
 Oldal 1 
 

 

Szentistvántelepi Általános Iskola igazgatója 
 

          

247/2012.(XI.29.) számú előterjesztés 
 
 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 2012. november 29-i  
rendes ülésére 

 
 
 

Tárgy: Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola igazgatójának kérelmére 
álláshely átcsoportosításra illetve álláshely bővítésre  

 
 
Készítette:   Kovács Kristóf Áron igazgató 
    
Egyeztetve:  Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
   Villám Zsuzsanna OKS osztályvezető  
    
 
Ellenőrizte:   
    
Látta:     
         
 

 
 
 

Tárgyalja:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 
 
 

 
 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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Tárgy: Javaslat a Szentistvántelepi Általános Iskola igazgatójának kérelmére 
álláshely átcsoportosításra illetve álláshely bővítésre 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyar Országgyűlés 2011. decemberében elfogadta a Nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. Törvényt, amelyben úgy rendelkezik, hogy az önkormányzati 

fenntartású általános iskolák, köztük mindkét budakalászi iskola 2013. január 1-jén 

állami fenntartásba kerül.  

Az állami fenntartásba vétel egyik célja, hogy az országos iskolahálózatot 

költséghatékonyabbá tegye. Ennek részeként már a köznevelési törvény is ütemezi a 

pedagógusok kötelező óraszámának emelését, és ennek nyomán a feladatellátáshoz 

szükséges pedagóguslétszám újragondolását. Ez értelemszerűen az intézményenként 

engedélyezett álláshelyek csökkentését fogja eredményezni. A státuszelvonásnak 

leginkább azok az álláshelyek vannak kitéve, melyeket a fenntartó nem kötelezően, 

hanem saját döntése alapján biztosít. Szintén nagy a valószínűsége annak is, hogy az 

óraadói jogviszonyokat 2013. szeptembere után az új fenntartó és munkáltató nem 

tartja fenn. 

Annak érdekében, hogy ennek a létszámszűkítési folyamatnak az elején a 

Szentistvántelepi Iskola kedvezőbb pozícióban legyen, az igazgató két határozati 

javaslatot terjeszt a Képviselőtestület elé.  

 

Egyrészt kéri, hogy az intézmény számára engedélyezett – fenntartói döntés alapján 

biztosított – szabadidő szervezői álláshelyet (0,5 státusz) a Képviselőtestület 2012. 

december 1-i hatállyal – kötelezően biztosítandó – pedagógus álláshelyre módosítsa. 

Mivel a kérés az engedélyezett álláshelyek belső átcsoportosítását jelenti, a 

kérelemnek pénzügyi hatása a 2012. költségvetési évre nincsen, így a módosítás 

többletfinanszírozást nem igényel. 

Másrészt azonos okból azt is kéri az iskola igazgatója, hogy az iskolában 

foglalkoztatott két fő óraadó tanár számára újonnan, további álláshelyet biztosítson. 

Így az összesen heti 10 óra ellátására létrejött megbízási szerződéses jogviszonyok 

kinevezéses közalkalmazotti jogviszonyra módosításához 0,5 álláshely 

engedélyezését kéri.  

Mivel az állami fenntartásba kerülő intézményekben foglalkoztatott 

pedagógusok decemberi bérét már az állam fedezi, a kérelemnek pénzügyi 

hatása a 2012. költségvetési évre nincsen, így a módosítás többletfinanszírozást 

nem igényel. 



 

Fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 
 

1. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistvántelepi Általános 

Iskola engedélyezett álláshelyein belül a pedagógiai munkát közvetlenül segítő 

szabadidő-szervező álláshelyét 2012. december 1-i hatállyal, belső átcsoportosítással 

pedagógus álláshellyé módosítja.  Így az intézmény teljes, 43,5 fős engedélyezett 

álláshelyeinek változatlanul hagyása mellett, az engedélyezett pedagógus álláshelyek 

száma 34 főről 34,5 főre emelkedik, a pedagógiai munkát közvetlenül segítők 

engedélyezett álláshelyek száma 2 főről 1,5 főre csökken.  A 7,5 fő technikai 

alkalmazott engedélyezett álláshelyeinek számát a módosítás nem érinti.   Jelen 

átcsoportosítás az önkormányzat számára többlet kiadást nem jelent. 

Határidő: 2012. december 1. 
Felelős:    Polgármester, igazgató 
 

2. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentistvántelepi Általános 

Iskola engedélyezett álláshelyeit az intézményben foglalkoztatott két fő óraadó (4 +6 

heti kötelező órában foglalkoztatottak)  pedagógus kinevezéses továbbfoglalkoztatása 

érdekében az intézmény számára további 0,5 álláshelyet biztosít. Így az intézmény 

engedélyezett álláshelyeit 2012. december 1-i hatállyal 43,5 főről 0,5 fővel 

megemeli, így az iskola engedélyezett álláshelyeinek számát 44 főben határozza meg. 

Ez alapján az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 34,5-ről 35-re emelkedik,  

a pedagógiai munkát közvetlenül segítők engedélyezett álláshely száma 1,5 fő, illetve 

a technikai alkalmazottak engedélyezett álláshelyeinek száma 7,5 fő1. Az álláshely 

bővítés a fenntartó önkormányzat számára többlet kiadást nem jelent, mivel a 

pedagógusok 2012. decemberi bérének 2013. januári kifizetése már nem a jelenlegi 

Fenntartót terheli. 

 

Határidő: 2012. december 1. 
Felelős:    Polgármester, igazgató 

 
Budakalász, 2012. november 21.  

Kovács Kristóf Áron 
  igazgató 

                                                           
1 A 2. határozati javaslatban szereplő engedélyezett álláshely számok az 1. határozati javaslat elfogadásán alapulnak. 
 


