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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2009/2010. tanév előkészítése, többek között, az alábbi feladatok végrehajtását 
jelentette: 

Az óvodai előjegyzésekből, iskolai beiratkozásokból adódó feladatok 
 A nyári időszakra tervezett felújítások, karbantartások elvégzése 
 A központi és kerületi tankönyvtámogatások leosztása  

Az Önkormányzati Minőségirányítási program működtetéséből adódó feladatok 
végrehajtása. 

 
1. Az óvodai előjegyzések, iskolai beiratkozás adatai alapján szükséges 
változtatások végrehajtása 
 
Az óvodai csoportok száma 112, melyből 2 csoport (Kádár Katalin és Nagy Imre 
ÁMK óvodák 1-1 csoportja) szünetel, így a működő csoportok száma 110. A 
szeptemberi gyermeklétszám 2492 fő, az elmúlt évi létszámnál 22 fővel több, így a 
csoportok átlaglétszáma 0,2-del 22,7 főre nőtt. ( A közoktatási törvény által előírt 
átlaglétszám 20 fő.) A fenti létszámban fejlődésében akadályozott gyermek a 
Hétszínvirág óvodában 18 fő, a Tátika-Napsugár óvodában 13 fő, a Kerek Világ 
óvodában 10 fő, a Csillagtelepi Óvodákban 8 fő. Ezeket a gyermekeket a csoportszám 
számításánál a közoktatási törvényben meghatározottak szerint 2 vagy 3 főként kell 
figyelembe venni, így a számított szeptemberi óvodás létszám 2557 fő, a csoportok 
átlaglétszáma 23,2 fő. 
Az előjegyzések szerint a nevelési év során további 250 három évét betöltő gyermek 
kapcsolódik be az óvodai nevelésbe. 
 
Az általános iskolákban a tanulócsoportok száma 1-gyel csökkent. A tanévet 225 
csoportban 5253 tanuló kezdte meg, a tanulók száma 10 fővel csökkent.  
Az átlaglétszám az elmúlt évihez viszonyítva nem változott, 23,3 fő. (A közoktatási 
törvény szerint az átlaglétszám alsó tagozaton 21 fő, felső tagozaton 23 fő.) 
A napközisek száma az előző évhez képest 90 fővel, a csoportok száma 1-gyel nőtt. 
A 116 napközis csoportban a szeptemberi létszám 2891 fő. A csoportok átlaglétszáma 
24,9 fő. (Az előző évi átlaglétszámnál 0,6 fővel több.) 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosítjuk az ellátást. A Nagy Imre ÁMK- 
ban működő autista csoportban 8 fő, a Herman Ottó és a Karácsony Sándor Általános 
Iskolában működő 2-2 csoportban 40 fő diszlexiás, a Móra Ferenc Általános Iskolában 
10 fő hallássérült, a Mátyás Király Általános Iskolában 18 tanulásban akadályozott 
tanuló oktatása biztosított.  
Minden általános iskola ellátja a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 
tanulókat, számuk növekedést mutat, ebben a tanévben 24 fő. 
Megnőtt a szakértői bizottságok véleménye alapján logopédiai ellátást igénylők száma 
is, őket a Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola 13 logopédusa látja el. A 
gyermekek/tanulók számára a szakértői bizottság által meghatározott óraszámok 
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biztosításához a logopédusok számát az iskolában megüresedő álláshelyek terhére az 
elkövetkező években várhatóan növelni kell. 
 
A Mészáros Jenő Speciális Általános Iskolában a tanuló és a napközis csoportok 
száma 1-1 csoporttal csökkent. Így ebben a tanévben a 16 tanulócsoportban a tanulók 
száma 121 fő, a napközis csoportok száma 12, melyben 119 tanuló egész napos 
nevelését biztosítják. 
 
Jedlik Ányos Gimnázium 20 tanulócsoportjában a tanulók száma 618 fő, az elmúlt 
évinél 7 fővel  több. A csoportok átlaglétszáma 30,9 fő. (A közoktatási törvény által 
meghatározott átlaglétszám 28 fő.) 
 
Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 
Az intézményben a nappali tagozaton 1 gimnáziumi, 3 szakközépiskolai csoporttal, a 
felnőttoktatási tagozaton 2 csoporttal indult kevesebb. 
A Gimnázium intézményegységben 2 tanulócsoportban, a tanulók száma 50 fő, az 
átlaglétszám 25 fő. 
A Szakközépiskola intézményegységben, a 9-12. évfolyamon, 8 osztály indult, a 
tanulók létszáma 251, az átlaglétszám 31,3 fő /az előző évi 32,8 fő/.  
A felnőttoktatás 4 esti tagozatos osztályába 160 fő iratkozott be. 
 
A Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beiratkozott tanulói 
közül 616 fő már hangszeren tanul, 121 növendék az előképzőn ismerkedik a zene 
alapjaival. /Előző évi létszám 690 fő/ 
 
A Nagy Imre ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola három művészeti ágán 39 csoportban 
560 tanuló kezdte meg a tanévet. /Előző évi létszám 685 fő/ 
 
2. Személyzeti munka, munkaerő gazdálkodás 
 
2009. augusztus 1-től 5 évre szóló vezető megbízást kapott 6 óvodavezető és a 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény vezetője. 
Vezetői megbízásának lejártával nyugdíjba vonult Farkas Gyuláné az Erdősor-Festő 
utcai Óvoda vezetője. Köszönjük a csepeli gyermekekért több évtizeden át végzett 
áldozatos munkáját. 
 
2010. július 31-én lejáró intézményvezetői megbízások: 
 
Óvodák: 
 Gyermekláncfű Óvoda   Barna Mária 
Iskolák: 
 Móra Ferenc Általános Iskola  Mikus Judit 

Jedlik Ányos Gimnázium   Bese Benő 
Egyéb intézmények: 
 Nevelési Tanácsadó    Mezei Anna 
 Tanuszoda     Krenkó Károly 
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A Képviselő Testület 487/2009.(VI.23.) határozata alapján az  ágazathoz tartozó 
intézményekben  13 álláshely került csökkentésre, 2 álláshely növelés mellett, így az 
összes csökkenés 11 fő volt. 
 
A csökkentésre került álláshelyen lévők közül 
  2 fő határozott időre volt kinevezve 
  1 fő lemondott közalkalmazotti jogviszonyáról 
  3 fő előrehozott öregségi nyugdíjat vett igénybe   
  5 fő üres állás volt 
  2 fő felmentésre került 
 
Képviselő Testület 488/2009.(VI.23.) Kt. számú határozatával döntött, hogy a 
2009/2010. tanévtől a Kék Általános Iskolában a tanulócsoportok számát 11-ről 10-re 
csökkenti, a napközis csoportok számát változatlanul hagyja. A csoportszám változás 
következtében egy fő pedagógus létszámcsökkentésre került. A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30/A §-ának (1) bekezdésében előírt 
munkáltatói munkakör felajánlási  kötelezettségnek eleget téve a felmentésre kijelölt 
közalkalmazott, úgy nyilatkozott, hogy nem kéri a munkakör felajánlást. Mindezek 
következtében a közalkalmazott felmentési ideje elkezdődött 2009.07.15-től. A 
közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének időpontja 2010.02.12. Az álláshely 
elvonására ekkor kerülhet sor.  
 
A létszámcsökkentés miatt felmentett közalkalmazottak részére kifizetett 
többletkiadásokra pályázatot lehet benyújtani. A pályázati feltételek alapján a 
Képviselő-testület nyilatkozata szükséges ahhoz, hogy a pályázó fenntartói körén belül 
a felmentettek továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
3. Felújítások, karbantartások 
 
A nyár folyamán EU-s pályázat keretében, mintegy 24 mFt pályázati és mintegy 17 
mFt önrésszel megvalósult a Hétszínvirág óvoda akadálymentesítése, rámpa és lift 
épült, mosdók a mozgássérülteknek, terelőcsíkok a látássérültek közlekedéséhez, 
megújult a játszóudvar. 
 
A Nagy Imre ÁMK a KMOP pályázaton nyert 224.236 eFt pályázati összegből és 
24.916 eFt önkormányzati önrészből újul meg. A pályázati összegből 195.200 eFt-ot 
fordíthattak az épület felújítására, elkészült a nyílászáró csere a főépületen, a külső, 
belső akadálymentesítés, festés-mázolás a többcélú tereken, a kerítés felújítása. A 
bölcsődei konyha felújítása október végéig tart, itt többlet munkák keletkeztek a 
válaszfalak tervtől eltérő 1985-ös megépítése miatt. 
 
Önkormányzatunk 2009. évben jelentős összeget, mintegy 429.334 eFt-ot 
biztosított az OSZI működési körében lévő intézményekben felújításokra.  
 
A 2009. évben elkészült és a 2009-ben folyamatban lévő, illetve 2010-re áthúzódó 
felújításokat a 2. számú melléklet foglalja össze. 
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A felújítási feladatok végrehajtása során nagy nehézséget okoz a közbeszerzési 
törvény 2009. április 01-én hatályba lépett módosítása, mely módosítás miatt több 
esetben is eredménytelennek kellett nyilvánítani olyan eljárásokat is, melyek a régi 
szabályozás szerint eredményesek lettek volna. 
 
