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Az  önkormányzat  -  a  Képviselő-testület  135/2010.  (V.05.)  számú  határozata  alapján  - 
együttműködési  megállapodást  kötött  a  Ferencvárosi  Torna  Clubbal,  valamint  az  FTC 
Kézilabdasport  Nonprofit  Kft-vel.  A  szerződés  szerint  az  FTC  szakmai  koordinációt  és 
felügyeletet nyújt a józsefvárosi iskolákban. 

Az  FTC  kézilabda  utánpótlás  szakágvezetője  Novák  András  azzal  a  kéréssel  fordult  az 
önkormányzathoz,  hogy  a  józsefvárosi  oktatási  intézményekben  bevezetnék  a 
szivacskézilabdázást.  Ez a kézilabda kezdő változata,  melyet  az első és második osztályos 
gyermekek körében alkalmaznak.
A  testnevelők  szakmai  felkészítését  az  FTC  szakemberei  vállalják  bemutató  edzésekkel, 
folyamatos  elméleti,  illetve  edzés-vezetési  oktatással.  A  szükséges  felszereléseket  saját 
költségvetésükből biztosítanák.

Az  FTC  megkeresése  után  a  Művelődési  Ügyosztály  felmérte  a  kerület  oktatási 
intézményeiben  a  szivacskézilabda  oktatásra  felmerülő  igényeket.  A  józsefvárosi  iskolák 
közül négy intézmény Práter Általános Iskola, Németh László Általános Iskola, Vajda Péter 
Ének-zenei Általános és Sportiskola, valamint a Deák Diák Általános Iskola tartana igényt az 
említett sportág oktatásának heti 2 órában történő bevezetésére. A Práter Általános Iskola és a 
Németh László Általános Iskola saját  órakeretből  tudja biztosítani  a heti  2 órát a szivacs-
kézilabdára.

A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola, valamint a Deák Diák Általános Iskola 
azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz,  hogy a 2010/2011-es tanévre a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott, kötelezően biztosítandó órakereten felül, heti 
két többletórát  engedélyezzen.  A Józsefvárosi Önkormányzat  2010. évi költségvetésében a 
többletóra  fedezete  nem  biztosított,  a  két  intézménynek  saját  költségvetéséből  kell  azt 
biztosítani. 



A többletórák költsége (személyi kiadás-pedagógusok túlóra költsége) a 2011. évben, heti 2 
órában a következőképpen alakul: a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola átlag 
túlóra díja 1695,-Ft /óra, ez a 2011. évben a szivacskézilabda oktatás miatt várhatóan 74.580 
Ft személyi kiadás + járulék többlet- költséget jelent.
A  Deák  Diák  Általános  Iskolában  az  átlag  túlóra  díj  2000,-Ft  /óra,  így  az  intézmény 
szivacskézilabda oktatás miatt felmerülő többlet-költsége a 2011. évben várhatóan 88.000 Ft 
személyi kiadás + járulék.
A 2011.  évben fenti  adatok  alapján  tehát  a  két  intézmény  szivacskézilabda  oktatás  miatt 
felmerülő többlet-költsége várhatóan 162.580,-Ft személyi kiadás + járulék, melyet a 2011. 
évi költségvetési koncepció elfogadásakor figyelembe kell venni.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. a  2010/2011-es  tanévben  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvényben 
meghatározott,  kötelezően  biztosítandó  órakereten  felül  a  Vajda  Péter  Ének-zenei 
Általános  és  Sportiskola  és  a  Deák Diák Általános  Iskola részére  engedélyezi  a  – 
szivacskézilabda  oktatásához szükséges  – heti  két  többletórát,  amennyiben  a  2010. 
évben jóváhagyott költségvetésében kigazdálkodja annak költségét.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. felkéri a polgármestert,  hogy a 2010/2011. tanévben a szivacskézilabda oktatásához 
szükséges 2011. évre eső többletköltséget (személyi kiadás) a 2011. évi költségvetési 
koncepció elkészítésekor és a 2011. évi költségvetés tervezésekor az 1. pont szerinti 
intézmények esetén vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a 2011. évi költségvetési koncepció elkészítése és költségvetés tervezése

Budapest, 2010. szeptember 14.

                     Dr. Kocsis Máté 
polgármester
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