
 
ELŐTERJESZTÉS 

 
A köznevelési koncepció 2019. évi intézkedési tervének megalkotásáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. november 29-ei ülésén a 247/2018 (XI. 29.) 
számú határozatával megalkotta köznevelési koncepcióját.  

 
Tekintettel arra, hogy a koncepció az önkormányzati cikluson átívelő, esetenként már 

elindított folyamatokat is tartalmaz, elkészítettük a 2019-ben szükséges, illetve célszerű 
intézkedések tervét, amelyek a feladatok zökkenőmentes megvalósítását szolgálják.   

E körbe tartozik az óvodai nevelés infrastruktúrájának fejlesztése, ezen belül a Nagy utcai 
óvodaépítés megkezdése, a Fő utcai óvodaépület átépítése, illetve a felekezeti óvodák 
létrehozásának figyelemmel kísérése.  

A karbantartói rendszer felülvizsgálata szükséges ahhoz, hogy 2020-tól bevezethető 
legyen az intézményi igényeket jobban szolgáló rendszer.  

Az óvodások logopédiai és fejlesztő pedagógiai ellátásához nyújtott önkormányzati 
támogatás mértékét a jövőben évente felülvizsgálni rendeli a koncepció. A tényleges 
szükségletek felmérése szeptember 15-éig megtörténhet. Javasoljuk, hogy a Benedek Elek 
Óvoda költségvetésébe tartalékként kerüljön a szakszolgálati feladatok óraszámának 
megemelésére 0,5-1 álláshelynyi óradíjának három havi fedezete. 

Az óvodai dolgozókat érintő ún. „jóléti intézkedési csomag” bevezetését 2019. 
szeptember 1-jétől javasoljuk a Benedek Elek Óvodában.  

Az alapfokú oktatást illetően 2019-ben javasoljuk az évenkénti aktualizálás mellett a 
közoktatási és ingatlanhasználati szerződések átdolgozását az elmúlt öt év tapasztalatainak 
figyelembe vételével. 

A következő tervezési ciklus kiemelt célja a középfokú oktatási szint létrehozása a város 
köznevelési rendszerében. Ennek előkészítésében az önkormányzat aktív szerepet kíván 
vállalni egyrészt a lakossági tájékoztatásban, másrészt a létesülő szakgimnázium pedagógiai 
programjának, képzési kínálatának kialakításában. E mellett a családok és felekezeti 
általános iskolák által kinyilvánított gimnáziumi képzés előkészületeit is figyelemmel kíséri. 

A központi állami szabályozások életbe lépésével az elmúlt két önkormányzati ciklusban 
született, a köznevelést érintő határozatok érvényességének felülvizsgálata is időszerűvé 
vált. Javasoljuk ezek áttekintését. 

 
A feladatok körét, az intézkedés tartalmát, elvárt eredményét és a teljesítés határidejét 

tartalmazó táblázatot az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
Kérem a tisztelt képviselő-testülete, hogy a köznevelési koncepció 2019. évi intézkedési 

tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadni szíveskedjék. 
 
Biatorbágy, 2019. február 14. 
        Tarjáni István 
        polgármester 
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Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 
/2019. (II. 28.) számú határozata 

 
A köznevelési koncepció 2019. évi intézkedési tervének megalkotásáról 

 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a 247/2018. (XI. 29.) számú 
határozatával elfogadott köznevelési koncepció 2019-es intézkedési tervéről szóló 
előterjesztést, és azt a mellékelt táblázat szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: kabinet, szervezés 
 

 



Óvodai nevelés 

 Koncepció Intézkedés 2019. Felelős Határidő Elvárt eredmény Forrás igény 
2019-ben Költségvetési hely 

1.  Logopédiai és fejlesztő pedagógiai ellátás 
felülvizsgálata 

a Benedek Elek Óvoda vezetője áttekinti az ellátandó 
feladat nagyságrendjét a 2019/2020-as nevelési évben, 
és írásban értesíti a fenntartót  

Benedek Elek 
Óvoda vezetője  szeptember 15. 

