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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Lélegző Képző Központ Oktatási és Innovációs Alapítvány kérelme 

 
A Budapest Környéki Törvényszék 2019. április 1. napjával vette nyilvántartásba a Lélegző Képző 

Oktatási és Innovációs Alapítványt. Az Alapítvány célja: oktatás, nevelés, készségfejlesztés 

gyermekközpontú pedagógiai módszerekkel, illetve esélyteremtés SNI gyermekek részére, tanulási 

nehézségekkel küzdő, hátrányos szocioökonómiai státusszal küzdő fiatalok, fiatal felnőttek 

iskolarendszerű és azon kívüli szakképzése. 

A Lélegző Képző Oktatási és Innovációs Alapítvány 2019. május 10. napján beadványt nyújtott be 

Biatorbágy Város Önkormányzatához, melyben részükre egy Biatorbágy területén lévő ingatlan 

hosszú távú biztosítását kérik. Ezen ingatlanon valósulnának meg az iskolarendszeren kívüli külön 
foglalkozások, valamint ez jelentené az Alapítvány kezdeti központját is, ahol munkájukat el tudják 

kezdeni, amíg az iskola működtetésének feltételei létrejönnek. Ebben az ingatlanban lenne 

megszervezve többek között délelőtti és délutáni foglalkozások keretében az idegen nyelvi 

felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondozás, kézműves foglalkozások kicsiknek, 

műhelyfoglalkozások, autista, mentálisan és fizikailag sérült gyermekek foglalkoztatása, drog 

prevenciós előadások kamaszoknak, nyári táborok, stb. 

A beadványban foglaltak alapján egy 30-80 négyzetméter nagyságú ingatlan lenne a legmegfelelőbb 

számukra. Ebben minimum egy foglalkoztató helyiség, mosdó és tároló helyiség kapna helyet. Az 

épület állaga irreleváns, a felújítást az Alapítvány maga oldaná meg.  

Az Alapítvány kérelme az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára. 

 

Biatorbágy, 2019. május 17. 
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
Mellékletek:  
Lélegző Képző Oktatási Alapítvány kérelme 
 
Összeállította: Veres-Czinege Anita  

 



 
 

„A” határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (V. 30.) határozata 
 

A Lélegző Képző Központ Oktatási és Innovációs Alapítvány kérelme 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Lélegző Képző Oktatási és Innovációs Alapítvány részére nem 

tud önkormányzat ingatlant biztosítani. 

 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezés 
 
 

„B” határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (V. 30.) határozata 
 

A Lélegző Képző Központ Oktatási és Innovációs Alapítvány kérelme 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a Lélegző Képző Oktatási és Innovációs Alapítvány részére a 

Biatorbágy ………….. hrsz-ú ingatlant biztosítja.  

 
Határidő: a Használati Szerződés elkészítésére 30 nap 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezés 
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