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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jogszabályi előírások szerint április közepén megtörtént az általános iskolai beiratkozás, 
május első hetében lezajlott az óvodai előjegyzés, a középiskolákban befejeződött a rendes 
felvételi eljárás.  
 
Az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények 2010. őszi 
létszámai nem lesznek alacsonyabbak az előző évi indulásánál megállapított 
létszámoknál. 
 
Általános iskoláink 1. osztályaiba, figyelembe véve a Mészáros Jenő Speciális Általános 
Iskola tanulóit is, 713 főt írattak be szüleik. A márciusi előterjesztésben jelzett várható 
létszám 709 fő volt. 
 
A javasolt 1. osztályok száma az alábbiak szerint változik. Nem indít 2 első osztályt a Kék, a 
Lajtha László, a Móra Ferenc és a Szárcsa Általános Iskola. A tervezett 2 osztálynál eggyel 
többet indít az Eötvös József Általános Iskola. 
 
A várható gyermek-, tanulólétszámok ismeretében ágazatunk, az intézmények vezetőivel, 
áttekintette a 2010/2011. nevelési év, tanév várható csoportszámait.  
A csoportok kerületi átlaglétszámának kialakításánál törekedtünk a 2009. és 2010. évi 
költségvetési törvényben meghatározottak betartására. 
 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében meghatározott közalkalmazott létszám 
módosításához, az esetleges munkaügyi lépések megtételéhez a képviselő-testület döntése 
szükséges. 
 
A 2009. évi CIX. törvény 51.§ (6) bekezdése hatályon kívül helyezte a közoktatási törvény 
95/A §-ának (11) bekezdését, így az Oktatási Hivatal jogköréből törölte az óvodai 
csoportok/iskolai osztályok maximális létszáma átlépésének engedélyezését. Az engedély 
megadása, a törvény 102.§ (2) c) bekezdése alapján a fenntartó jogköre.  
 
 
1. Gyermek és tanulólétszámok alakulása 
 
1.1. Óvodák 
 
Óvodáink 2664 férőhelyén 2009 szeptemberében 2492 gyermekkel indult a nevelési év, az év 
során a három évesek folyamatos felvételével májusra 2782 főre nőtt a létszám. A nevelési 
év végén 723 gyermek iskolába lépés miatt távozik óvodáinkból.  
A megüresedő helyekre 838 gyermeket jegyeztek elő, közöttük 356 olyan koron aluli 
kisgyermek van, aki szeptember elseje után tölti be harmadik életévét, így nevelési év közben 
kerülhet sor felvételére. A jelentkezők száma 45 fővel több az elmúlt évinél. Továbbra is 
biztosítani kívánjuk minden jelentkező elhelyezését.  
Szeptemberben a létszám 2540 fő körül várható, közöttük 33 fő a sajátos nevelési igényű, 
integráltan fejlesztett gyermek. A nevelési év végén az óvodás gyermekek létszáma  2800 fő 
körül alakul. 
 
Az engedélyezett óvodai csoportok száma 112. Az elmúlt években szünetelt a Kádár Katalin 
és a Nagy Imre ÁMK óvodában 1-1 csoport. Az óvodai ellátás iránti igény növekedése miatt 
szükségessé vált ezeknek a csoportoknak a működésbe állítása, így a férőhelyek száma 2713 
lesz. A csoportok szeptemberi átlaglétszáma várhatóan 22,7 lesz, mely az előző évivel 
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megegyezik. A jelentkező igények nem egyenletesek, azokból az óvodákból ahol a 
jelentkezések meghaladták a felvehető létszámot átirányításra került sor. 
 
A közoktatási törvény az óvodai csoportok átlaglétszámát 20 főben, maximális létszámát 25 
főben határozza meg.  
A 2010. évi költségvetési törvény 2010. szeptember 1-től 2011. augusztus 31-ig 20 fős óvodai 
átlaglétszámmal számol a csoportfinanszírozásnál. 
 
1.2. Csoport visszanyitás költségei 
 
Személyi ellátottság 
 
A Nagy Imre ÁMK 2010. évi költségvetésben engedélyezett létszámából a 2 fő 
óvodapedagógus és 1 fő dajka munkába állítását átcsoportosítással megoldja.  
A Kádár Katalin Óvoda költségvetése tartalmazza a szükséges 2 fő óvodapedagógust és a 
rendelkezésre álló bérből megoldható az álláshelyek feltöltése. A csoport működéséhez 
törvényesen szükséges 1 fő dajka álláshelyet bérrel együtt /1 fő alapbér 88900 Ft+ 650 Ft 
pótlék, 2010. augusztus 1-től december 31-ig, 89.550X4=358.200 személyi juttatás + 96.714 
Ft járulék/ az ágazatban képződő megtakarítás terhére, biztosítani kell az intézmény számára.  
 
