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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges



 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tárgy:  Javaslat a Kalász Suli és a Szentistvántelepi Általános Iskolában a 
2012/2013. tanév első évfolyamában 3-3 osztály indítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban 2012. április 23-24-én zajlottak a 
2012/2013. tanévre a beiratkozások. A jelentkezők száma régen tapasztalt nagy 
érdeklődést mutatott, aminek következményeként a megszokott két-két első osztály 
indítása kevésnek bizonyul, szükségessé válik mindkét iskolában további 1-1 első 
osztály indítása. 
A beiratkozás során a jelentkezők száma az alábbi: 
 

 KALÁSZ SULI SZENTISTVÁNTELEPI 
ISKOLA 

ÖSSZESEN 

leendő 1.osztályos fő 
virtuális 
létszám 

fő 
virtuális 
létszám 

fő 
virtuális 
létszám 

budakalászi lakosú 
gyermek 

68 75 59 64 127 139 

vidéki gyermek 8 8 14 16 22 24 
összesen 76 83 73 80 149 163 

napközis ellátást 
igénylők száma 

70 59   

 
létszámhatárok a 
Kt. 3. sz. mell. I. 
rész alapján 

átlaglétszám 
21 

maximális létszám 
26 

+20% 
 
31 fő 

+10% 
 
34 fő 

várható 
osztálylétszám 
3 db elsős osztály 
indítása esetén 

25 21 
  

  
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II.rész 3. pontja 
alapján: 
„3.1265 Azt a gyermeket, tanulót, aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos 
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzd, az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport 
létszámának számításánál kettő, azt a gyermeket, tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, 
középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos három gyermekként, 
tanulóként kell számításba venni, függetlenül attól, hogy a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és 



oktatásban, kollégiumi nevelésben és oktatásban. Két tanulóként kell számításba 
venni a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulót.” 
 
Fentiek alapján indokolttá válik a beiratkozás adatainak ismeretében a további 1-1 
elsős osztály indítása. 
Ennek személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a fenntartó feladata.  
A magas jelentkezők száma miatt 1-1 tanítói álláshely (F/8) és a napközis 
foglalkozást igénylők magas száma miatt 2-2 napközis pedagógus álláshely (F/8) 
biztosítása válik szükségszerűvé. 
Ennek finanszírozását a két iskolaigazgató átlagbérrel, járulékokkal és a cafetéria 
időarányos részével tervezve, iskolánként az alábbi költségeket jelenti: 
 

finanszírozása 
Ft/hó 

1 telj.áll.h. tanító 
(bér+járulék/hó) 
 

2 telj.áll.h. napközis 
(bér+járulék/hó) 

0,5 német nemz. 
ped. áll.h. 
(bér+járulék/hó) 

cafetéria 
3,5 
fő/időarány
osan 

3,5 hó 
finansz. 
összesen 
(Ft) 

Kalász Suli 154.330+41.669 2*154.330+41.669 77.165+20.835 3,5*8.330 2.503.040 
Szit.Iskola 154.330+41.669 2*154.330+41.669  3*8.330 2.145.491 

összesen 4.648.531 

 
A 3,5 hónap költségeinek fedezetére a 10/2012.(III.07.) önkormányzati költségvetési 
rendelet „Intézményi beruházási tartalék” 5.000.000 Ft-os kerete terhére javaslom 
biztosítani. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 
 
 
 

1. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2012/2013. tanév első 
évfolyamán mindkét önkormányzati fenntartású iskolában - a Kalász Suli és a 
Szentistvántelepi Általános Iskolában - engedélyezi a 3-3 elsős osztály és 3-3 
napközis csoport indítását. Az osztályok, csoportok maximális létszámát a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II.rész 3. pontját 
figyelembe véve 28 főben határozza meg. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, iskolaigazgató  
  

2. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Kalász Suli Általános 
Iskola első évfolyamán  harmadik első osztály indítása érdekében a 2012/2013. 
tanévben 1 tanító, 2 napközis pedagógus, és 0,5 német nemzetiségi pedagógus 



álláshelyet biztosít. Így a Kalász Suli szakmai állományát (közalkalmazott) 34,75-
ről 38,25-re emeli. A Képviselő-testület a 3,5 álláshely finanszírozásához 
(bér+járulékok+cafetéria)  a 2012. augusztus 15.napjától 2012. november 30-ig (3,5 
hónap) terjedő időszakra szükséges 2.503.040 Ft költséget  a 10/2012.(III.07.) 
önkormányzati költségvetési rendelet „Intézményi beruházási tartalék” 5.000.000 Ft-
os kerete terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, iskolaigazgató  
 
 

3. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a Szentistvántelepi Általános 
Iskola első évfolyamán harmadik osztály indítása érdekében a 2012/2013. tanévben  
1 tanító, 2 napközis pedagógus álláshelyét biztosítja. A Szentistvántelepi Általános 
iskola szakmai állományát (közalkalmazott) így 33-ról 36-ra emeli. A Képviselő-
testület a 3 álláshely finanszírozásához (bér+járulékok+cafetéria)  2012. év augusztus 
15.napjától 2012. november 30-ig (3,5 hónap) terjedő időszakra szükséges 2.145.491 
Ft költséget  a 10/2012.(III.07.) önkormányzati költségvetési rendelet „Intézményi 
beruházási tartalék” 5.000.000 Ft-os kerete terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester, iskolaigazgató  
 
 
 
Budakalász, 2012. május 9. 
 

 Rogán László 
  polgármester 


