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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Lélegző Képző Központ Oktatási és Innovációs Alapítvány oktatási célú 

programjának elvi támogatásáról 
 
A Szövetség Biatorbágyért Egyesület Önkormányzati képviselőcsoportja 2019. április 16. napján 

előterjesztést és határozati javaslatot nyújtott be Biatorbágy Város Önkormányzatához „Lélegző 

Képző Oktatási és Innovációs Alapítvány oktatási célú programjának elvi támogatásáról” címmel. Az 

előterjesztéshez két melléklet tartozik: A Budapest Környéki Törvényszék végzése Lélegző Képző 

Oktatási és Innovációs Alapítvány nyilvántartásba vételéről, valamint a „Lélegző Képző Alapítvány” 

által jegyzett, „Az iskola, ahol a tanítás együtt lélegzik a gyermekkel” című dokumentuma.  

A Budapest Környéki Törvényszék 2019. április 1. napjával vette nyilvántartásba a biatorbágyi 

székhelyű alapítványt. Az Alapítvány célja: oktatás, nevelés, készségfejlesztés gyermekközpontú 

pedagógiai módszerekkel, illetve esélyteremtés SNI gyermekek részére, tanulási nehézségekkel 

küzdő, hátrányos szocioökonómiai státusszal küzdő fiatalok, fiatal felnőttek iskolarendszerű és azon 

kívüli szakképzése. Célja továbbá egyedi tanrend és módszertan kialakítása a Nemzeti Kerettanterv 

szabályozásait figyelembe véve. 

A képviselőcsoport az előterjesztésében kéri a Képviselő-testület elvi támogatását egy az Alapítvány 

által működtetett iskola indításához. Lehetséges támogatási területként említik meg a tervezett 

ingatlan bérleti költségeinek részben vagy egészben történő átvállalását, az ingatlan közüzemi 

költségeinek átvállalását és az iskola indításához szükséges felszerelések, bútorok egyszeri 

költségeinek biztosítását.  

A témában szakértői vélemény kérésére került sor Ihászné Pálfi Katalintól. A szakértői állásfoglalás és 

a Szövetség Biatorbágyért Egyesület előterjesztése jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára. 

 

Biatorbágy, 2019. május 14. 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (V. 30.) határozata 
 

A Lélegző Képző Központ Oktatási és Innovációs Alapítvány oktatási célú 
programjának elvi támogatásáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Lélegző Képző Oktatási Alapítvány elvi 

támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
A Képviselő-testület a megismert szakértői vélemény tükrében kéri a Szövetség Biatorbágyért 

Egyesületet, előterjesztésének kiegészítésére az alábbi pontokkal: 

• Hány biatorbágyi család kívánja igénybe venni az alapítványi iskolát? Ezen belül 

mennyi az SNI vonatkozású gyermek? 

• Rendelkezik-e az iskola szülői szándéknyilatkozatokkal? Ha igen, mennyivel? 

• Az Alapítványi iskolákba járókra hárul-e majd tandíjfizetési kötelezettség, ha igen, 

mekkora? 

• Szakmai érvekkel, tapasztalatokkal támasszák alá, hogy milyen módon segíti az SNI-

s és hátrányos helyzetű gyermekek képesség kibontakozását a negyedik évfolyamtól 

tervezett kéttannyelvű oktatás. 

• Milyen ütemben kívánják megszervezni az oktatást? Első évfolyamtól felmenő 

rendszerben, vagy egyszerre nyolc évfolyam indításával, vagy egyéb más módon? 

 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 

















































Szakértői vélemény 

a Szövetség Biatorbágyért Egyesület Önkormányzati képviselőcsoportja által a „Lélegző Képző 
Oktatási és Innovációs Alapítvány oktatási célú programjának elvi támogatásáról” címmel 2019. 
április 16-án benyújtott előterjesztéséről 

 

A Szövetség Biatorbágyért Egyesület Önkormányzati képviselőcsoportja 2019. április 16-án a „Lélegző 
Képző Oktatási és Innovációs Alapítvány oktatási célú programjának elvi támogatásáról” címmel 
előterjesztést és határozati javaslatot nyújtott be Biatorbágy Város Önkormányzatához. Az 
előterjesztéshez két melléklet tartozik: A Budapest Környéki Törvényszék végzése Lélegző Képző 
Oktatási és Innovációs Alapítvány nyilvántartásba vételéről, valamint a „Lélegző Képző Alapítvány” 
által jegyzett, „Az iskola, ahol a tanítás együtt lélegzik a gyermekkel” című dokumentuma. 

