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V á l a s z 
Németh Szilárd Képviselő Úr részére 

 
Tisztázatlan és megoldásra váró problémák a csepeli általános iskolákban 

 
Tisztelt Képviselő Úr! 
 
Az általános iskolákkal kapcsolatosan megfogalmazott kérdéseire, a felvetett 
problémákkal kapcsolatosan az alábbi választ adom. 
 
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Karácsony Sándor Általános Iskola 
összevonása következtében a pedagógus álláshelyek száma várhatóan 6-tal csökken, 
az egyeztetések jelenleg zajlanak, a továbbiakban a tanulócsoportok létszámának 
függvényében alakul. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számáról 
szintén egyeztetések zajlanak. 
A két iskola összevonásának előkészítése során, ahogyan azt a 2008. április 17-ei 
előterjesztésben jeleztük, a jogszabályban előírtak szerint, szakértő megbízására 
került sor. A szakértő megbízása díja 150.000.- Ft volt.  
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolára vonatkozó felújítási összeget a Képviselő-
testület 2008. április 17-ei ülésének 101/1. számú előterjesztése / Javaslat a 
középtávú felhalmozási feladatok ütemezésére/ tartalmazza, az ott felsorolt munkákat 
az összevonástól függetlenül is el kell végezni az iskola épületén. Egyéb kiadások, 
költségek jelenleg nem merültek fel. 
 
A 2008/2009. tanévben indítható 1. osztályos csoportok számát a Képviselő-testület 
2008. március 20-ai ülésén tárgyalta és fogadta el. /61. számú előterjesztés/ 
A beiratkozás adatai igazolják a tervezett csoportszámokat. 
 
A közoktatási törvény 3. számú melléklete határozza meg a nevelési-oktatási 
intézményekben indítható csoportok átlaglétszámát és a maximális létszámokat.  

Átlaglétszám   Maximális létszám 
1-4. évfolyamon    21    26 
5-8. évfolyamon   23    30 
A csoportok kialakításánál figyelembe kell venni, hogy 2007. szeptember 1-től 
megváltozott az önkormányzatok finanszírozása, a normatív támogatások 
számításának rendszere. A tanulólétszám alapú támogatást felváltotta a 
teljesítménymutató szerinti finanszírozás, melynek meghatározó eleme a 
tanulócsoportok átlaglétszáma.   
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A 2008/2009. tanévre beiratkozott első osztályos tanulók száma a kerület többségi 
iskoláiban 656 fő, a speciális általános iskolában 17 fő, összesen 673 fő. A tervezett 
29 tanulócsoporttal számolva 23,2 fő lesz az első osztályok átlaglétszáma. 
Természetesen az átlaglétszámban benne vannak a kis létszámú osztályok a Herman 
és a Karácsony iskolákban, valamint a Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola 
csoportjainak létszáma is. Az átlag alatti létszámokkal működő speciális csoportok 
miatt szükséges az átlagot meghaladó csoportok indítása is. 

 
Iskola 1. osztályosok száma Induló osztályok száma 
Eötvös 62 2 
Herman 48+8 3 
Széchenyi 45 2 
Karácsony 59+12 3 
Katona 47 2 
Kazinczy 45 2 
Kék 23 1 
Kölcsey 58 2 
Lajtha 24 1 
Mátyás 49 2 
Móra 26 1 
Rákóczi 27 1 
ÁMK 46 2 
Szárcsa 22 1 
Vermes 55 2 
Mészáros 17 2 
Összesen 673 29 

 
Az osztálylétszámok meghatározásakor az SNI tanulókat figyelembe vesszük, a 
maximális létszám átlépése esetén az OKÉV engedély megkérésének ez alapvető 
feltétele. A kis létszámú osztályok éppen ezért alakultak ki. Az integráltan oktatott 
tanulók esetében az intézményvezető az SNI-s tanulók számának figyelembe 
vételével dönthet a körzeten kívüli tanulók felvételéről, így az osztályok létszámának 
kialakításáról. 
 
Az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója meghatározta hogy, az ágazat 
költségvetése az előző évi eredeti előirányzat 5%-kal csökkentett mértéke lehet. Ezért 
nem terveztük az Ön által felsorolt nem kötelező feladatok külön díjazását. A 
betegszabadság után járó díjazás tervezését pedig, a Pénzügyminisztérium 2008. évi 
tervezési útmutatója nem tette lehetővé, így ezen feladatokra külön összeg szintén 
nem került betervezésre. 
 
A Kihívás Napját 1991-óta rendezik a világon és hazánkban. Az első évektől 
kerületünk nevezett az eseményre és sokáig népszerű is volt. Az utóbbi időkben 
azonban hazánkban, így Budapesten is vesztett népszerűségéből, bár a legtöbb 
kerület nevezett az eseményre. Ezért  tudatosan kerületünk az elmúlt 8 évben a 
kihívás napján, de Kerületi Sportnap néven rendezte meg a versenyeket ami így vált 
ismertté, és közkedveltté.  



Ezen az eseményen a kerület valamennyi általános és középiskolája a Csepel SC 
Központi létesítményében 7 sportágban mintegy 1200-1500 sportolni vágyó tanulója 
vett részt. Ezen a napon 9 órától 16 óráig a sporté, a mozgásé volt a főszerep. 
 
Az elmúlt évben a közoktatási törvény alapján a tanóra védelmében minden ilyen 
rendezvényt (tanulmányi versenyek, sportversenyek) kizárólag a tanítási idő után 
lehet megrendezni. Így a tavalyi évben ezt az eseményt Kerületi Sportdélutánként 
szerveztük meg fél három órai kezdettel. Az esemény 6 óráig tartott. Az indulói 
létszám erősen visszaesett az előző évekhez viszonyítva az atlétika, ügyességi 
versenyek, sakk, asztalitenisz sportágakban. Egyedül a labdajátékokban kosárlabda, 
labdarúgás és a röplabda volt népszerű. Ezekben az induló létszám hasonló volt az 
eddigiekhez képest, bár érezhető volt, hogy a gyerekeket a késői kezdés miatt 
nehezebb volt mozgósítani. Az esemény dologi kiadása 1 millió Ft, személyi bérei 
(játékvezetők, tornavezetők, segítők) kb. 256 ezer Ft volt. 
Az esemény értékelését követően a testnevelő tanárok és az iroda véleménye 
egyöntetűen az volt, hogy ilyen formában ne rendezzük meg a sportdélutánt.  
Ehelyett testnevelői kezdeményezésre szeptember 13-án, szombaton Sporttoborzó és 
egészségnap lesz megrendezve. Ezen az eseményen a Csepel Futással egybekötve 
egy úgynevezett sportbörze is lesz, ahol a kerület valamennyi sportága, egyesülete 
bemutatkozik így népszerűsítve a sportot és az egészséges életvitelt. Az esemény 
rendezési előkészítését elkezdtük. 
 

 
 
Tisztelt Képviselő Úr!  Kérem válaszom elfogadását. 
 
 
 
 
Budapest, 2008. május 14. 
 
 
 
 
         Tóth Mihály 
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