Eszköz igények 
 
A csoportok beindításához tárgyi eszközök: bútorok, textíliák, evőeszközök, szőnyegek 
beszerzése szükséges, a Kádár Katalin Óvodának 900.000 Ft, a Nagy Imre ÁMK számára 
1.200.000 Ft összegben. Az eszközök beszerzését az önkormányzat 2010. évi költségvetése 
terhére javasoljuk az intézmények számára biztosítani. 
 
 
1.3. Iskolák 
 
Az általános iskolákba beiratkozott tanulók száma, 713 fő, mely az előző évi elsősök 
számánál csupán 3 fővel kevesebb.  
 
A várható létszámok az alsó tagozaton 2766 fő, a felső tagozaton 2456 fő. 2009. október 1-jei 
adatok szerint 5222 fő tanult általános iskoláinkban, a 2010. október 1-re várt létszám az alsó 
tagozaton 47 fős növekedést, a felső tagozaton ugyanannyi csökkenést jelez, így általános 
iskoláinkban összességében a várható létszám az előző évivel megegyezik.  
 
A tanulócsoportok száma az alsó tagozaton 1-gyel nő, a felső tagozaton 2 csoporttal csökken. 
A csoportok várható átlaglétszáma alsó tagozaton 24,9 fő, felső tagozaton 21,9 fő. A fenti 
létszámban mintegy 120 sajátos nevelési igényű gyermek nevelése-oktatása valósul meg.  
 
A közoktatási törvény a tanulócsoportok átlaglétszámát az alsó tagozaton 21, a felső 
tagozaton 23 főben határozza meg. A maximális csoportlétszámot alsóban 26, a felső 
tagozaton 30 főben rendeli el.  
A 2010. évi költségvetési törvény 2010. szeptember 1-től 2011. augusztus 31-ig már a 
közoktatási törvényben meghatározott  átlaglétszámmal számol a csoportfinanszírozásnál. 
 
A napközi otthonos vagy iskolaotthonos ellátás iránti igény évről-évre nő. A jelenlegi 2900 fő 
helyett a következő évre 3071 fő felvételét jelezték iskoláink, így a napközis csoportok száma 
2 csoporttal nő, 118 lesz. Az összes igénylővel számolva a napközis csoportok átlaglétszáma 
26 fő körül alakul.  
 
A Mészáros Jenő Speciális Általános Iskolában a várható tanulólétszám 130 fő, mely az 
előző évivel megegyezik. A tanulócsoportok száma 1-gyel csökken.  
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Jedlik Ányos Gimnázium 
A tanulók várható létszáma 632 fő, az előző évi létszámnál 12 fővel több. A tanulócsoportok 
száma nem változik a következő tanévben is 20 lesz, így az átlaglétszám 0,6 fővel nő 31,6 fő 
lesz. A közoktatási törvény által meghatározott átlaglétszám 28 fő. 
 
Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 
 
A Gimnáziumi nappali tagozatán, a Képviselő-testület 2008. évi döntésének megfelelően, 
csak a 12. évfolyamon indul egy osztály 24 fővel. 
 
A Szakközépiskola alapító okirata, elfogadott pedagógiai programja lehetőséget ad arra, hogy 
az iskola nyelvi előkészítő osztályt indítson. A 2010/11. tanévben megkezdődik ez a képzés, 
ezért a két közgazdasági osztállyal együtt a 9. évfolyamon 3 osztály indul. A szakközépiskolai 
osztályok száma 9 lesz, az előző évinél eggyel több. A tanulók száma 263 fő, csoportok 
átlaglétszáma 29,2 lesz. 
 
A 13. szakképző évfolyamon egy osztály indul, 24 fővel. 
 
A felnőttoktatási tagozaton 3 csoport indítását tervezik, eggyel kevesebbet, mint az elmúlt 
évben.  
Az intézményben a tanulócsoportok száma nem változik. 
 
2. A tanulócsoportok és az engedélyezett álláshelyek változása: 
 
A megüresedő állások feladatainak más módon történő megoldása, illetve a csoportok 
számának és az iskoláknak biztosított tanulói óraszámok változása miatt az alábbiak várhatók: 
 
Eötvös József Általános Iskola 
  1 alsós, 1 napközis csoport növekedés 2 pedagógus növekedés 
Herman Ottó Általános Iskola 
  1 felsős csoport csökkenés   1 pedagógus csökkenés 
Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola  
  1 napközis csoport növekedés  1 pedagógus növekedés 
Karácsony Sándor Általános Iskola 
  1 alsós csoport növekedés,   1 alsós pedagógus növekedés 
  1 felsős csoport csökkenés   1 felsős pedagógus csökkenés 
Kék Általános Iskola 
  1 felsős csoport csökkenés   2 fő pedagógus csökkenés 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola    0,5 fő pedagógus csökkenés 
Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola 
  1 felsős csoport csökkenés   1 fő gyógypedagógus csökkenés 
        1 fő logopédus növekedés 
 