Az előterjesztéshez mellékelt levélben a képviselőcsoport tagjai kérik az előterjesztés megtárgyalását 
az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Pénzügyi, Stratégiai és Ügyrendi Bizottság valamint a képviselő-
testületi 2019. májusi ülésén. A benyújtott előterjesztés határozati javaslatot is tartalmaz, melyben 
kérik a kezdeményezés elvi támogatását, és tárgyalások megkezdését az elvi támogatáson túlmutató 
anyagi támogatás lehetséges tartalmáról. 

 

Szempontok a képviselő-testület állásfoglalásának kialakításához: 

1. A képviselő-csoport levelében hivatkozott a Biai Református Általános Iskola és a Czuczor 
Gergely Általános Iskola fenntartójával 2012-ben kötött közoktatási és ingatlanhasználati 
megállapodásra és kérte, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata hasonló támogatásban 
részesítse a Lélegző Képző Oktatási és Innovációs Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány)által 
indítandó általános iskolát. 
A hivatkozott megállapodások keletkezésének idején az alapfokú oktatás megszervezése és 
feltételeinek biztosítása (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat is) még a települési 
önkormányzatok feladata volt.  
E kötelezettség teljesítése a hatályos jogszabályok szerint történhetett saját intézmény 
alapításával (fenntartásával és működtetésével), illetve más fenntartóval kötött 
megállapodással, akár más településen. Ilyen „szolgáltatás vásárlásra” jellemzően akkor 
került sor, ha a települési önkormányzat férőhely vagy megfelelő szakember hiányában nem 
tudott eleget tenni a kötelező feladatainak.  
A demográfiai adatok alapján 2012-től a Biatorbágyi Általános Iskola kapacitása nem volt 
elegendő a belépő korosztályok fogadására, ezért az önkormányzatnak felmenő rendszerben 
évente két osztállyal mindenképpen bővítenie kellett a tanulócsoportok számát. E 
kötelezettség keletkezésével egyidejűleg érkezett két szülői kör kezdeményezése önálló 
felekezeti, illetve alapítványi iskola megalapítására, melyhez kérték az önkormányzat 
támogatását.  
A képviselő-testület azt az alapelvet fogalmazta meg, hogy felelőssége nem csupán az 
intézményfenntartás, hanem valamennyi biatorbágyi gyermek alapfokú oktatásának 
biztosítása, célul pedig azt tűzte ki, hogy a különböző lakossági igényeket kielégítő oktatási 
kínálat jöjjön létre a városban, hogy az újonnan beköltöző családok ne csak házaikat, hanem 
a várost is otthonuknak érezzék. Így jött létre a Biatorbágyi Általános Iskola mellett a 
református közösséghez, az Aranyalma-Kerek Világ Egyesülethez és a német nemzetiséghez 
tartozó családok önálló iskolája. 



