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  V á r o s  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  
 Oktatási és Kulturális Bizottsága  

 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/242 

                                                      Fax: 06 23 310-135 • E-mail: hivatal@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu  

 Iktatószám: SZ-4-20/2018.  Ügyintéző: Pénzesné Szép Anna 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 

Bizottsága 2018. november 29-én, csütörtökön, 1300 órai kezdettel a Városháza 102-es 

tanácstermében megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: 

 Nánási Tamás bizottsági elnök 

 Barabás József bizottsági tag 

 Tálas-Tamássy Richárd bizottsági tag 

 Éhn András bizottsági tag 

 Varga László alpolgármester 

 dr. Kovács András jegyző 

 dr. Szabó Ferenc aljegyző 

 Rack Ferencné a Ritsmann Pál Német Nemzetiség Ált. Isk. igazgatója, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 Bognárné Kalicov Mária jegyzőkönyvvezető 
 

Nánási Tamás: Üdvözli az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére felkéri Éhn András bizottsági tagot. Javaslatot tesz a napirendre, a meghívótól 

eltérően. Javasolja, hogy a két napirendet cseréljék meg, ugyanis szeretné polgármester urat 

is megvárni a meghívóban szereplő 1. napirendi pont tárgyalásával. Ha ez nem sikerül, 

akkor nélküle tárgyalják, de adnának rá esélyt, ha megcserélnék a két napirendet.  

 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen szavazattal (4 fő bizottsági tag volt jelen a szavazásnál) a következő 

napirendet fogadja el. 

 

Napirend: 

1) A Biatorbágyi Általános Iskola intézményvezetői álláshely pályázat 

véleményezéséről (ZÁRT) 

 

2) A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartásának és 

működtetésének átvételével összefüggő véleményezésről 
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2) A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartásának és 

működtetésének átvételével összefüggő véleményezésről 

 

Nánási Tamás: Több előterjesztés van a bizottság előtt. Az egyik egy polgármesteri 

előterjesztés, ami a város honlapján a napirend megnyitásakor jelentkezik. Van 

pótanyagként feltöltve a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjétől egy másik 

előterjesztés. Amit most kézhez kaptak kiosztással, az szintén igazgató asszony, illetve 

elnök asszony előterjesztése és különbözik a korábbi előterjesztésektől. 

dr. Kovács András: A polgármesteri és a nemzetiségi önkormányzat által írt előterjesztés 

tartalmában ugyanazt tartalmazza, a különbség a két határozati javaslat közt van. 

Polgármester úr kérése volt, hogy tolmácsolja a bizottság felé, hogy továbbra is az általa 

megfogalmazott határozati javaslatot kéri elfogadásra. Indokként elmondja, hogy van egy 

együttműködési megállapodás a nemzetiségi önkormányzattal Biatorbágy 

Önkormányzatának, amelyet minden évben felül kell vizsgálni január 31-ig. Itt van mód, hogy 

a részletekről lehessen tárgyalni. Polgármester úr az elvi támogatás mellett kéri 

megfogalmazni az általános tantervű képzés elindításának a megvizsgálását. Januárban 

biztos, hogy a részletekkel vissza fog érkezni a testület elé, érintve azt is, amelyet a 

nemzetiségi önkormányzat a saját javaslatában a 2. pontban kért, vagyis az iskola 

működtetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli, igazgatási feladatok ellátásának 

felvállalásának módját. 

Rack Ferencné: Azt az üzenetet kapta, hogy küldjön előterjesztést. Nem is látta 

polgármester úr előterjesztését, elnézést kér. Ez a határozati javaslat, amit átküldött, ez nem 

a német önkormányzatnak a határozati javaslata, hanem, amikor polgármester úrral 

személyesen egyeztetett a kérdésről és az ütemtervről, akkor elmondta, hogy vár a 

szakértőtől egy olyan határozati javaslatot, ami megfelel az előírásoknak, amit várnak ahhoz, 

hogy tovább tudjanak lépni az ügyben. A következő állomás a Pest Megyei Német 

Önkormányzat véleménye lesz és ezután kerül a Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzatához egyetértésre a kérdés. A szakértő szinte minden német nemzetiségi 

iskola, illetve óvoda átvételénél jelen volt, és ez egy minta, hogy milyen kérdésekben kell az 

önkormányzatnak véleményt nyilvánítani. Nagyon szoros az ütemterv. Január 10-ig már a 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzatához is el kell jutni az addigi 

véleményeknek és az addig elvégzett feladatoknak, mert február 28-ig már a 

fenntartóváltással hivatalos kezdeményezéssel az Érdi Tankerületi Központhoz kell fordulni. 