 
A 2009. évi karbantartásokra a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok: 
 
Megnevezés Előirányzat Összeg eFt 
Intézményi tervezett karbantartás Eredeti előirányzat 49.560 
 Pénzmaradvány 2.695 
 Átcsoportosítás egyéb dologi 

előirányzatból 
4.187 

Összesen:  56.442 
   
OSZI központi keret Eredeti előirányzat 11.710 
 Pénzmaradvány 5.135 
 Biztosítási bevételek 4.187 
 Pótelőirányzat 20.371 
Összesen:  41.403 
   
Mindösszesen:  97.845 
 
 
A karbantartási előirányzatok (kiemelten az OSZI központi karbantartási kerete) nagy 
részét a csőtörések, és azok következményeinek helyreállítására fordítottuk (20.956 
eFt). A tervezett karbantartások a tantermek festését, padló burkolatok cseréjét 
tartalmazta főképpen. 
 
A Nagy Imre Általános Művelődési Központban a bölcsődei férőhelybővítéssel 
kapcsolatosan 6.400 eFt-ot fordítottak felújításokra, kifestették a csoportszobákat és az 
átadókat, melegburkolattal látták el a csoportszoba falait 1,25 m magasan, 
vizesblokkot újítottak fel, elvégezték az álmennyezet és világítás cseréjét. 
Karbantartásra rendelkezésre álló 2.600 eFt-ból burkolatcserét, tantermek festését, 
gyermekmosdó felújítását végezték el. 
 
 
4. Központi és kerületi támogatások 
 
Tanulóknak (családoknak ) nyújtott támogatások 
 
Tankönyvtámogatást, a jogszabályban meghatározott feltételek esetén kaphatnak a 
rászorulók. Kerületünkben, a felmérések szerint, a 2009/2010. tanévben 2230 
általános és középiskolai tanuló részesül térítésmentesen tankönyv ellátásban, 
melyhez az állami támogatás tanulónként 10.000.- Ft, összesen 22,30 mFt.  
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Központi támogatásként minden nappali tagozatos tanuló után 1.000.-Ft-ot, 
összesen 6,37 mFt-ot kapnak iskoláink, ezt az összeget a 2009. évi költségvetés, 
önkormányzati támogatásként 6 mFt-tal egészítette ki, melyet az ingyenesség 
biztosítására, valamint az egyéb rászorulók támogatására használtak fel. 
 
Az iskola tejet és kiflit kerületünk naponta 3040 gyermek számára biztosítja. A 
közbeszerzési eljárás lefolytatása után az ABAÚJTEJ Közös Vállalattal kötöttünk 
szerződést, amely 33.- Ft+ÁFA, összesen 38,94 Ft-ért szállítja a 2dl-es tejet. A korábbi 
szállító (Alföldi Tej és Értékesítő és Beszerző Kft.) nem pályázott, a többi pályázó 44.-
Ft/2dl fölötti áron vállalta volna a szállítást. 
A kifli szállítására ismét a Márkó Kft-vel kötöttünk szerződést, így változatlan áron 
12,50 Ft+ÁFA, azaz 14,75,-Ft-ért szállítják a kifli darabját. 
A tej ára és az élelmiszerek ÁFA csökkenése következtében a napi kiadás 35.598.-
Ft-tal csökken az első félévihez képest. A megkötött szerződések értelmében az 
árak 2010. június 15-ig nem változnak. 
 
Az intézményi étkeztetés ára, az ÁFA változás következtében 5%-kal nőtt. 
 
A pedagógusoknak nyújtott támogatások: 
 
A pedagógusok a kormányrendeletben meghatározott  kötelező szakvizsgára és 
továbbképzésre 11.700.- Ft állami támogatást kaptak. A jogszabályban előírtaknak 
megfelelően a pedagógusok szakkönyvvásárláshoz 14.000- Ft/pedagógus összegben 
részesültek. 
Ezek az összegek az elmúlt évek alatt nem változtak, míg a továbbképzések ára illetve 
a szakkönyvek ára jelentősen nőtt. 
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összege szintén változatlan 5250.-
Ft/fő/hó. 
Az ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak, jogosultanként 13.000.-Ft 
iskolakezdési támogatásban részesültek, 844 fő jogosult után összesen 10.976 eFt 
összegben. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A kerületi nevelési-oktatási intézmények, véleményünk szerint, személyi és tárgyi 
feltételek tekintetében megfelelően felkészültek az új tanévre. Az intézmények 
hatékony együttműködésének köszönhetően, a még folyamatban lévő karbantartási és 
felújítási munkák mellett a nevelő-oktató feladatok végzése biztosított. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen elfogadni. 
 
Budapest, 2009. október 1. 
 
 
 Tóth Mihály 
 Polgármester 
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Határozati javaslatok: 
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Beszámoló a 2009/2010-es tanév indításáról című előterjesztésben foglaltakat 
elfogadja. 