A Biai Református Általános Iskola fenntartója a Biai Református Egyházközség, iskola-
fenntartási tapasztalatokkal rendelkező szervezet, amely nem új iskolát hozott létre, hanem 
újraindította hatvan évnyi szünet után az államosításkor elvett iskolát. Az Aranyalma-Kerek 
Világ Egyesület nem rendelkezett iskolaalapításhoz, fenntartáshoz, és működtetéshez 
elegendő szakmai tapasztalattal, szakemberekkel és anyagi eszközökkel, ezért a hasonló 
pedagógiai programmal működő, a mezőörsi Magyar Műhely Alapítvány vállalta a fenntartói 
feladatokat, s hozta létre Biatorbágyon a Czuczor Gergely Tagiskolát. A Magyar Műhely 
Alapítvány több éves iskolafenntartói tapasztalatokkal, szakmai tapasztalatokkal és jól 
képzett szakemberekkel rendelkező szervezet volt már akkor. A Magyar Műhely Alapítvány 
és az Aranyalma-Kerek Világ Egyesület szülői köre által a majdani igazgatói feladatra felkért 
szakember között több éves szakmai együttműködés volt a magyar nyelv gyökrendszerére 
alapuló, a Czuczor-Fogarasi féle nyelvészet iskolai oktatására vonatkozó kutatások és kísérleti 
programokban. A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartója Biatorbágy 
Város Önkormányzata maradt, igazgatója az addigi német nemzetiségi tagozat vezetője lett. 
A Budapest Környéki Törvényszék 2019. április 1-jén vette nyilvántartásba a Lélegző Képző 
Oktatási és Innovációs Alapítványt, melynek alapító okirata 2019. február 22. Ebből fakadóan 
a fiatal szervezet eddigi tevékenysége nem ad támpontot megalapozott vélemény 
kialakításához. A létesíteni kívánt iskola programját összefoglaló Lélegző Képző Alapítvány 
nem nevezte meg a 2019. szeptemberében indítani kívánt iskola megszervezésével megbízott 
igazgatót, nem mutatta be végzettségét, eddigi munkásságát, szakmai tapasztalatát. Segítené 
a képviselő-testületi vélemény kialakítását a leendő igazgató és a tanítók, tanárok 
bemutatása. 
 
A benyújtott előterjesztés és a mellékelt dokumentumok nem tartalmazzák annak a 
biatorbágyi szülői körnek a bemutatását sem, amely az Alapítvány által létrehozandó 
iskolában reméli megtalálni gyermeke számára megfelelő oktatást, fejlesztést, társadalmi 
integráció elősegítését. 
  
A képviselő-csoport előterjesztése nem tesz említést arról, hogy a Biatorbágy közigazgatási 
területén tervezett működés jelenti-e egyben azt is, hogy csak biatorbágyi gyermekek 
iratkozhatnak az Alapítvány iskolájába, vagy fogadni kívánnak más településről érkezőket is. 
Továbbá nem tartalmaz információt arról, hogy hárul-e tandíj, térítési díjfizetési 
kötelezettség a tanulókra, különös tekintettel a hátrányos szocioökonómiai státusszal küzdő 
fiatalokra.  
A precedensként hivatkozott két közoktatási megállapodás feltétele volt, hogy legalább 
kilencven százalékban biatorbágyi gyermekek vehetők fel az iskolákba, illetve az, hogy az 
alapítványi iskola nem kérhet tandíjat.  
 
 

2. A Lélegző Képző Oktatási és Innovációs Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) tartós 
közérdekű céljai között szerepel többek között az  

- esélyteremtés a sajátos nevelési igényű gyermekek részére, specifikus mentális adottságok 
kibontakoztatására fókuszálva, valamint  

- születési, szociális helyzet körülményei, vagy egyéb környezeti hatások következtében 
tanulási nehézségekkel, hátrányos szocioökonómiai státusszal küzdő fiatalok, fiatal felnőttek 
számára lehetőség biztosítása a társadalmi integráció esélyének növelése, értékeinek 
megvalósítására,  



- ennek érdekében oktatási feladatokat ellátó intézmény működtetése, ott a sajátos nevelési 
igényű, hátrányos helyzetű, valamint halmozott (tanulási, magatartási, mentális, stb.) 
problémákkal küzdő tanulók általános és középfokú oktatása, iskolarendszerű és 
iskolarendszeren kívüli szakképzése.  

Az Alapítvány tartós közérdekű céljai közül fent kiemelt célok sajnálatos módon nem 
érvényesülnek kellő súllyal a „Lélegző Képző Alapítvány” által jegyzett, „Az iskola, ahol a 
tanítás együtt lélegzik a gyermekkel” című dokumentumban. Osztályonként csupán 2-2 
sajátos nevelési igényű tanuló fogadására készülnek, akik között nem lehetnek viselkedési 
zavarral küzdők. Ez ellentétben áll a magatartási problémákkal küzdő tanulók fogadásának 
céljával, amit az Alapítvány tartós közérdekű célként megfogalmazott. Óvodai csoportokban, 
iskolai osztályokban az állami és önkormányzati intézményekben is általános gyakorlat két 
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló együtt nevelése a többi gyermekkel, integrált 
formában. A Lélegző Képző Alapítvány „Tanáraink” címszó alatt nem ír arról, hogy milyen 
gyógypedagógiai kompetenciákkal, szakképzettséggel rendelkező pedagógusokkal kívánják 
ellátni ezt a feladatot. Nem esik szó gyógypedagógiai tantervről, taneszközökről sem. 

