítvány megszűnését követően - a hitelezők
kielégítése után - a megszűnt közalapítvány vagyonának átvételéről a jogszabályi
előírásoknak megfelelően gondoskodjon,
9) a Biatorbágyi Diákokért Alapítvány vagyonának ráeső részét - a hitelezők kielégítése
után – a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz használja fel.

9)

A 2012. évi köznevelési koncepció felülvizsgálatáról

Nánási Tamás: Szóbeli egyeztetéseken és igényként fogalmazódott meg, hogy érdemes
volna beiktatni a koncepció készítésébe egy konferenciát is, amely az érintettek terveiről
készít összefoglalót, hogy kinek mik a tervei, fejlesztési elképzelései a jövőre vonatkozóan
Biatorbágyon. Többen javasolták, hogy ezt egy konferencia keretében lehetne föltárni, és
utána beépíteni a koncepcióba. A szakgimnázium kérdése után több oldalról is felmerült,
hogy általános gimnáziumi képzésre vonatkozóan is van egy réteg, aki igénnyel rendelkezik
Biatorbágyon. Vizsgálják meg azokat afejlesztési elképzeléseket, amelyek a felekezeti
iskolák környékén felbukkantak ezzel kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
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Szavazás:
A bizottság 5 igen szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő
napirendet fogadja el.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási és Kulturális Bizottsága
132/2017. (XI. 20.) határozata
A 2012. évi köznevelési koncepció felülvizsgálatáról
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
megtárgyalta a város középtávú köznevelési koncepciójának elkészítéséről szóló
előterjesztést.
A bizottság időszerűnek és szükségesnek tartja a 2012. évi köznevelési koncepció
felülvizsgálatát az alábbi határidők figyelembevételével:
Határidők:
1. Helyzetelemzés elkészítése, megtárgyalása: 2018. február
2. Koncepció első olvasatának megtárgyalása: 2018. március
3. Koncepció elfogadása: 2018. április
10) Tájvédő Kör Egyesület kérelméről

Fekete Péter: Ügyrendi javaslata, hogy a bizottság vegye napirendre az Ohmüllner Márton
Alapítvány kérelmét is, tekintve, hogy már az idei évben nem lesz lehetőség megtárgyalni és
hát jó lenne, ha tudnák, hogy milyen formában használhatják fel a pályázaton elnyert
összeget, illetve, hogy fel lehet-e használni abban a módosított formában.
Szavazás:
A bizottság Fekete Péter napirend-módosító javaslatát, mely szerint kerüljön napirendre az
Ohmüllner Márton Alapítvány kérelme – 5 igen szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a
szavazásnál) – elfogadja.
Nánsi Tamás: Visszatérve a Tájvédő kör Egyesület kérelmére, az egyesület esztendők óta
egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy a Családfasort alakítsa, a hiányzó fákat pótolja.
Erre vonatkozóan évről évre összegeket szoktak megszavazni. Most ugyanazon
feladatkörön belül szeretnék másra átcsoportosítani a támogatást. Szeretnének egy
eszközparkot, amivel ezt a munkát a jövőben végzik. Hozzászólás nem lévén szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Szavazás:
A bizottság 4 igen, 1 tartózkodás mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a
következő napirendet fogadja el.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási és Kulturális Bizottsága
133/2017. (XI. 20.) határozata
A Tájvédő Kör Egyesület kérelméről
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa a Tájvédő Kör Egyesület szerződésmódosítási kérelmét.
11) Ohmüllner Márton Alapítvány kérelméről
Fekete Péter: Az idén változott az alapítvány kuratóriuma és azok a programok, amiket év
elején pályázott az alapítvány, azok vagy csak részben valósultak meg, vagy nem történt
meg a megfelelő adminisztratív elszámolása. Így ezekre a célokra nem tudja felhasználni az
alapítvány a kapott támogatást. Ezért hoz a bizottság, illetve a testület elé olyan célokat,
amire szeretné felhasználni. Az, hogy itt nagyobb összeg szerepel, ezzel gyakorlatilag azt
vállalja, hogy ekkora nagyságrendben tud elszámolni majd a kapott támogatással. Tehát erre
a 346 ezer forintnyi célra szeretné a megkapott 300 ezer forintot fölhasználni. Nyilván a
maradék részt a saját forrásaiból fogja kiegészíteni az alapítvány.
Nánási Tamás: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Szavazás:
A bizottság 5 igen szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő
napirendet fogadja el.
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási és Kulturális Bizottsága
134/2017. (XI. 20.) határozata
Az Ohmüllner Alapítvány kérelméről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága
javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa az Ohmüllner Alapítvány szerződésmódosítási kérelmét.

Nánási Tamás: Mivel több hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést 1508 órakor
bezárja.

k.m.f.

Nánási Tamás s.k.
bizottsági elnöke

Éhn András s.k.
bizottsági tag
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