Ez egy elvi hozzájárulás az önkormányzat részéről és az egyéb szakmai és pénzügyi 

dokumentáció kidolgozása az ütemtervben egy későbbi eleme lesz ennek a folyamatnak. 

Ehhez szintén be kell vonni a szakértőt, ez egy hosszadalmas feladat lesz és ennek az 

anyagnak az összeállítása nem is előzheti meg a véleményezési eljárásokat. 

Nánási Tamás: Polgármester úr javaslata két dolgot jelent ki. Egyrészt azt, hogy elvben 

támogatják a fenntartói, működtetői jogok átvételét. Másrészt, ennek megfelelően 

felülvizsgálják és módosítják a német nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodást és vizsgálat tárgyává teszik azt, hogy a tankerület szándékával megegyezően 

egy általános tantervű képzés elindításának lehetősége megvan-e a Ritsmann Pál Német 

Nemzetiségi Általános Iskolában. Ehhez került még feltöltésre pótanyagként elnök 

asszonynak a beadványa, amelyben szintén támogató nyilatkozatot kér a képviselő-

testülettől, amelyben csatlakoznak a német nemzetiségi önkormányzat képviselő-

testületének kezdeményezéséhez. Az lenne a legjobb, ahogy jegyző úr is megfogalmazta, 

hogy azok a részletek, hogy az átvétel és működtetés elvi támogatásán kívül a működtetés 
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során még mit tudnak vállalni és mit nem, az a szerződés felülvizsgálatának lenne a tárgya, 

amely ennek az elvi nyilatkozatnak a kiadása után elindul és amelyre amint lehet, 

visszatérnek. Elnök asszony beadványából az ütemtervet is megismerhették. Itt elsősorban 

az elvi nyilatkozat kimondására van feladatuk december 10-i határidővel. Javasolja, hogy ezt 

a feladatot végezzék el, és a további felvetés, így az írásban kiosztott javaslat 2. pontja a mai 

képviselő-testületi ülés nyomán meginduló együttműködési megállapodás-felülvizsgálat 

tárgya legyen és akkor térjenek rá vissza, amikor ezt a szerződést hagyja jóvá a bizottság, 

illetve a képviselő-testület. Elsődlegesen legyen alap polgármester úr javaslata, amiben 

benne van annak a kérésnek a teljesítése, amelyet elnök asszony javasolt. Polgármester úr 

által javasolt határozatot teszi fel szavazásra. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen) 

az alábbi határozatot hozza:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Oktatási és Kulturális Bizottsága 

94/2018. (XI.29.) határozata 

 

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartásának és 

működtetésének átvételével összefüggő véleményezésről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 

megtárgyalta a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartásának és 

működtetésének átvételével összefüggő véleményezésről szóló előterjesztést és az alábbi 

döntéseket hozza: 

1) elvben támogatja a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy kezdeményezését az 

Érdi Tankerületi Központ által fenntartott Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola (székhely: 2051 Biatorbágy, Karinthy Frigyes utca 4.; OM azonosító: 201824) 

fenntartói és működtetői jogainak a 2019-2020. tanévtől való átvételére; 

 

2) javasolja a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbággyal kötött Együttműködési 

megállapodás felülvizsgálatát és módosítását, valamint az Érdi Tankerületi Központ 

szándékával megegyezően egy általános tantervű képzés elindításának megvizsgálását 

a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában.  

 

 

Nánási Tamás: Mivel több hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést 1336 órakor 

bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 Nánási Tamás Éhn András 

 bizottsági elnöke bizottsági tag 

 

 


