
K i v o n a t  
Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

2012. január 13-án megtartott ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
2/2012.(01.13.)NNÖ. sz. 

határozata 
 

A Biatorbágyi Általános Iskola átszervezésével összefüggő kérdésekről 
Biatorbágyi Általános iskola telephely kérelme 

 

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy a Biatorbágyi 
Általános Iskola  telephelyeként a Szily-Fáy kastély bejegyzésre kerüljön az általános iskola 
alapító okiratába. 

 
2. A Német Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és jóváhagyja a Biatorbágyi Általános 

Iskola átszervezéséről a 2012/2013-as tanévben iskolába érkező óvodások szüleinek készült 
tájékoztatót az alábbiak szerint: 

 
TÁJÉKOZTATÓ, A BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL 

Iskolánkat a jövő tanévben (2012. szept. 1.) 3 fontos változás érinti. Az elsőt a törvénykezés 
kényszerítette ki. Az új köznevelési törvény az iskolák fenntartásáról és működtetéséről is rendelkezik, 
mely szerint a Biatorbágyi Általános Iskola jelenleg német nemzetiségi iskolának számít (tanulóinak 
több mint 25%-a német nemzetiségi osztályban tanul), így állami, illetve országos-, vagy helyi német 
önkormányzati fenntartás biztosíthatja továbbra is a magas színvonalú oktatást. 
Képviselőtestületünk úgy határozott, hogy továbbra is szeretne hatékonyan bekapcsolódni 
Biatorbágy oktatási rendszerének alakításába, így arra kényszerült, hogy az 1997-ben összevont két 
iskolát, kialakult profiljához igazodva egy német nemzetiségi és egy általános tantervű iskolára 
válassza szét. Ezzel a megoldással a 2013/2014-es tanévtől mindkét iskola állami fenntartás alá 
kerül, de Biatorbágy Város Önkormányzata bizonyos feltételekkel az általános tantervű osztályok 
működtetési jogára szerződést köthet az állammal. A Karinthy F. utcai épületben így német 
nemzetiségi képzésre lehet jelentkezni, de átmenetileg helyet kapnak általános tanterv szerint tanuló 
osztályok is.  

A második változás az, hogy az iskola új telephellyel bővül. Ez a tanulólétszámok emelkedése miatt 
szükséges. A jelenlegi két épületünket úgy kinőttük, hogy az udvarokon még konténeres bővítésre 
sincs lehetőség. A távozó közel 70 nyolcadikos tanuló helyett óvodáinkban 200-nál több gyermek 
töltötte be a tanköteles kort, ami azt jelenti, hogy 4 végzős osztály helyett 7 beiratkozó osztályra 
számíthatunk. A három plusz osztály elhelyezése érdekében megkezdődött a Szily kastély 
tornatermének, ebédlőjének és három tantermének helyreállítása. Új telephelyünkön szeptembertől 
3 első osztály indítását tervezzük régen várt körülmények között (zárt parkoló, nagy tornaterem, új 
bútorokkal és eszközökkel felszerelt tantermek, tágas ebédlő).  



 

A harmadik változás a város lakóinak régi igényét elégítheti ki. Önkormányzatunk tervei szerint 
megkezdődhet a tanítás egy keresztény szellemű, új tanítási tartalmakat is alkalmazó első 
osztályban. A működéshez szükséges kereteket egy mezőörsi alapítványi iskola biztosítja, melynek 
tagiskolájaként funkcionál az említett osztály. Az alapítók célja az önálló, más helyi intézménytől 
független iskola létrehozása volt, amit a jelen körülmények nem tesznek lehetővé, ezért az új iskola 
elkészültéig az alapítványi osztályokat Torbágyon, majd végleges helyükön a Sándor kastélyban 
helyezzük el. 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének szándéka szerint valamennyi Biatorbágyon működő 
alapfokú oktatási intézmény (önkormányzati, német nemzetiségi, alapítványi iskola) működési 
költségeihez hozzájárul olyan mértékben, hogy Biatorbágy minden tanulója arányosan részesüljön a 
támogatásból. 
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