A Mészáros Jenő Speciális Általános Iskolában a csoport csökkenés következtében megszűnő 
1 fő gyógypedagógus álláshelyen a kerület óvodáiban és általános iskoláiban jelentkező, 
megnövekedett logopédiai ellátott miatt javasoljuk logopédussal betölteni.  
A logopédusok ebben a tanévben 1521 gyermek szűrését végezték, 533 kiszűrt fejlesztést 
igénylő és 74 SNI szakértői véleménnyel rendelkező gyermeket fejlesztettek. A pedagógiai 
szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendelt 30.§ (1) bekezdés szabályozza, hogy a 
logopédiai ellátást egyéni foglalkozás illetve legfeljebb hat gyermekből álló csoport 
foglalkozás keretében szervezhető meg. A jogszabályi előírás és az ellátott gyermeklétszám 
indokolja a jelenleg 13 fő logopédus létszám 1 fővel történő növelését.  
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Összességében szeptember elsejétől iskoláinkban a tanulócsoportok száma nem változik, 
a pedagógus álláshelyek száma 0,5-del csökken, a technikai állás helyek száma 1-gyel nő. 
 
A fentiek miatt az OSZI gazdálkodási körébe tartozó intézmények és az önállóan 
gazdálkodó intézmények esetében a 2010. évi költségvetési rendeletben engedélyezett 
álláshelyeket 2010. szeptember 1-től a következők szerint szükséges módosítani: 
 
Eötvös József Általános Iskola   55 főről   57 főre 
Gróf Széchenyi István Általános 
és Kéttannyelvű Iskola    48,5 főről   49,5 főre 
Herman Ottó Általános Iskola   54 főről   53 főre 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola   45főről    44,5 főre 
Kék Általános Iskola     41,5 főről   39,5 főre 
Kádár Katalin Óvoda     29 főről   30 főre 
 
Növekedés      4 fő pedagógus 
       1 fő technikai dolgozó 
Csökkenés      4,5 fő pedagógus   
Mindösszesen      0,5 fő növekedés 
 
OSZI Összesen     1568,5 főről   1569 főre 
Ágazat összesen     1729 főről   1729,5 főre 
 
 
A létszámcsökkentésre kerülő álláshelyek közül 1,5 fő üres állás volt, 1 fő előrehozott 
öregségi nyugdíjat vett igénybe, 1 fő felmentési ideje lejárt (Kék Általános Iskola), 1 fő 
várhatóan felmentésre kerül. A felmentésről véglegesen, a munkáltató kötelező munkakör 
felajánlási kötelezettség megtétele után, a 2010/2011. tanév indításáról szóló előterjesztésben 
adunk tájékoztatást. 
 
 
3. Maximális csoportlétszámok engedélyezése 
 
A közoktatási törvény az óvodai csoportok maximális létszámát 25, az általános iskola 1-4. 
évfolyamán 26 főben, az 5-8. évfolyamon 30 főben, a középiskolákban 35 főben határozza 
meg. 
 
A közoktatási törvény szerint a fenntartó adhat engedélyt a maximális létszám 20%-kal való 
átlépésére, amennyiben az óvodában két óvodai csoport, az iskolában az adott évfolyamon két 
osztály indul, valamint kettőnél több induló csoport esetén a maximális létszám 10%-kal 
történő átlépésére. Kerületünkben, az alábbi intézményekben indulnak ilyen csoportok: 
 
Eötvös József Általános Iskola    8 csoport 
Herman Ottó Általános Iskola    5 csoport 
Gróf Széchenyi István Általános és  
Kéttannyelvű Iskola      1 csoport 
Karácsony Sándor Általános Iskola    9 csoport 
Katona József Általános Iskola    4 csoport 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola    8 csoport 
Kék Általános Iskola      2 csoport 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola    8 csoport 
Lajtha László Általános Iskola    1 csoport 
Mátyás Király Általános Iskola    4 csoport 
Móra Ferenc Általános Iskola    2 csoport 
Nagy Imre ÁMK Általános Iskola    4 csoport 
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Szárcsa Általános Iskola     2 csoport 
Vermes Miklós Általános Iskola    6 csoport 
Jedlik Ányos Gimnázium     3 csoport 

 
Csodakút Óvoda      2 csoport 
Tátika Óvoda       4 csoport 
Gyermekláncfű Óvoda     3 csoport 
Gyermeksziget Óvoda     2 csoport 
Erdősor-Festő Óvoda      4 csoport 
Játéksziget Óvoda      2 csoport 
Nagy Imre ÁMK       1 csoport 
Népművészeti és Kézműves Óvoda    1 csoport 
Szivárvány Óvoda      2 csoport 
Hétszínvirág Óvoda      2 csoport 
 
A létszám túllépés oka az intézmények eltérő nevelési/pedagógiai programja következtében a 
szülők iskola választása, a körzetbe költözés, a testvérek egy intézménybe való felvétele. A 
csoportlétszám számításnál 2 illetve 3 főnek számító SNI és tanulási, magatartási, 
beilleszkedési zavaros gyermekeket is figyelembe vettük. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő csoportszám és 
közalkalmazotti létszámváltozásokat elfogadni szíveskedjen, egyben kérem, hogy 
engedélyezze a felsorolt intézményekben a maximális csoportlétszám átlépését. 
 
