
 

Az általános iskolai és óvodai beiratkozásról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

a) Óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározásáról 

A Benedek Elek Óvoda vezetője benyújtotta az óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatóját, 
mely az előterjesztés mellékletében olvasható. 

Az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt az óvodáskorúak száma Biatorbágyon, ami maga 
után vonta az óvodai csoportok túlzsúfoltságát. Ezen 2015-ban jelentősen enyhített a 
Csicsergő Tagóvoda bővítése két csoporttal, ami 50 fő felvételét tette lehetővé a korábbi 
létszámon felül. 

A szülők egy része a nyári születésű, hatodik életévüket betöltött gyerekeket szívesen 
visszatartják még egy évi az óvodában még akkor is, ha az igen magas létszámú 
csoportokban sem őket, sem az iskolaérettséget tényleg el nem érő gyermekeket nem lehet 
a megfelelő eredményességgel felkészíteni az iskolára. Mind a legkisebbeknek, mind az 
iskolába készülőknek nagy szükségük volna az egyéni szükségleteiket figyelembe vevő 
fejlesztésre. Éppen ezért nehéz döntés a mennyiségi igények, illetve a minőségi nevelés 
között sorrendet felállítani. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2018/2019-es nevelési évben az alábbi 21 óvodai 

csoportban engedélyezze a maximális csoportlétszám túllépését a törvény által megengedett 

20% erejéig: 

Benedek Elek Óvoda 

- Pitypang Tagóvodája csoportjai 

- Vadvirág Tagóvodája csoportjai 

- Meserét Tagóvodája csoportjai 

- Csicsergő Tagóvodája csoportjai 

 

 

b) A tanulócsoportok elhelyezése az általános iskolák épületében 2018. 
szeptemberétől (megállapodás az osztálytermek használatáról) 

  

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 



A Biatorbágyi Általános Iskola, a Biai Református Általános Iskola, és a Magyar Műhely ÁMK 
Czuczor Gergely Tagiskola között még nem született meg a megállapodás az osztálytermek 
használatáról a szeptemberben induló új tanévre. Marx Árpád igazgató úrtól a mellékelt 
tájékoztatás érkezett, amelyben jelezte, hogy a 80-as számú konténertantermet tudja átadni 
vagy a Biai Református Általános Iskola, vagy a Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely 
Tagiskola részére. 

A Biai Református Általános Iskola és a Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola 
igazgatói a mellékelt levélben kérik a T. Képviselő-testülettől, hogy 2-2 osztályterem legyen 
még biztosítva az új tanévhez. Ha ez nem megoldható, akkor 3 osztályterem átadásával is 
meg tudják oldani a csoportbontásos oktatást. 

A hiányzó tantermek biztosításához a T. Képviselő-testület döntése szükséges. 

 

Biatorbágy, 2018. május 25. 
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző 

  



 
1. Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának 

/2018. (V. 31.) határozata 
Óvodai csoportszám és csoportlétszámok meghatározásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

1) úgy dönt, hogy a 2018/2019-es nevelési évben a Benedek Elek Óvoda 24 

csoportjában lássa el az óvodakötelesek óvodai nevelését, 

 

2) hozzájárul, a 2018/2019-es nevelési évben az alábbi 21 óvodai csoportban a 

maximális csoportlétszám túllépéséhez a köznevelési törvény által 

megengedett 20% erejéig: 
Benedek Elek Óvoda 

- Pitypang Tagóvodája csoportjai 

- Vadvirág Tagóvodája csoportjai 

- Meserét Tagóvodája csoportjai 

- Csicsergő Tagóvodája csoportjai 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Benedek Elek Óvoda vezetője 
  



 
2. Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 
/2018. (V. 31.) határozata 

 
A tanulócsoportok elhelyezése az általános iskolák épületében 2018. 

szeptemberétől (megállapodás az osztálytermek használatáról) 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1)  a 2018/2019-es iskolai tanévnek a Biai Református Általános Iskola és a 

Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola részére szerződésben vállalt 

kötelezettségének eleget téve elfogadja az Érdi Tankerület részéről átadott 80-

as számú konténertantermet, 

2) a további tanterem igény biztosítására …………………………………….. 

intézkedést tesz. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 
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