
 
  

Város Polgármestere 

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék  

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola feladat ellátási helyéül szolgáló 
ingatlan és a feladatellátást szolgáló vagyon Német Nemzetiségi Önkormányzat 

részére történő ingyenes használatba adásáról   

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola (székhely: 2051 Biatorbágy, Karinthy 

Frigyes utca 4.; OM azonosító: 201824) az Érdi Tankerületi Központ által fenntartott oktatási 

intézménye Biatorbágy Városának. Az iskola a Biatorbágy Város Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonát képező, Biatorbágy 2311/4 hrsz-ú Vt-16 övezeti besorolású 

ingatlanban működik. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: NNÖ) a 2018. november 16. napján 

meghozott 49/2018 (XI.16.) NNÖ határozatban, valamint a Biatorbágy Város Képviselő-

testületéhez 2018. november 23. napján benyújtott kérelmében kifejezte szándékát a 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartói feladatainak átvételével 

kapcsolatban. 

Az NNÖ 2019. január 8. napján kelt levele alapján a fenntartóváltással kapcsolatosan 2019. 

január hónapban továbbítani szeretné a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 

– mint egyetértésre jogosult szerv felé - a támogató nyilatkozatokat, valamit egyéb iskolai 

dokumentumokat. 

Fenti levél szerint e dokumentáció része kell legyen a települési önkormányzat határozata, 

miszerint kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmény működési engedélye kiadása iránti 

kérelem benyújtását megelőzően ingyenesen az átvevő NNÖ használatába adja az átvett 

intézmény feladat ellátási helyéül szolgáló ingatlant és a feladatellátását szolgáló vagyont.  

 

Biatorbágy Város Önkormányzata és az Érdi Tankerületi Központ között 2016. december 15. 

napján létrejött vagyonkezelési szerződés alapján az iskola helyéül szolgáló ingatlan az Érdi 

tankerületi Központ vagyonkezelésében van annak megfelelően, hogy az iskola Érdi 

Tankerületi Központ által fenntartott oktatási intézmény.  

 



 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 248/2018. (XI.29.) határozatában 

elvben támogatta az NNÖ kezdeményezését – a jelenleg az Érdi Tankerületi Központ által 

fenntartott - Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartói és működtetői 

jogainak a 2019-2020. tanévtől való átvételére.  

Kérem a tisztelt képviselő-testület tagjait az előterjesztés megtárgyalására. 

Biatorbágy, 2019. január 25. 

 

Tarjáni István s.k. 

polgármester 

Az előterjesztést készítette: dr. Hajdu Boglárka 

Melléklet: NNÖ levele 

Határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (I. 31.) határozata 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola feladat ellátási helyéül szolgáló 
ingatlan és vagyon német nemzetiségi önkormányzat részére történő ingyenes 

használatba adásáról  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Ritsmann Pál Német 

Nemzetiségi Általános Iskola feladat ellátási helyéül szolgáló ingatlan és vagyon német 

nemzetiségi önkormányzat részére történő ingyenes használatba adásáról szóló 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

A korábbi döntéseinek megfelelően kötelezettséget vállal, hogy a Ritsmann Pál Német 

Nemzetiségi Általános Iskola működési engedélye kiadása iránti kérelem benyújtását 

megelőzően ingyenesen az átvevő német nemzetiségi önkormányzat vagyonkezelésébe 

adja az átvett intézmény feladat ellátási helyéül szolgáló ingatlant és a feladatellátást 

szolgáló vagyont. 

 

Felelős: polgármester 

Határidők: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Kabinet 
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