 
Budapest, 20010. május 21. 
 
 
 
 
 
 
 
  Tóth Mihály 
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Határozati javaslat:
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Javaslat a 

2010/2011-es tanév előkészítésére című előterjesztésben foglaltakat elfogadja. 
 
Határidő: Elfogadásra:  azonnal 
  Végrehajtásra:  2010. szeptember 1. 
Felelős:     Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtás előkészítéséért:   Vukovich Zoltán OMISÁ mb. ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
 
2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi 

költségvetési rendeletében meghatározott létszámkeretet az alábbi intézmények esetében 2010. 
szeptember 1-től módosítja: 

 
Eötvös József Általános Iskola   55 főről   57 főre 
Gróf Széchenyi István Általános 
és Kéttannyelvű Iskola    48,5 főről  49,5 főre 
Herman Ottó Általános Iskola   54 főről   53 főre 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola   45 főről   44,5 főre 

 Kék Általános Iskola    41,5 főről  39,5 főre 
 Kádár Katalin Óvoda    29 főről   30 főre 
 
OSZI Összesen      1568,5 főről  1569 főre 
Ágazat összesen     1729 főről  1729,5 főre 
 
Határidő: Elfogadásra:  azonnal 

Végrehajtásra:  2010. szeptember 1. 
Felelős:     Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtás előkészítésére:   Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető 
     Vukovich Zoltán OMISÁ mb. ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges. 
 
3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0,5 fő létszám 

növekedés fedezetét az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazat bérmegtakarításából 
biztosítja. A dologi kiadások fedezetét a 2010. évi költségvetési hiány terhére biztosítja az 
alábbiak szerint: 

Kádár Katalin Óvoda  0,9 mFt 
Nagy Imre ÁMK   1,2 mFt 
 

Határidő: Elfogadásra:  azonnal 
Végrehajtásra:  2010. szeptember 1. 

Felelős:     Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtás előkészítésére:   Halmos Istvánné Városgazdálkodási ágazatvezető 
     Vukovich Zoltán OMISÁ mb. ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata szükséges. 
 
 
4. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 

intézményekben engedélyezi a maximális csoportlétszámok túllépését: 
 

Eötvös József Általános Iskola    8 csoport 
Herman Ottó Általános Iskola    5 csoport 
Gróf Széchenyi István Általános és  
Kéttannyelvű Iskola      1 csoport 
Karácsony Sándor Általános Iskola    9 csoport 
Katona József Általános Iskola    4 csoport 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola    8 csoport 
Kék Általános Iskola     2 csoport 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola    8 csoport 
Lajtha László Általános Iskola    1 csoport 
Mátyás Király Általános Iskola    4 csoport 
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Móra Ferenc Általános Iskola    2 csoport 
Nagy Imre ÁMK Általános Iskola    4 csoport 
Szárcsa Általános Iskola     2 csoport 
Vermes Miklós Általános Iskola    6 csoport 
Jedlik Ányos Gimnázium     3 csoport 
Csodakút Óvoda      2 csoport 
Tátika Óvoda      4 csoport 
Gyermekláncfű Óvoda     3 csoport 
Gyermeksziget Óvoda     2 csoport 
Erdősor-Festő Óvoda     4 csoport 
Játéksziget Óvoda      2 csoport 
Nagy Imre ÁMK      1 csoport 
Népművészeti és Kézműves Óvoda    1 csoport 
Szivárvány Óvoda      2 csoport 
Hétszínvirág Óvoda      2 csoport 

 
 
Határidő: Elfogadásra:  azonnal 
  Végrehajtásra:  2010. szeptember 1. 
Felelős:     Tóth Mihály polgármester 
Végrehajtás előkészítéséért:   Vukovich Zoltán OMISÁ mb. ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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1. számú melléklet 
 
 
Az előterjesztés tárgya: Javaslat a 2010/2011. tanév előkészítésére 
 
1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazat ágazatvezető  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok:  
 
 Az észrevételek az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 
 
 
 
 
Budapest, 2010. május 26. 
 
 

Halmos Istvánné s. k. 
 ágazatvezető 
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