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A döntéshez egyszerű többség szükséges.
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen
Az előterjesztés rövid tartalma:
A Molnár Ferenc Általános Iskolába (1095 Budapest, Mester u. 19.) – a főváros hetedik kerület
megszűnő általános iskolájából – egy második osztály (20-25 fő gyermek) átvételére kerül sor.
Ennek megfelelően osztálybővítésre, létszámbővítésre és költségvetés módosítására lesz szükség.
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u. 19.) igazgatója Török Alfréd osztálynyitási
kérelmet nyújtott be, mivel 2011. június 14-én egy VII. kerületi - bezárás előtt álló - iskola leendő másodikos
osztály szülői közössége kereste meg azzal a kéréssel, hogy osztályukat és az osztályt tanító pedagógusokat
továbbra is együtt tartva, szeretnének átjönni ebbe a „jó hírű” az iskolába.
2011. június 16-án az érintett szülők és tanítók számára szülői értekezletet tartottak, ahol megismerték az
intézmény pedagógiai programját, célkitűzéseit, elvárásait, s azt egyhangúlag elfogadták.
Szándéknyilatkozatot tettek, hogy a 2011/2012. tanévben gyermekeiket a Molnár Ferenc Általános Iskolába
kívánják beíratni. (A nyilatkozatok az Oktatási, Kulturális és Sport Irodán megtekinthetők.)
A beiratkozás 2011. június 20-án, 21 fő részvételével megtörtént. További két tanuló – testvérek – a felsőbb
évfolyamba iratkozott be. A 23 tanulóból 21 fő VII. kerületi, 2 fő VIII. kerületi lakos. (Megjegyzés: 3-4 fő
ferencvárosi kötődésű a nagyszülők révén.)
Az osztálynyitással az Előterjesztő az indítható osztályok számát 14 osztályban és 8 napközis csoportban
javasolja megállapítani az alábbi táblázatnak megfelelően:
2011/2012.
Osztályok száma
Napk.csop.száma

Összesen:
14
8

1. évf.
2

2. évf.
1+1

3. évf.
2
6+1

4. évf.
2

5. évf.
2

6. évf.
1

7. évf.
2

8. évf.
1

1

Figyelembe véve a befogadásra javasolt osztály nyitását iskolaotthonos rendszerben, ismételten meg kell
állapítani a 2011/2012. tanévre a feladat ellátásához szükséges dolgozói létszámot.
A létszám meghatározásához a hatályos közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alábbi passzusai
kerültek figyelembevételre:

-

52. § (3) bekezdés, amely a tanulók kötelező tanórai foglalkozására fordítható óratömeget határozza
meg,
52. § (6) bekezdés, amely a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevő SNI besorolású
tanulókkal történő foglalkozását határozza meg,
52. § (7) bekezdés, amely a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat határozza meg,
52. § (11) bekezdés c) pontja, amely a tehetséggondozásra, hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatására fordítható foglalkozásokat határozza meg,
1. számú melléklet harmadik rész II. 7. pontja, amely 5% erejéig heti 1 órát engedélyez a pedagógus
kötelező órájába beszámítani (pl. osztályfőnöki tevékenységre),
3. számú melléklet II. 11. pontja, amely kimondja, hogy az 52. § (7) bekezdés alapján számolt
időkeretet kettővel osztani kell, ha az osztály létszáma nem éri el az átlaglétszám (alsóban 21 fő,
felsőben 23 fő) 50 %-át.

