
 
Beszámoló 

az Oktatási és Kulturális Bizottság 2018. évi munkájáról 
 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság a 2018. évben 15 ülést tartott, és 98 határozatot hozott. Részben a 
napirendek magas száma, részben a határidős ügyek miatt összesen öt munkaterven kívüli ülésre került 
sor márciusban, májusban, szeptemberben, novemberben és decemberben. Május 14-én a Bizottság min-
dezek mellett fórumot is tartott a megújított köznevelési koncepció előkészítése érdekében. 

Az év egyik kiemelt feladata ennek a dokumentumnak az elkészítése volt. Ezúton is szeretném megkö-
szönni a felülvizsgált köznevelési koncepció összeállításával megbízott Ihászné Pálfi Katalin munkáját, 
illetve az intézményvezetők segítségét, akiktől számos fontos javaslatot kaptunk az egyeztetések során. A 
helyi köznevelés jövőjéről a Bizottság által szervezett szakmai fórumon hangzott el a legtöbb elképzelés, 
ahol minden érintett ismertette az általános iskolák működésével-fejlesztésével, illetve a helyi középfokú 
oktatás bevezetésével kapcsolatos javaslatát. A Bizottság végül november 19-én tárgyalta az új köznevelé-
si koncepció végső formába öntött változatát, amit e hónap végén fogadott el a Képviselő-testület. 

A köznevelést érintő fejlesztésekkel kapcsolatos ügyeket több ülésén is tárgyalta a Bizottság. A Városi 
Sportcsarnok kivitelezésének elindításával szeptember 24-i és november 19-i üléseinken is foglalkoztunk, 
mindkét alkalommal Füzy Andrástól, a Széchenyi Kosárlabda Akadémia elnökétől kaptunk tájékoztatót. 
Április 16-i tanácskozásunkon tárgyaltuk a szakgimnázium előkészítéséről a Nemzeti Sportközpontok Kht.-
val kötendő megállapodás tervezetét, majd a végrehajtás állása szeptember 24-i ülésünkön is napirendre 
került. Ugyanekkor foglalkozott a Bizottság az új általános iskola kivitelezésének előkészületeivel is. No-
vemberben döntöttünk arról, hogy a Tópark beruházás területén a jövőben létrejövő bölcsődei és óvodai 
szolgálatás önálló és összevont intézmény keretein belül működjön majd. E hónapban szavaztuk meg azt a 
javaslatot is, hogy a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola működtetését vegye át a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat, és támogattuk Czifra Zsuzsanna igazgatói kinevezését a Biatorbágyi Általános 
Iskola élére. 

Több alkalommal is foglalkoztunk a két felekezeti iskola kezdeményezésével a Szentháromság téren lévő 
iskolaépület hátsó udvarának rendezésével kapcsolatban, amire a megnyugtató megoldást ebben az év-
ben kell megtalálni. A 2018/2019-es tanév előkészítésével kapcsolatban napirenden szerepelt az újabb 
konténerek vásárlásának, elhelyezésének kérdése, amely jól mutatta azt, hogy a Szentháromság téri új 
szárny megépítése ellenére jelentőssé váltak a feszültségek az iskolák elhelyezési problémáival kapcsolat-
ban. A tanév előkészítését szolgálták azon javaslataink is, amelyeket a gyermekétkeztetés átszervezésével 
kapcsolatos új rendszer bevezetésével, a szükséges beruházásokkal kapcsolatban fogalmaztunk meg. 

Jelentős munka első lépését jelentette, hogy októberi ülésünkön támogattuk Szádváriné Kiss Mária javas-
latát a közművelődési koncepció, rendelet felülvizsgálatával, az új kulturális koncepció elkészítésével 
kapcsolatban. Támogattuk Tálas-Tamássy Richárd előterjesztését a német nyelvű helyiségtáblák kihelye-
zéséről. Több alkalommal tűztük napirendre a Településképi rendelet tervezetét is, amelyben a kulturális 
örökségvédelmi fejezetet véleményeztük, és a helyi értékvédelmi pályázattal kapcsolatban kezdeményez-
tünk módosítást, amit a Képviselő-testület elfogadott. 

Külön köszönöm a városvezetés, a Polgármesteri Hivatal, valamint Pénzesné Szép Anna referens nagymér-
tékű segítségét és az intézményvezetőknek az aktív részvételt és munkát a Bizottságunk 2018. évi ülésein.  

Biatorbágy, 2019. január 17-én  

Nánási Tamás s.k.  

Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
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HATÁROZATI JAVASLAT  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

/2019. (I. 31.) határozata  

Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2018. évi munkájáról  
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  

1. megtárgyalta az Oktatási és Kulturális Bizottság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót,  
2. a beszámolót elfogadja.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: bizottsági elnök  
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 


