
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Biatorbágy Város Önkormányzatának a Biatorbágyi 
Innovatív Technikum és Gimnázium tanulói számára biztosított hozzájárulásáról 

 

MELLÉKLETEI: - Szövetség Biatorbágyért Egyesület Önkormányzati Képviselőcsoportja 
által előterjesztett előterjesztés szövege és határozati javaslat 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület   
 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 
 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. január 27. 
 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 

MEGHÍVOTTAK:- 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK:  

 

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester 

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Szövetség Biatorbágyért Egyesület 
Önkormányzati Képviselőcsoportja 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző 

 

2022. január 18. 



Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Szövetség Biatorbágyért Egyesület Önkormányzati Képviselőcsoportja Biatorbágy Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) Ör. számú 

rendeletének 24. § (2) bekezdése alapján a 2022. január 27-én tartandó rendes Képviselő- 

testületi ülés napirendjére vételét kérték a Biatorbágy Város Önkormányzatának a 

Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium tanulói számára biztosított hozzájárulásáról 

és költségtérítésről szóló előterjesztésnek, ezzel egy időben a napirendi ponthoz 

előterjesztést és határozati javaslatot is csatoltam 

 

Az előterjesztés szövege és határozati javaslat mellékletként csatolásra került. 
 
Biatorbágy, 2022. január 12. 
 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 

 

 

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 
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Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal 

Biatorbágy Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Elnöke 

Nánási-Kézdy Tamás Úr részére 

Biatorbágy Város Polgármestere 

Tarjáni István Polgármester Úr részére 

 

Biatorbágy 

Baross Gábor u. 2/a. 

 

2051 

 

 

Tisztelt Elnök úr és Tisztelt Polgármester Úr! 

 
Kérem Önöket, hogy jelen előterjesztést és határozati javaslatot a soron következő 

– 2022. januári – bizottsági és képviselő-testületi ülésen nyílt napirendi pontként 

felvenni szíveskedjék. 

 

Biatorbágy, 2022. január 17. 

Üdvözlettel: 

 

 

 
Bodorkos Ádám      Ulicza Máté 

önkormányzati képviselő     bizottsági tag 

 

 

 

 

 

Horváth András      Radnai Péter 

önkormányzati képviselő     bizottsági tag 

 

 

 

 

Lóth Gyula        

önkormányzati képviselő      
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Előterjesztés 

Biatorbágy Város Önkormányzatának a Biatorbágyi Innovatív Technikum 

és Gimnázium tanulói számára biztosított hozzájárulásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata több körben tárgyalta a városunkban épülő 

gimnázium, szakiskola, technikum kérdését. A több éves egyeztetések után végül 

állami támogatásból, az önkormányzat által az állam részére átadott telken épülő, 

a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium nyitja meg hamarosan kapuit. 

 

Sajnálatos módon a kivitelezés úgy alakult, hogy az első tanévben (2022/23) a 

diákok egy ideiglenes bicskei épületben kezdhetik meg tanulmányaikat és csak a 

későbbiekben költöznek át a végleges épületbe. 

 

Az iskola honlapján (https://www.bit-edu.hu) jelenleg az alábbi tájékoztató 

olvasható: 

„A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium mindent meg fog tenni, hogy 

az átmeneti időszakban segítse a diákokat az iskolába jutásban, illetve a tanrendet 

is a közösségi közlekedéshez igazítja majd.” 

 

Javasoljuk, hogy az átmeneti időszakban a 2022-es és szükség esetén a 2023-as 

évre Biatorbágy Város költségvetésének terhére a több mint 1 éve állandó 

lakcímmel rendelkező biatorbágyi diákok részére 100%-ban és utólagos 

megtérítésre kerüljön a helyközi közlekedés mindenkori költsége az érintett 

iskolai időszakokban. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete a döntései során nem 

rendelkezett még arra vonatkozó ismeretekkel, hogy az alapítványi fenntartású 

iskola fizetős lesz. Jelenleg az alábbi tájékoztató szerepel a kérdésben az iskola 

honlapján (https://www.bit-edu.hu): 

„Alapítványi iskolaként célkitűzésünk, hogy a BIT országos összehasonlításban 

is minden téren a legjobb minőséget kínálja diákjainak. Mindezt a családokat a 

lehető legkevésbé megterhelő hozzájárulás mellett. 

- A 2022/23-as tanévben nem kérünk hozzájárulást a családoktól.  

- A 2023/24-es tanévtől a havi hozzájárulás összege diákonként 15.000 Ft 

lesz.  

- Szociális rászorultság esetén a hozzájárulás mérsékelhető.  

- A technikumi osztályba járó diákok államilag garantált ösztöndíjban 

részesülnek (havi 5-8.000 Ft)” 

 

https://www.bit-edu.hu/
https://www.bit-edu.hu/
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A biatorbágyi diákok döntését erősen befolyásolhatja, hogy már az idei évben 

jelentkező tanulóknak is tandíjat kell majd fizetniük a 2023-as évtől.  

Az évek során végig arról szóltak az egyeztetések, hogy sok diáknak nehézség 

bejárni a fővárosba tanulni, hogy mennyivel egyszerűbb helyben tartani őket és 

ezzel is növelhető a kötődésük városunkhoz. Véleményünk szerint többeket 

elrettenthet a tandíj, függetlenül annak mértékétől. 

 

Javasoljuk, hogy a 2023/24-es tanévtől kezdődően Biatorbágy Város 

költségvetésének terhére a több mint 1 éve állandó lakcímmel rendelkező 

biatorbágyi diákok részére 100%-ban és közvetlenül az iskola fenntartója felé 

kerüljön  megtérítésre a mindenkori tandíj / hozzájárulás. 

 

 

Az előterjesztés az SZBE önkormányzati csoportja végezte. 

Előterjesztés mellékletet nem tartalmaz. 

Előterjesztésemnek nincsen több változata. 

Az előterjesztésnek már a 2022-es költségvetési évre is van pénzügyi hatása. 
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Döntési javaslatunk az, hogy: 

„Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének …./2022.(I. ..) 

határozata a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium tanulói 

számára biztosított hozzájárulásáról és költségtérítésről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium állandó biatorbágyi lakcímmel 

rendelkező tanulóinak támogatását és az alábbi döntéseket hozta: 

 

1. A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium végleges biatorbágyi 

épületének átadásáig a 2022-es, és a szükséges további évekre, Biatorbágy 

Város Önkormányzata a város költségvetésének terhére a több mint 1 éve 

állandó lakcímmel rendelkező biatorbágyi diákok részére 100%-ban és 

utólagosan megtéríti a helyközi közlekedés mindenkori költségét az érintett 

iskolai időszakokban. 

 

2. Biatorbágy Város Önkormányzata a város költségvetésének terhére a több 

mint 1 éve állandó lakcímmel rendelkező biatorbágyi diákok helyett, 

100%-ban és közvetlenül, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és 

Gimnázium fenntartója részére kifizetve, átvállalja a havi tandíjukat / 

hozzájárulásukat. 

 

Felelős: Polgármester 

 

Határidő: folyamatos 
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