
 

ELŐTERJESZTÉS 

Oktatásszervezési kérdésekről: 
 

A tanulócsoportok elhelyezéséről az általános iskolák épületében 2019 
szeptemberétől 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata a 2012-ben tett vállalása szerint évente egy-egy tanterem 

biztosításával járul hozzá a Biai Református Általános Iskola és a Magyar Műhely ÁMK 

Czuczor Gergely Tagiskola működéséhez mindaddig, amíg az iskolákban felmenő 

rendszerben kialakul a nyolc évfolyamos képzés. A 2012-ben első osztályba iratkozott 

tanulók a 2019/2020-as tanévben kezdik meg nyolcadik évfolyamukat, így ez az utolsó 

tanév, amelyben az önkormányzat osztálytermeket ad át a két intézménynek. 

A Szentháromság tér 6. szám alatti iskolaépület helyiségein három fenntartó három önálló 

intézménye osztozik. Az épületből elballagó nyolcadik osztályok helyére megegyező számú 

ötödik osztály érkezik, ezért a tanterembővítés konténerek bérlésével oldható meg.  

2019. május 8. napján közös egyeztetésre került sor a Biatorbágyi Általános Iskola, a Biai 

Református Általános Iskola és a Czuczor Gergely Általános Iskola intézményvezetői között 

a Polgármesteri Hivatalban. A következő megállapítások, kérések fogalmazódtak meg: 

• A Biatorbágyi Általános Iskola Szily-Fáy kastély épületében a gépi 

szellőztetésű tantermek esetében a szellőztető rendszer szűrőinek cseréjére 

van szükség. Jelenleg a három darab első osztály tanulói létszám miatt (79 

fő), ezen tantermekbe 28 fős létszám kerül elhelyezésre az előírt 20 fő helyett. 

Előző okok miatt kérik a tankerületet, hogy négy első osztály indulhasson a 

három helyett.  

• A Szily-Fáy kastély hátsó udvarának sármenetesítése céljából a betonpálya és 

az épület közötti területet műfűvel szeretnének lefedni. Huszárik Krisztiánt 

kérik fel a tervek elkészítésére.  

• A 2019/2020-as tanévtől a korábban a Biai Református Általános Iskola által 

használt tanterem és a közösen csoportbontásra használt szoba kizárólag a 

Czuczor Gergely Iskola használatában lesz. 
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• A Biai Református Általános Iskolának így 2 új tanteremre és egy 

csoportbontásra használható fél tanteremre van szüksége.  

• A helyigények új konténerek telepítésével oldhatók meg. A Műszaki Osztály 

felvette a kapcsolatot a telepítő cég szakembereivel, hogy rövid határidőn 

belül erre megoldás szülessen. 

• A Czuczor Gergely Iskola és a Biai Református Általános Iskola is további 

WC-k elhelyezését kéri. 

• Az iskolák 2019. május 31. napjáig adják le eszközigényüket a Hivatalnak. 

• Az intézményvezetők elfogadták és támogatták a tervezett sportpályák 

elhelyezését, kialakítását. Elmondták, hogy az ideiglenes tornaterem és 

sportpálya bővítésével jelentősen javul a helyzet és a heti 145 testnevelés 

órából már csak 40 órát kell kiváltani más módon (pl. úszás, néptánc). 

A tankerülettel a május 13.-i héten kerül sor egyeztetés a sportpályához való 

anyagi hozzájárulás tekintetében. Ezen kívül az egyházi iskolák is 

szándékukat fejezték ki pénzbeli hozzájárulásukat illetően.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy biztosítsa a két és fél osztályterem elhelyezésére 

elegendő új konténer telepítését a Szentháromság tér 6. szám alatti oktatási ingatlan 

területén. 

Biatorbágy, 2019. május 15. 
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
Összeállította: Veres-Czinege Anita 
                        Ihászné Pálfi Katalin  

  



 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (V. 30.) határozata 

 
Oktatásszervezési kérdésekről 

A tanulócsoportok elhelyezéséről az általános iskolák épületében 2019 
szeptemberétől 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a 2019/2020-as tanévben a Szentháromság tér 6. szám alatti ingatlanban, a 

43/2012. (03. 08.) Öh. és a 48/2012. (03. 13.) Öh. sz határozata alapján biztosítja a 

Biai Református Általános Iskolába és a Czuczor Gergely Tagiskolába a belépő új 

évfolyamok számára, iskolánként egy-egy tanulócsoport elhelyezésére alkalmas 

konténerek telepítését, 
2. emellett további fél konténer telepítésével csoportbontásra is alkalmas termet is 

biztosít, 
3. így összesen két és fél osztályterem elhelyezésére elegendő új konténert 

telepít. 

 
 
Határidő: 2019. augusztus 1. 
Felelős: Polgármester 
A végrehajtást végzi: Műszaki Osztály 
 
 


