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ELŐTERJESZTÉS 

 
Oktatásszervezési kérdésekről 

(testnevelési órák, lovas oktatás) 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata fenntartói, majd a működtetésre szűkült feladatkörében a 
városban meglévő tornatermi kapacitás kiegészítésére iskolán kívüli helyszíneken 
biztosította a testnevelési órák megtartását. 
 
A Biafitness Center, a Viadukt Sportcentrum, a Pátyi Lovarda majd a Kolozsvári úti 
sportpálya bevonásával, illetve a nem állami, nem önkormányzati fenntartású iskolák 
úszásoktatásának támogatásával növekedett a szakszerűen megtartott testnevelési órák 
száma. 
 
Testnevelési feladatok finanszírozása 

   
         2014 2015 2016 
Úszásoktatás *       
  Czuczor Gergely Tagiskola 0 403200 403200 
Lovas oktatás       
  autóbusz költség 994380 1951990 2094379 
  oktatási költség 1916040 6808502 7642656 
Terembérlet       
  Biafitness 1578600 1950000 1896000 
  Viadukt Sportcentrum 1490870 671947 362966 
Összesen   5 979 890 11 785 639 12 399 201 
 
 
A 2016-17-es tanév második félévében, a 2017. évi költségvetésből mindezen 
támogatásokon felül a Képviselő-testület a 262/2016 XII.01 számú határozatával 574.975 Ft 
fedezetett biztosított a Biai Református Általános Iskola tanulói úszásoktatásának 
finanszírozására. 
 
2017. január 1-jétől az állam a működtetői feladatokkal együtt átvette a köznevelési feladatok 
ellátásához szükséges valamennyi feltétel biztosításának kötelezettségét is. Ennek 
ellentételezésére bevezette a szolidaritási hozzájárulást, amelynek mértéke százmilliós 
nagyságrenddel meghaladja azt az összeget, amelyet a város a köznevelési feladatok állami 
finanszírozásának kiegészítésére fordított 2017. január 1-jét megelőzően. 
 
 
 
 



 
Tekintettel a város 2017 évi működési költségeinek nagyságára – ide értve a szolidaritási 
hozzájárulás mértékét is –, kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy tekintse át, mely 
általános iskolai köznevelési feladatokat kíván a továbbiakban - saját bevételei terhére- 
anyagi támogatásban részesíteni.  
 
Biatorbágy, 2017. június 14. 
 
 
 

Tarjáni István s.k.  
polgármester 
 

 
„A” határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának 

…/2017. (VI. 29.) határozata 
Oktatásszervezési kérdésekről 

(testnevelési órák, lovas oktatás) 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017/2018-as tanévtől a korábbi évek 
gyakorlata szerint támogatja a biatorbágyi általános iskolák testnevelési feladatainak 
ellátását. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. A támogatás 
fedezete Biatorbágy Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tartalékkeretében 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. augusztus 30. 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 
 

„B” határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 
…/2017. (VI. 29.) határozata 

Oktatásszervezési kérdésekről 
(testnevelési órák, lovas oktatás) 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a város 2017. évi működési 
költségeinek nagyságára, ide értve a 2017. január 1-jétől bevezetett szolidaritási 
hozzájárulást is, a 2017/2018-as tanévben nem tudja támogatni a biatorbágyi általános 
iskolák testnevelési feladatainak ellátását. 
 
Határidő: 2017. augusztus 30. 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 
 