Csökken a különbség az ellátandó feladat és 
annak fedezete között, több gyermek ellátása 
válik lehetségessé 

0,5-1,0 
álláshelynyi 
óraszám 3 havi 
fedezete 

Benedek Elek 
Óvoda 
költségvetése 

2.  
Új, négy csoportos óvoda felépítése a Nagy u. 29-
33. sz. ingatlanon 
 

A kivitelezés megkezdése Polgármester Beruházási terv 
szerint 

A beruházás időarányos része megvalósul 2019-
ben 

Beruházási terv 
szerint Műszaki Osztály 

3.  A Fő utcai óvodaépület átépítése Koncepció terv készítése az átépítésre, a megvalósítás 
ütemezésére Polgármester Beruházási terv 

szerint 
A Fő utcai óvodaépület átépítésének 
időarányos része megvalósul Tervezési költség Műszaki Osztály 

4.  
Jóléti intézkedés-csomag (kiegészítő anyagi 
juttatások, szolgálati férőhely) kidolgozása a 
dolgozók megbecsülésére, megtartására 

Jóléti intézkedések kidolgozása, bevezetése Polgármester szeptember 1. Javul az intézmények szakember-ellátottsága 
Pénzügyi Osztály 
összesítése 
szerint 

Biatorbágy Város 
költségvetése 

5.  Karbantartói rendszer működésének felülvizsgálata Az óvodai karbantartási feladatok feltételrendszerének 
felülvizsgálata, fejlesztése. Alpolgármester  július 31. 

Elkészül a karbantartói rendszer optimális 
működtetésének a képviselő-testület döntését 
megalapozó dokumentuma 

Nincs Nincs 

6.  Tárgyalások megkezdése az óvodai feladat-
ellátásban lehetséges partnerekkel 

Óvodaépítési szándékok és megvalósításuk, valamint 
az önkormányzati szerepvállalás egyeztetése a Biai 
Református Egyházközség és a Torbágyi Katolikus 
Plébánia képviselőjével 

Polgármester  július 31. 

Szándéknyilatkozatok rögzítik a város és a 
közösségek együttműködését a református és a 
katolikus óvoda bekapcsolódásáról a városi 
feladat-ellátásba 

Nincs Nincs 

 

Alapfokú oktatás 

 Koncepció Intézkedés  Felelős Határidő Elvárt eredmény Forrás igény 
2019-ben 

Költségvetési 
hely 

1.  Közoktatási és ingatlanhasználati szerződések 
felülvizsgálata, módosítása felülvizsgálat Jegyző  május 30. A korábbinál részletesebb, pontosabb 

szabályozás jön létre Nincs Nincs 

2.  Az alapfokú köznevelési feladatokra vonatkozó 
önkormányzati határozatok felülvizsgálata felülvizsgálat, képviselő-testületi döntés Jegyző  július 31. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 
határozatai megfelelnek a város 2019-ben 
fennálló köznevelési rendszerének 

Nincs Nincs 

 
Középfokú oktatás 

 Koncepció Intézkedés  Felelős Határidő Elvárt eredmény Forrás igény 
2019-ben Költségvetési hely 

1.  Népszerűsítő, tájékoztató kampány folytatása a 
szakképzésről és a biatorbágyi szakgimnáziumról 

Kapcsolatfelvétel a létesülő szakgimnázium 
fenntartójával  

Szakgimnázium 
fenntartója 

Továbbtanulási 
expo (szeptember 
vége) 

A szülők körében nő a szakgimnáziumi képzés 
ismerete, elfogadottsága. A városban élők 
igénybe fogják venni az intézményt. 

Nincs Nincs 

2.  

Részvétel a szakgimnázium teljes pedagógiai 
programjának megalkotásában, a nappali rendszerű 
képzés mellett különös tekintettel az 
iskolarendszerű felnőttképzésre és 
iskolarendszeren kívüli OKJ-s tanfolyamok 
indítására, a szakmacsoportok meghatározására 

Alapfokú oktatási intézmények és civil szervezetek 
bevonásával egyeztetések a városi érdekek 
megjelenítésére a szakgimnázium képzési 
szerkezetében és programjában. Képviselő-testületi 
döntés. 

Polgármester  július 31. A Biatorbágyon létesülő szakgimnázium 
beágyazódik a város életébe Nincs Nincs 

3.  

Az önkormányzat elvileg támogatja a biatorbágyi 
felekezeti általános iskolákat egy ökomenikus 
gimnáziumi oktatás szakmai feltételeinek 
kimunkálásában. 

Egyeztetés a felekezeti iskolák elképzeléseiről és az 
önkormányzati szerepvállalás lehetőségéről 

Polgármester, 
felekezeti 
általános iskolák 
fenntartói 

július 31. 
A felek részletesebb információkat kapnak 
egymás terveiről és a megvalósítás 
feltételrendszeréről, tervezett üteméről 

Nincs Nincs 
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