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ELŐTERJESZTÉS 
A Karinthy utcai iskola udvarhasználati rendjéről 

 
 
 

A Karinthy utcai iskolaépület környékén lakók azzal a kéréssel fordultak Biatorbágy Város 
Önkormányzatához, mint az ingatlan tulajdonosához és a benne elhelyezett iskolák 
működtetőjéhez, hogy szüntesse meg a pihenésüket és nyugalmukat zavaró 
tevékenységeket: 
 

1. Az udvar használati rendjében a nyitva tartás maradhat 20 óra, de a szabadidős és 
sportolási lehetőségek kizárásával. Vagyis 18 órát követően az udvar területén ne 
lehessen különböző labdajátékokat játszani és hangoskodni. Az ilyen jellegű 
tevékenység csak a tornateremben legyen végezhető. A szorgalmi időn kívül 
(szombat, vasárnap és tanítási szünetek) udvarhasználat pedig egyáltalán ne legyen 
megengedett, úgy, mint a megelőző szervezeti és működési szabákyzatban volt. 

2. A homokozót is tartalmazó kisiskolás játszótér mielőbbi áthelyezése egy olyan 
területre, amely kellő távolságra helyezkedik el a lakóingatlanoktól, például a 
távolugró pálya melletti udvarrészre. 

3. Műfüves pálya és zajárnyékoló, zajvédő fal építése 
 
 Az Oktatási Bizottság 2013-ban foglalkozott a kérdéssel, a Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója és a hivatal szakemberei 2014. május 13-án 
helyszíni szemle keretében vizsgálták meg a lehetőségeket, de forráshiány és az iskola 
átépítésére vonatkozó hosszú távú tervek miatt konkrét intézkedésre nem került sor.  
 
A tanév rendjét meghatározó miniszteri rendelet, az intézményi pedagógiai program, 
szervezeti és működési szabályzat, házirend és éves munkaterv határozza meg az iskolák 
működését, benne a tanítási órákat és a tanítási órákon kívüli foglalkozások rendjét. A 
szabályozás kiterjed az iskola nyitva tartására, és az iskola helyiségeinek és eszközeinek 
jogszerű használatára. 
 
 A települési önkormányzat szabályozási lehetősége csak a tanítási időn kívüli napokra és 
napszakokra terjed ki. A KLIK Budakeszi Tankerület igazgatójának erről szóló állásfoglalása 
az előterjesztés mellékletében olvasható. 
 
Ennek alapján javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a Karinthy utcai iskola 
udvarának tanítási időn kívüli használati rendjét az alábbiak szerint szabályozza: 
 

1. Az udvar sportolásra, udvari játékra, az általánosan elfogadott magatartási normák, a 
kulturált viselkedés szabályainak a megtartása mellett, a lakosság részéről igénybe 
vehető: 

 
hétköznapokon, szorgalmi időben szeptember 1-jétől június 15-éig 17-19 óráig 
hétköznapokon, nyári szünetben június 16-tól – augusztus 31-éig 9-től 11 óráig és 16-tól 19 óráig 
hétvégeken és ünnepnapokon egész évben zárva 
 

2. Az udvar használatáról tájékoztató táblák kihelyezéséről a jegyző gondoskodik. 



 

 

3. Az iskolaudvar nyitva tartásáról és zárásáról a működtető önkormányzat 
gondoskodik. 

 
Biatorbágy, 2014. szeptember 5. 
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A képviselő-testület megtárgyalta a Karinthy utcai iskola udvarhasználatával kapcsolatos 
lakossági bejelentést. Az iskola működésének, az iskola közvetlen környezetében lakóknak 
és a településen élők érdekeinek együttes figyelembe vételével döntött az iskolaudvar 
tanítási időn kívüli használati rendjéről: 
 

1. Az udvar sportolásra, udvari játékra, az általánosan elfogadott magatartási normák, a 
kulturált viselkedés szabályainak a megtartása mellett, a lakosság részéről igénybe 
vehető: 

 
hétköznapokon, szorgalmi időben szeptember 1-jétől június 15-éig 17-18 óráig 
hétköznapokon, nyári szünetben június 16-tól – augusztus 31-éig 9-től 11 óráig és 17-tól 19 óráig 
hétvégeken és ünnepnapokon egész évben zárva 
 

2. Az udvar használatáról tájékoztató táblák kihelyezéséről a jegyző gondoskodik. 
3. Az iskolaudvar nyitva tartásáról és zárásáról a működtető önkormányzat 

gondoskodik. 
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Felelős: polgármester 




	elt_karinthy_iskolaudvar_használati_rendje
	állásfoglalás

