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  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
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A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 
 
 
 

 
 



 
BUDAPEST F ŐVR�S IX� �ER��ET FERE�CVR�S ����R��Y�ATA 

A�P��GR�ESTER 
Ügyiratszám: Kp/39587-4/2012/IV. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (1093 Budapest, Lónyay utca 4-8.) 
igazgatója Beleznay Tamás, valamint a Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u. 
19.) igazgatója Török Alfréd, - a 2012/2013-as tanév első tanítási napján (2012. szeptember 03.) 
beérkezett szülői igények alapján – további napközis csoportok nyitásának fenntartói engedélyezését 
kéri. 
 
A jelenleg hatályos közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 53. § (3)-(4) bekezdései 
kimondják, hogy:  
 

„(3)Az iskola köteles - a szülő igénye alapján - a felügyeletre szoruló tanuló részére a tizedik 
évfolyam befejezéséig, … valamennyi évfolyamon napközis, illetve tanulószobai foglalkozást 
szervezni. 
(4) A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a 
szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatoknak. A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozások 
megszervezéséhez az … ötödik-nyolcadik évfolyamon … napi három óra, …áll rendelkezésre, mely 
időkeretet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 
feladatokhoz szükséges idővel. A heti időkeretet a kialakított napközis, illetve tanulószobai 
csoportokra kell meghatározni.” 

(Megjegyzés: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatási törvény fenti 
jogszabályi hivatkozásait nem változtatja meg.)  
 
1.)  
A 221/2012.(V. 17.) számú képviselő-testületi határozat a 2012/2013-as tanévre várható tanulói 
létszám alapján a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban a napközis, illetve a 
tanulószobai csoportok számát alsó évfolyamon 8 csoportban, felső évfolyamon 4 csoportban 
(összesen 12 csoportban) határozta meg. 
  
A tanév indításánál a napközi, illetve tanulószobai foglalkozásokra az alsó évfolyamon 199 fő, a felső 
évfolyamon 138 fő szülői kérés érkezett az alábbiak szerint: 

 

 
 
A jelentkezők magas száma miatt a feladat elvégzése első évfolyamon 2 csoportban, illetve ötödik 
évfolyamon 1 csoportban nem szervezhető meg. 
 

Az idézett jogszabályhely, valamint a szülői kérvények száma alapján 2012. szeptember 3-tól az első 
évfolyamon a napközis csoportok számát további 1 csoporttal, az ötödik évfolyamon szintén további 1 
csoporttal szükséges megemelni.  
 
Az első évfolyam további 1 napközis csoportjához az intézmény, pedagóguslétszám-emelést nem 
igényel. 
 
Az ötödik évfolyamon, további 1 napközis csoport feladatellátásához szükséges pedagógus létszám 1 
fővel történő megemelése valamint az intézmény költségvetésének módosítása szükséges. 

1. évf. (napközi) 2. évf. (napközi) 3. évf. (napközi) 4. évf. (napközi) 
 70 fő 44 fő 45 fő 40 fő 

5. évf. (napközi) 6. évf. (napközi) 7.-9. évf. (tanulószoba) 8. évf. (tanulószoba) 
57 fő 25 fő 33 fő 23 fő 



 
Megjegyzés: Felső évfolyamon a foglalkozásokra minimum heti 15 órát szükséges biztosítani, 
ugyanakkor a pedagógus heti kötelező óraszáma 23. A feladat ellátására 2012. szeptember 3-tól - a 
2012/2013-as tanévre szóló - (15/23 arányú) részmunkaidős pedagógus alkalmazása javasolt. Ez F/7-
es besorolású pedagógus esetén:  
 

F/7 besorolású pedagógus Ft/hó Ft/ 3 hó 
Teljes bér 149 100 forint  
15/23 bér 97 239 forint  
Járulékokkal együtt (27 %) 123 500 forint 370 500 forint 
Cafeteria 8 200 forint  
15/23 Cafeteria 5 350 forint 16 050 forint 

Összesen:  386 550 forint 
Igényelt növekedés:  386 550 forint 

 

2012. szeptember 3-tól a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium napközis 
csoportjainak számát 12-ről 14-re, pedagógus létszámát 68-ról 69-re, és emiatt az intézmény 
költségvetését 386 550 forinttal megemelni szükséges. 
 
2.) A Molnár Ferenc Általános Iskola - szülői igények alapján – az engedélyezett 12 napközis 
csoport helyett, további 1 napközis csoport nyitásának fenntartói engedélyezését kéri. 
 
A 221/2012.(V. 17.) számú képviselő-testületi határozat a 2012/2013-as tanévre várható tanulói 
létszám alapján a Molnár Ferenc Általános Iskolában a napközis, illetve a tanulószobai csoportok 
számát alsó évfolyamon 8 csoportban, felső évfolyamon 4 csoportban (összesen 12 csoportban) 
határozta meg. 
 
A tanév indításánál az iskolaotthon/ napközi, illetve tanulószobai foglalkozásokra az alsó évfolyamon 
243 fő, a felső évfolyamon 43 fő szülői kérés érkezett az alábbiak szerint: 

 
 
 
 
 
A jelentkezők magas száma, valamint az iskolaotthonos oktatás miatt az alsó évfolyamon 11 
„napközis” csoport, felső évfolyamon 2 napközis/tanulószobai csoport működésére van szükség. 
 
Az idézett jogszabályhely, valamint a szülői kérvények száma alapján 2012. szeptember 3-tól a 
Molnár Ferenc Általános Iskolában az a napközis csoportok számát további 1 csoporttal, 12-ről 
13 csoportra szükséges megemelni. Az intézmény további pedagógus létszámemelést, valamint 
költségvetés-módosítást nem kér. 
 
A fentiek értelmében kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot. 
 
Budapest, 2012. szeptember 26. 
 
 

         Formanek Gyula s.k. 
        alpolgármester 

 
 
 
 
 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax: 216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 

1. évf. (iskolaotthon) 2. évf. (iskolaotthon) 3. évf. (iskolaotthon) 4. évf. (iskolaotthon) 
 88 fő 68 fő 49 fő 38 fő 

5. évf. (napközi) 6-7-8 évf. (tanulószoba) 
25fő 18 fő 



 
Határozati javaslat: 

 
 
1.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

a) engedélyezi a fenntartásában működő Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (1093 
Budapest, Lónyay utca 4-8.), 221/2012.(V. 17.) számú képviselő-testületi határozatban 
engedélyezett 12 napközis csoportjának - 2012. szeptember 3-tól - 2 csoporttal történő növekedését, 
azaz az intézményben 14 napközis csoport működését. 

 
b) engedélyezi a fenntartásában működő Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumnak 

(1093 Budapest, Lónyay utca 4-8.) napközis csoport számának növekedéséből eredő, és a 
működtetéséhez szükséges további 1 fő (15/23 hányadú) álláshely bővítését, a pedagógus 
álláshelyek  68-ról 69 főre történő emelését, valamint az ehhez szükséges 386 550 forintot a 2012. 
évi költségvetés módosításakor biztosítja az intézmény részére.  

 
c) felkéri a Polgármestert, hogy a hogy a döntést a költségvetés soron következő módosításánál vegye 

figyelembe. 
 

2.)  Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
engedélyezi a fenntartásában működő Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u. 19.), 
221/2012.(V. 17.) számú képviselő-testületi határozatban engedélyezett 12 napközis csoportjának - 
2012. szeptember 3-tól - 1 csoporttal történő növekedését, azaz az intézményben 13 napközis csoport 
működését.  

 
 
Határid ő: 2012. évi költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