Határidő: Elfogadásra:   azonnal 
  Végrehajtásra:  azonnal 
Felelős: Végrehajtásért:  Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtás előkészítéséért:   Becsei Dénes OMISÁ ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
 
2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, 
hogy a Kék Általános Iskolában felmentett 1 főnek az önkormányzat költségvetési 
szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói 
körén kívüli munkáltatónál, közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
Határidő: Elfogadásra:   azonnal 

Végrehajtásra:  azonnal 
Felelős: Végrehajtásért:  Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtás előkészítéséért:    Becsei Dénes OMISÁ ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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1. számú melléklet 

 
Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a 2009/2010. tanév indításáról 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné  
Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezető  
 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok: 
 
-- 
 
 
 
 
Budapest, 2009. szeptember 30.    Halmos Istvánné 
         sk. 
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2. számú melléklet 
 
2009-ben elkészült felújítások 
 
Intézmény neve, címe Munkák megnevezése Összeg 

eFt 
Gyermekláncfű Óv. Szarka u. Nyílászárók cseréje 3.360
Füstifecskék Óv. Iskola tér 46. Nyílászárók cseréje 3.800
Tátika Óvoda Kiss J. alt. U. Nyílászárók cseréje 8.190
Egyesített Bölcsődék  
Erdősor részleg Mázoló u. Nyílászárók cseréje 15.645
Csodakút Ó. Rákóczi út Nyílászárók felújítása 8.400
Kádár Kata Óv. Széchenyi u. Nyílászárók felújítása 8.925
Móra Ferenc Ált. Isk. Nyílászárók cseréje 26.880

Tetőfelújítás 4.515Gyermeksziget Óv. Kossuth L. u. 
Nyílászáró csere 8.400

Karácsony Sándor Ált. Iskola 4”-os tűzi- vízvezeték cseréje  2.940
Füstifecskék Óvoda csatornahálózat javítása, új 

forduló akna kiépítése  
525

2 tanterem balesetveszélyes 
padozatának cseréje 

1.575 
Kölcsey F. Ált. Iskola 

csatorna hálózat javítása, új 
fordulóakna építése  

525

Kék Ált. Iskola külső 2 kürtős kémény 
felújítása 

1.575

Szarka utcai Óvoda Kémény felújítása  1.313
Fenyves Óvoda udvari pancsoló forgató 

berendezésének felújítása 
525

Erdősor-Festő Óvoda Tetőszigetelés (2008-ról 
áthúzódó) 

28.284

Móra Ferenc Általános Iskola Új bejárati portál és előtető 
(2008-ról áthúzódó) 

8.357

Népművészeti és Kézműves Óvoda Radiátorok cseréje 4.000
Kölcsey Ferenc Általános Iskola Épület panelek cseréje 3.000
Szárcsa Általános Iskola, Szúnyog 
Óvoda 

Szennyvízkezelő felújítása, 
csatorna bekötés 

5.000

Mátyás Király Általános Iskola Kémény bélelés és cirko csere 1.000
Szúnyog Óvoda Pancsoló felújítása 1.000
Összesen:  147.734
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2009-ben még folyamatban lévő, illetve 2010-re áthúzódó felújítások 
 
Intézmény neve, címe Munkák megnevezése Összeg 

eFt 
9 intézmény Kémények felújítása 10.000

Villamos hálózat felújítása 32.235Mészáros Jenő Ált, Isk. Ív u. 
Tető részleges felújítása 14.928

Gyermekláncfű Óv. Szarka u. Tető teljes felújítása 7.292
Katona József Ált. Isk. Villamos hálózat felújítása 

(2010) 
30.450

Mátyás Király Ált. Isk. Kolozsvári u. Villamos hálózat felújítása 24.675
Villamos hálózat felújítása 
(2010) 

31.500 
Eötvös József Ált Isk. Szent I. u. 

Épület homlokzati szigetelése, 
tornatermi nyílászárók cseréje 

40.000

Kertvárosi részleg 3,150Bölcsődei játszóudvarok felújítása 
Erdősor utcai részleg 14.700

Katona József Ált. Isk.  Uszoda gépészet felújítása 1.420
Karácsony Sándor Ált. Isk. Tető felújítás 3.150
Herman Ottó Ált. Isk. Balesetveszélyes kémények 

bontása 
2.000

Erdei Óvodák Szúnyog u. Fürdőszoba felújítása 1.200
Repkény u. Folyosó és öltöző padozatának 

felújítása 
500

Népművészeti és Kézműves Óvoda Pancsoló felújítása (medence 
aljzat burkolása) 

800

Gyermeksziget Óvoda Felülvilágítók cseréje 800
Kádár Katalin Óvoda Felülvilágítók cseréje 800
Karácsony Sándor Általános Iskola Sportudvar felújítása 28.000
Csepeli Művelődési Központ Épület felújítás és átalakítás 34.000
Összesen:  281.600
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