Ezzel szemben kiemelt figyelmet kap az angol nyelv oktatása: „Iskolánkban az angol nyelv 
érdemi tanítása és használata rendkívül fontos szerepet tölt be. … Már első osztályban heti 5 
órában vannak angol nyelvórák, amely negyedik osztályra heti 7 órára bővülnek és felső 
tagozatban is ez a tendencia mérvadó. Első és második osztályban folyamatos magyar nyelvű 
visszacsatolással elkezdjük felépíteni a nyelv alapjait és mindennapi használatát, amely 
harmadik osztályra már olyan szintre fejlődik és természetessé válik a gyermekek életében, 
hogy a tantárgyak egy részét angol nyelven tanulják a kicsik, majd negyedik osztálytól átveszi 
az összes tantárgy az angol nyelven történő oktatást egészen a nyolcadik osztály végéig, 
amikor a diákok középfokú nyelvvizsgát tehetnek.”  

Fentiek alapján vélelmezhető, hogy az iskola emelt szintű angol nyelvi képzést, negyedik 
osztálytól lényegében két tannyelvű oktatást biztosít minden tanuló számára, a középfokú 
nyelvvizsga megszerzését irányozza elő a nyolcadik osztály végére, ideértve a hátrányos 
helyzetű, sajátos nevelési igényű tanulókat is. Az ő fejlesztésük programja, tanterve, 
időkerete jelenleg nem szerepel a benyújtott dokumentumban. 

 

 

Javaslat a képviselő-testület állásfoglalásának kialakításához: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testületének nem feladata vizsgálni és minősíteni 
az Alapítvány iskolaalapítási szándékának pénzügyi és szakmai megalapozottságát. Joga 
viszont eldönteni, hogy saját bevételeinek terhére mely hosszú távú cél támogatásáról dönt a 
saját mandátumát meghaladó időszakra.  

Szemben a 2012-es törvényi szabályozással, ma már nem települési önkormányzati feladat az 
alapfokú oktatás megszervezése. A tervezett általános iskola mind az angol nyelvi képzésével, 
mind a sajátos nevelési igényű tanulók képzésével az állami feladat-ellátásban kíván részt 
venni. Ez persze nem zárja ki az önkormányzati támogatást, főleg, ha olyan társadalmi 
csoport tagjairól van szó, akiknek a többséghez képest nagyobb terhet kell viselniük a 
gyermekük állapotából fakadó iskolai nehézségek leküzdéséhez. 



 

Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete az 1. és 2. pontban jelzett kérdések 
tisztázása céljából kérje meg az előterjesztő Szövetség Biatorbágyért Egyesület 
Önkormányzati képviselőcsoportját, hogy előterjesztését egészítse ki az alábbi 
információkkal: 

Mutassák be azt a biatorbágyi szülői kört, beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket 
nevelő családokat, (természetesen a személyiségi jogok tiszteletben tartásával, az 
adatvédelmi törvény betartásával), akik az Alapítvány iskolájába kívánják íratni gyermeküket.   

Hány biatorbágyi, ezen belül sajátos nevelési igényű gyermek beiratkozását várják az 
elkövetkező három tanévben? Rendelkeznek-e szülői szándéknyilatkozatokkal? 

Az Alapítvány általános iskolájába járó tanulókra hárul-e majd tandíj vagy térítési díj fizetési 
kötelezettség, s ha igen mekkora annak várható összege? 

Szakmai érvekkel és tapasztalatokkal támasszák alá, hogy milyen módon segíti a sajátos 
nevelési igényű, hátrányos szocioökonómiai hátterű gyermekek képességkibontakoztatását, 
társadalmi integrációját a negyedik évfolyamtól tervezett kéttannyelvű oktatás. 

Nyilatkozzanak arról, hogy milyen ütemben kívánják megszervezni az oktatást: első 
évfolyamtól felmenő rendszerben, egyből mind a nyolc évfolyamon, vagy más módon. 

 

Készítette: Ihászné Pálfi Katalin 

2019. május 14. 
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