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Előterjesztés 
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 

felülvizsgálatáról 
 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 248/2018. (XI. 29.) sz. határozatában elvben 
támogatta a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy kezdeményezését az Érdi 
Tankerületi Központ által fenntartott Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 
fenntartásának és működtetői jogainak 2019-2020. tanévtől való átvételére. 
 
A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola – valamennyi biatorbágyi állami 
fenntartású intézményhez hasonlóan – költségvetési szerv, gazdasági szervezeti 
egységgel nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy az intézmény átlagos statisztikai 
létszáma - a gazdasági szervezeti egység kialakításához szükséges, jogszabályban előírt -  
100 főt nem éri el.  
 
A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 6/C§ (2) bekezdés b) pontja alapján a : 
 
„b) a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a 
helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal 
gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat 
önkormányzati hivatali feladatait ellátja,” 
 
Jelen állapotában a Polgármesteri Hivatal nem rendelkezik szabad humánerőforrás 
kapacitással sem a pénzügyi-számviteli sem pedig a humánerőforrás gazdálkodási 
feladatok ellátására, így az intézmény – ilyen formában történő - átvétele a Polgármesteri 
Hivatal személyi állományának bővítését követeli meg, többletköltséget okozva ezzel az 
Önkormányzatnak. 
 
A jogszabály a gazdasági szervezet kialakításának 100 fős létszámkorlátja alól felmentést 
ad az alábbiak szerint: 
 

„Áht. 10. §  
(4)41 A költségvetési szerv – a (4a) és (4b) bekezdésben meghatározott kivétellel – gazdasági 

szervezettel rendelkezik. A gazdasági szervezetet a Kormány rendeletében meghatározott 
képesítéssel rendelkező gazdasági vezető vezeti. 

(4a)42 A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi 
létszáma a 100 főt nem éri el, 

a) az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal 
vagy 

b) az irányító szerv döntése alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel 
rendelkező más költségvetési szerv 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.366985#foot41
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142897.366985#foot42


látja el. E rendelkezést nem kell alkalmazni – kormányrendeletben meghatározott eltéréssel – az 
irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalára, a 
nemzetiségi önkormányzati költségvetési szervre, az alaptevékenységként költségvetési szerv 
gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szervre és az olyan költségvetési 
szervre, amely az alapításáról rendelkező törvény, kormányrendelet alapján vagy az állam 
nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik.” 

 
A köznevelési intézmények működtetéséhez az állam normatív támogatást biztosít. A 
normatív támogatás jogcímei tartalmazzák az intézmény működtetéséhez kapcsolódó 
forrásokat is, mely fedezetet nyújthat az intézmény saját gazdasági szervezetének 
működésére is. 
 
A fentiek alapján az együttműködési megállapodás felülvizsgálata során ki kell térni arra, 
hogy a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola saját gazdasági szervezettel rendelkezik, 
így az intézmény pénzügyi-számviteli valamint humánerőforrás gazdálkodási feladatait 
saját hatáskörben látja el. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 
 
 
Kérem a bizottságot tegye meg javaslatát, a képviselő testületet hozza meg döntését.   
 
 
 
Biatorbágy, 2019.május 06.  
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A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 
felülvizsgálatáról 

 
 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatát. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 
saját gazdasági szervezettel rendelkezzen, pénzügyi, számviteli és humánerőforrás 
gazdálkodási feladatait saját hatáskörben lássa el. 
 
 
 
Határidő: augusztus 15. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 
 


