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ELŐTERJESZTÉS
A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolának a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Biatorbágy részére történő átvételével kapcsolatos kérdésekről
1.

Az Érdi Tankerületi Központ 2019. május 29. napján kelt levelében tájékoztatta a
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetőjét az oktatásért
felelős államtitkár döntéséről, melyben 2019.09.01. napjától a fenntartói jog átadását
engedélyezi, amennyiben a fenntartó vállalja az iskola beiskolázási körzetéből
jelentkező tanulók felvételét, annak érdekében, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos
helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben, továbbá
gondoskodik az SNI-ellátás folytonosságának biztosításáról.

Az Érdi Tankerületi Központ 2019. június 6. napján kelt levelében tájékoztatta a Ritsmann
Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetőjét, a köznevelési intézmény
átszervezéséről szóló miniszteri illetve Klebelsberg Központ elnökének döntéseiről.
A tankerületi tájékoztató leveleket az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 39. § (5) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat, mint fenntartó, a
köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelmét 2019. június 20. napjáig
nyújthatja be az illetékes megyei kormányhivatalhoz. Ez a határidő jogvesztő. A
működési engedély iránti kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Állam Kincstár
bejegyzésről szóló határozatát is, így ezen köznevelési intézményeket 2019. június 20.
napját megelőzően a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezni szükséges. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy elkészítette a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi
Általános Iskola módosított alapító okiratát, melynek benyújtásához szükséges a
Képviselő-testület elfogadó határozata. A módosított alapító okirat 2019.09.01. napjától
hatályos és az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.
2.

A fenntartóváltás kapcsán szükséges az Érdi Tankerületi Központtal a 2016. december
15. napján aláírt vagyonkezelői szerződés módosítása, melyet az aláírt szerződés

értelmében a Tankerület végez el. A szerződés a szerint módosítandó, hogy a
vagyonkezelésbe adott, a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 2311/4
hrsz.-ú ingatlan (természetben: 2051, Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4.), melyben a
Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola működik és a hozzátartozó ingóságok
kikerülnek a szerződésből.
3.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 8/2019. (I.31.) határozatában a
fenntartóváltással összefüggésben kötelezettséget vállalt a feladatellátásul szolgáló
ingatlan és vagyon ingyenes használtba adásáról német nemzetiségi önkormányzat felé.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy és Biatorbágy Város Önkormányzata
által aláírandó határozatlan időre szóló vagyonkezelési szerződést, a köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló 2311/4 hrsz.-ú ingatlan és ingóságok
tekintetében az előterjesztés 4. számú melléklete képezi (pótanyagként kerül
kiküldésre), melynek aláírására az Érdi Tankerülettel előző pontban részletezett
módosított szerződés aláírása után kerülhet sor.
Kérem a tisztelt képviselő-testület tagjait az előterjesztés megtárgyalására és döntéseinek
meghozatalára.
Biatorbágy, 2019. június 14.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Az előterjesztést készítette: Veres-Czinege Anita
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Tankerület levele államtitkári döntésről
2. sz. melléklet: Tankerület levele Klebelsberg Központ elnökének döntéséről
3. sz. melléklet: Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapító okirata
4. sz. melléklet: Vagyonkezelési szerződés
5. sz. melléklet: 8/2019. (I.31.) határozat
6. sz. melléklet: 57/2019.(III.28.) határozat

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. (VI. 27.) határozata
A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolának a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Biatorbágy részére történő átvételével kapcsolatos kérdésekről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Ritsmann Pál Német
Nemzetiségi Általános Iskolának a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy részére
történő átvételével kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést és az alábbi döntéseket
hozza:
1)

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 8/2019. (I.31.) és 57/2019.
(III.28.) döntéseinek megfelelően hozzájárul, hogy a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi
Általános Iskola az Érdi Tankerületi Központ fenntartásából a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Biatorbágy fenntartásába kerüljön és az előzőekkel összefüggésben a
köznevelési intézmény, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja;

2)

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete a korábbi döntéseinek megfelelően
felkéri az Érdi Tankerületi Központot, hogy készítse elő a 2016. december 15. napján
aláírt vagyonkezelői szerződés módosítását aszerint, hogy a vagyonkezelésbe adott, a
köznevelési

intézmény

feladatainak

ellátását

szolgáló

2311/4

hrsz.-ú

ingatlan

(természetben 2051, Biatorbágy, Karinthy Frigyes u 4.) - melyben a Ritsmann Pál Német
Nemzetiségi Általános Iskola működik - és a hozzátartozó ingóságok kerüljenek ki a
szerződésből;
3)

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert a
fenntartóváltás kapcsán, hogy az Érdi Tankerületi Központtal aláírt módosított
vagyonkezelői szerződés aláírását követően, a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Biatorbágy és Biatorbágy Város Önkormányzata között a 4. melléklet szerinti
tartalommal a Vagyonkezelői Szerződést aláírja.

Felelős: polgármester
Határidők: azonnal
Végrehajtásért felelős: Kabinet, Szervezés

Okirat száma:

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) a Ritsmann Pál Német
Nemzetiségi Általános Iskola alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola

1.1.2. rövidített neve: Ritsmann Pál Általános Iskola

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése

1.3.

A költségvetési szerv

1.2.1. német nyelven: Paul Ritsmann Deutsche Nationalitätengrundschule
1.3.1. székhelye: 2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes utca 4.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

2.2.
2.3.

1

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2019.09.01.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
2.2.2. székhelye: 2051 Biatorbágy , Baross G. u. 2/A.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése

Érdi Tankerületi központ

székhelye
2030 Érd, Alispán utca 8/A.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2051 Biatorbágy , Baross G. u. 2/A.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
3.2.2. székhelye: : 2051 Biatorbágy , Baross G. u. 2/A.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.
4.2.

1

4.3.
4.4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.5.

A költségvetési szerv közfeladata:
- általános iskolai nevelés-oktatás,
- nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat
száma
852010

szakágazat megnevezése

Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
- nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása (német nyelvoktató
nemzetiségi nevelés-oktatás),
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám
091211
091213
091220
092111
092113
092120
104030
081030
081043

kormányzati funkció megnevezése

Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon

Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű
nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon
Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének,
oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon

Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi
bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív
napközbeni ellátás útján
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Biatorbágy város közigazgatási
területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
2

5.1.

5.2.

1
2
3
4

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetőjét a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy Képviselő-testülete
pályázat útján, 5 éves határozott időre a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
67-68. §-ai, 83. § (2) bekezdése, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 21.-26. §-ainak
értelmében bízza meg, illetve menti fel. Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói
jogokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke gyakorolja.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

munkaviszony

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

közalkalmazotti jogviszony
megbízási jogviszony
vállalkozás jellegű
jogviszony

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: általános iskola

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
- általános iskolai nevelés-oktatás,
- nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

6.2.

1

6.3.

1

- A Német Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási
feladatait Biatorbágyi Polgármesteri Hivatalával együttműködve saját maga látja el.
(A gazdasági szervezet székhelye: 2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes utca 4.)

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

feladatellátási hely megnevezése

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános
Iskola
Iskolatípusonként az évfolyamok száma:

iskolatípus

általános iskola

tagozat
megjelölése
nappali

maximális
gyermek-,
tanulólétszám
470 fő

évfolyamok száma
3

1 - 8. évfolyam

6.4.

1

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

2051 Biatorbágy, Karinthy
Frigyes utca 4.

2311/4

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati joga
vagyonkezelői
jog

az ingatlan
funkciója, célja
általános iskola

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2019. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Biatorbágy, „időbélyegző szerint”

P.H.
Rack Ferencné
elnök

4

