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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Biatorbágyi Általános Iskola Érdi Tankerületi Központ által kezdeményezett 
átszervezésének véleményezése 

 
 

Az Érdi Tankerületi Központ vezetője, Sárközi Márta igazgató asszony 2017. március 24-én 
kelt levelében azzal a kéréssel fordult Biatorbágy Polgármesteréhez, hogy  tájékoztassa 
Biatorbágy Város Képviselő-testületét  az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és 
működtetésében lévő köznevelési intézmények átszervezéséről, s a testület véleményét 
2017. április 18-án kedden 14 óráig számára megküldeni szíveskedjék. 
 
A levélben a Biatorbágyi Általános Iskola szakmai alapdokumentuma 6.2-6.2.4 pontjainak 
törlésére tett javaslat szerepel. E szerint az iskola Karinthy Frigyes utca 4. szám alatti 
tagintézménye megszűnik. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi szempontok figyelembe vételével 
fogalmazza meg véleményét: 
 

- A Biatorbágyi Általános Iskola három épületben működik, ami többlet terhet jelent az 
oktatás megszervezésében, ezért a Karinthy utcai tagozat megszüntetésére tett 
javaslat elvben támogatható.  

- A tagozat működése azonban nem csupán oktatásszervezési, technikai kérdés. 
Megszüntetése a magyar tantervű oktatás megszűnését jelenti a torbágyi 
városrészben. Megtartása érdekében a tagozatra járó gyermekek és a leendő első 
osztályosok szülei kérelemmel és szándéknyilatkozattal fordultak a tankerület 
vezetőjéhez és Biatorbágy polgármesteréhez. 24 gyermek szülei fejezték ki 
szándékukat, hogy a 2017/2018-as tanévben a Biatorbágyi Általános Iskola Karinthy 
utcai tagozatára kívánják beíratni gyermeküket első osztályba. 

- A magyar tantervű képzés megtartása fontos cél. Biztosítása a Ritsmann Pál Német 
Nemzetiségi Általános Iskola keretében ésszerű megoldás volna.  

- A 2017/2018-as tanévre az elsősök beíratása 2017. április 20-21-én lesz. A 
rendelkezésre álló idő kevés az átszervezés gondos előkészítésére. 

- A Karinthy F. 4. szám alatti oktatási épületben a tanulócsoportok elhelyezése 
megoldott. Ez az állapot, ha nem is nevezhető ideálisnak, biatorbágyi viszonyok 
között elfogadható és fenntartható az elkövetkező három tanévben. 

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy Biatorbágy Város egész oktatási rendszerét 
áttekintve, és a hatályban lévő önkormányzati határozatokra figyelemmel foglaljon állást az 
Érdi Tankerületi Központ Biatorbágy állami fenntartású köznevelési intézményeinek 
átszervezésére tett javaslatáról.  
 
Biatorbágy, 2017. április 10. 
 
 
        Tarjáni István 
        polgármester 
 
 



 

 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (IV. 11.) határozata 
 

A Biatorbágyi Általános Iskola Érdi Tankerületi Központ által kezdeményezett 
átszervezésének véleményezése 

 
 
A képviselő-testület áttekintette Biatorbágy Város oktatási szerkezetét, különös 
tekintettel az általános iskolák működésére annak érdekében, hogy eleget téve az Érdi 
Tankerületi Központ kérésének, véleményét megfogalmazza a Karinthy utcai tagozat 
törléséről a Biatorbágyi Általános Iskola szakmai alapdokumentumából. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a változtatással elvben egyetért, az alábbi 
feltételek egyidejű teljesülése esetén: 
 
Biatorbágy torbágyi városrészben a Biatorbágyi Általános Iskola Karinthy utca 4. sz. 
alatt működő tagozatának megszüntetésével egyidejűleg az Érdi Tankerületi Központ 
gondoskodik legalább 1-4 évfolyamon azoknak a tanulóknak a magyar tantervű 
oktatásáról-neveléséről a Karinthy utca 4. szám alatti oktatási épületben, (például a 
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola szervezetében) akik nem tartoznak 
a német nemzetiséghez. 
 
Az átszervezést az Érdi Tankerületi Központ a jogszabályban előírt egyeztetési eljárást 
követően, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. 
§ (4) a-e és g pontjaira, az érintett felek közös megegyezésére törekedve az átmenet 
zökkenőmentes lebonyolítására megfelelő időt biztosítva hajtja végre. 
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