A fenti jogszabályi hivatkozások alapján a 2011/2012-es tanévben az engedélyezésre javasolt 14 osztályra
és 8 napközis csoportra számított időkeretet az alábbi táblázat tartalmazza:
osztály/napközi
száma

időkeret

8

209,55 óra

6
7
1
22

206,1 óra
157,5 óra
15,0 óra
588,15 óra

indítható oszt. száma alsó
évfolyamon
indítható oszt. száma felső
évfolyamon
napközis csoportok 1-4-ig
napközis csoportok 5-8-ig
Tanítási időkeret összesen:

A tanítási időkeret, valamint a közoktatási törvény 1. számú melléklet első részében rögzített foglalkoztatott
vezetők és alkalmazottak kötelező és ajánlott létszámának, és a harmadik rész I-ben rögzített pedagógusok
kötelező óraszámának figyelembevételével, a megfelelő színvonalú feladatellátáshoz 35 fő pedagógus,
valamint 16 fő technikai dolgozói létszám javasolt az alábbi felosztásban:
Pedagógus létszám - kötelezően betartandó

tanítási időkeret tanóra:
tanítási időkeret napközi:
igazgató

Fő:
19
8
1

igazgatóhelyettes
1
gyermekvédelmi felelős: 40 óra/hét
1
szabadidő-szervező: 40 óra/hét
0
függetlenített könyvtáros: 40 óra/hét
1
könytáros tanár/tanító: 22 óra/hét
0
fejlesztő pedagógus: 24 óra/hét
2
logopédus: 21 óra/hét
pszichológus: 26 óra/hét
0
gyógytestnevelés: 21 óra/hét
0
úszásoktató: 22 óra/hét
2
jégpályaoktató: 22 óra/hét
0
Tervezett pedagógus lsz.: 35 fő

kötelező óraszám
415,65 óra
172,5 óra
tanítási időkeretben
tanítási időkeretben

40 óra
0
40 óra
0
48 óra
0
0
21 óra
44 óra
0

Technikai létszám - javasolt felhasználása
Techn. létszám (ped.lsz. 20%-a)
Techn. létszám (napk.ped.lsz. 20%-a)
pedagógiai assz.
gazdasági iroda (gazdvez.pénzt.ügyvitel.)
redszergazda (300 fő felett)
iskolatitkár
karbantartó, fűtő
portás
konyhás
tanulók legalább 20%-a HH, tanulási nehézségekkel küzd, SNI, stb.
uszoda
Technikai összesen:
Tervezett technikai lsz. kerekítve

3,55
1,33
0
2,5
0
1
2
1,5
2
1
1
15,88
16 fő

A második évfolyamra érkező második osztály és napközis csoport beindításához - 2011. szeptembertől
decemberig (4 hónap) - 1 815 760 Ft forintra van szükség. Ez 2 tanítói álláshely kialakítását, ill. az ezzel
együtt járó személyi kiadásokat jelenti. A továbbfoglalkoztatásuk éves szinten 5 447 280 Ft –ba kerül. A
Molnár Ferenc Általános Iskolára eső állami normatív támogatás az Iskola tájékoztatása alapján (400 000
Ft/fő) 23 fő tanulóra az állami támogatás 9 200 000 Ft. (lásd alábbi táblázatok).
Az álláshelyek költségigénye 1 osztály és egy napközis csoport esetén:
2 pedagógus álláshely
2 fő cafetéria

--150 000 Ft/év

4 hónapra
1 336 000 Ft
100 000 Ft

+ 27%
360 720 Ft
19 040 Ft

2 fő mindösszesen:

Összesen: Ft
1 696 720 Ft
119 040 Ft

12 hónapra
5 090 160 Ft
357 120 Ft

1 815 760 Ft 5 447 280 Ft

Tanulói éves költség
Bekerülési költség

Ft
2010. lezárt év alapján
2011. várható

842 000 Ft/fő
787 000 Ft/fő

Állami normatív támogatás /
Önkormányzati támogatás
aránya
28:72 (%)
30:70 (%)

Az érkező 23 tanuló állami normatívája – 5 520 000 Ft - fedezi a két pedagógus bérét, továbbá

fajlagosan csökkenti az egy tanulóra jutó költségeket. Az új tanulók érkezésével a dologi
kiadások számottevően nem változnak.
Amennyiben a további egy osztály indítását a Tisztelt Képviselő-testület engedélyezi, akkor az iskola egyéb
mutatói javulnak.
A demográfiai változásokat figyelembe véve, az iskola várhatóan kimozdul a hullámvölgyből, s
tendenciózusan az alábbi változásokat eredményezi:

-

-

Az új tanulók érkezésével, a tanulók bekerülési költségei nominálisan növekednek, de
fajlagosan csökkennek. A Molnár Iskola jelenlegi 28:72 % aránya várhatóan, a kedvezőbb
30:70 % aránya felé fog elmozdulni.
Az intézmény létszáma/kihasználtsága, azon belül is az alsó tagozaté jelentősen nő: szeptemberben
az alsó tagozaton a három első osztály indításával illetve az engedélyezésre kerülő új második
osztály létszámával a tervezett 124 helyett 166-ra változik. (Megjegyzés: 34 %-os növekedés. Iskolai
szinten 17 %.)
Az épület strukturális állapota kiváló, az új osztály indítása további érdeklődőket/bizonytalankodó
szülőket késztet pozitív döntésre. A jövőre nézve a beiratkozási mutatókat - várhatóan - kedvezően
befolyásolja.
Az Iskola új programjai (a H2O komplex instrukciós program és az angol nyelvű „előny program”)
valamint az új tanulók hatékonyabb pedagógiai munkát generálnak.
Figyelemmel a Közoktatási törvény 66. § (2) bekezdésében foglaltakat a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek tekintetében, a települési- és az iskolakörzeti arány az érkező gyermekekkel
javul, ennek megfelelően a társadalmi-, tanulmányi összetétel aránya is pozitívan változik.

A megfelelő környezetben történő fogadás érdekében a szülők közössége a tanterem kifestésében
segédkeznek.
A dologi beszerzést igénylő egy tanterem teljes felszerelése: a 24 főre, korosztálynak megfelelő tanulói
asztal a hozzávaló tanulói székekkel; 1 tanári asztal a hozzávaló székkel; 4 db kétajtós tárlószekrény; 3 db
polcos nyitott szekrény; 1 db évfolyamnak megfelelő iskolai tábla, 1 db interaktív tábla, a Dominó Általános
Iskolában felszabaduló bútorzatból – könyvátírással – 2011. augusztus 1-ig megoldható.

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatokat.
Budapest, 2011. június 24.
Formanek Gyula s.k.
Alpolgármester
Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete:

a) Jóváhagyja a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u 19.) második évfolyamán
további 1 iskolaotthonos osztály, valamint a hozzá tartozó 1 napközis csoport indítását 2011.
szeptember 1-jétől.
b) Jóváhagyja a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u 19.) második évfolyamán
további 1 iskolaotthonos osztály, valamint a hozzá tartozó 1 napközis csoport működtetéséhez
szükséges 2 tanítói álláshely bővítését, valamint az ehhez szükséges 1 815 760 Ft -ot a 2011. évi
költségvetés módosításakor biztosítja az Intézmény részére. Egyben felkéri a Polgármester Urat,
hogy a döntést, a költségvetés soron következő módosításánál vegye figyelembe.
c) A Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u 19.) alkalmazotti létszámát 51 főben
(35 pedagógus és 16 technikai alkalmazott) állapítja meg.
d) Jóváhagyja a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u 19.) második évfolyamán a
működtetéshez szükséges 1 tanterem teljes felszerelését, amelyet a Dominó Általános Iskola (1096
Budapest, Lenhossék u. 24-28.) felszabaduló bútorzatából könyvátírással - a két igazgató előzetes
egyeztetésével 2011. július 15. és 2011. augusztus 1. között – kell megoldani. A teljes felszerelés
tartalmazza a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban lévő 24 főre, korosztálynak megfelelő
tanulói asztalt a hozzávaló tanulói székekkel; 1 tanári asztalt a hozzávaló székkel; 4 db kétajtós
tárlószekrényt; 3 db polcos nyitott szekrényt; 1 db évfolyamnak megfelelő iskolai táblát, valamint
lehetőség szerint 1 használaton kívüli interaktív táblát.
Határidő: értelemszerű
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

