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Tisztelt Képviselő-testĺilet!

Józsefuáľos onkormźnyzatźnak Képviselő-testülete a 298l2O1I, (VII.07.) számu
hatźrozatának 2. és 4. pontjában döntĺjtt a kĺizoktatási íĺtézméĺyeiben foglalkoztatott
koza|ka|mazotti álláshe lyek v tito zásźtr o|.

A váLtozés érintette a pedagógus és a nevelő-oktató munkát segítő koza|ka|mazotti
álláshelyeket is.

A Napraforgó Napkĺizi otthonos ovoda vezetője an:ő| tájékońatta a szakmaíIag illetékes
Humánszo|gáItatásíIJgyosztá|ý, hogy intézményében egy óvodapedagógus nyugdíjba megY,
ezért kozalkalmazotti jogviszonya megszűnik 2011. november 30-án. A megĺiľesedett
álláshely nem kerĹil betöltésre, ezért az ővoďavezető kéľte a megtiresedett álláshely elvonását.
Az ővodában jelenleg négy csoport mfüödik, az engeđé|yezettpedagógus álláshely l 1-ről 10-
re módosul.

Lakatos Menyhéľt Jőzsefvátosi Áľ'ĺr-ban az engedé|yezeÍt ígazgatő-helyettesek száma 3
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Előteľjesztő: Sántha Péterné alpolgáľmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2011. december 1 . sz. napirend

Táľgy : Közoktatálsi ĺntézmények áIIásh elyeinek mĺíd o sítás a

A napirendet yí|tlzárt ülésen kell taľgya|ru' ahattrozat elfogadásához egyszeriĺ/minősített
szav azattobb s é g szüks é ge s'
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TÖnvÉNyessÉcI pl,I,BxonzÉs :

A JEGYZOT HELYETTESITO ALJEGYZO

Łr 1:

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eméĺyezi x
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eméĺyezi x

Határ ozati j av aslat a bizottsźĘ számár a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgá|tatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestárcv a|ásźtt.



Jelenleg az intézmény tanulólétszźma a 201I' október 1-jei közoktatási statiszt1ka szeľint 439
fő (általános iskolanappali tagozat:138 fő + 69 esti tagozat, gimnaziumnappali tagozat:97
fő + 135 fő esti tagozat). A Fenntaľtó iskolánként - kivétel a Józsefuaľosi Egységes
Gyógypedagőgiaí Módszeľtani Központ és Általános Iskola, ahol a tanulói Iétszámnem éri el
a 80 főt - 2 fo igazgatőhelyettest engedélyezett, aZ alső tagozaton és a felső tagozaton 1-1 ftít.
A közoktatási tĺirvény I. számímellékletében, ha a tanulók Létszámaeléľi a négyszézat. akkor
az ajánJott igazgatőhelyettesek szétma2 fő.

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az l235l20l1. (VIII.03.) számis,határozatáva|
hagýa jővá a PROFITAN Adótanácsadó Bt. szakéĺői anyagát a kozoktatási intézmények
átvilágításáról. A Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvú Altalános Iskolában a
nęvelő-oktató munkĺít közvetlenüt segítők köztjtt 2 fő szabadidő-szewezo és 2 Íő
gyeľmekvédelmi felelős keľiilt kimutatásra a szakértói anyagban' A Jókai Mór Általános
Iskola megsztintetésével a fenti stáfuszok átkerültek a jogutód (Molnár Iskola) iĺtézménybe a
megnövekedett tanulóí|étszá'm miatt. 2008-ban az iĺtézmények átszervezése után a Molnár
Iskola tanulólétszáma 605 fő volt. A 2011. októbeľ l-jei közoktatási statisńika szerint a
20II/20I2-es tanévben az iskola tanulóIétszźma 467 fő. A Fenntartó intézményenként 1 fo
szabadidő-szęrvezot és 1 fő gyermekvédelmi felelőst binosĺt akozol<tatási töľvény I. számíl
mellékletében ajánlott létszámok a|apjén, ezért javaslom a két álláshely elvonását, melyek
nincsenek betciltve.

Fentiek f,rgyelembe vételével, valamint az intézmények - jelenleg is - tires álláshelyei
indokoljak az alábbi álláshely elvonásokat:

Intézmény neve Pedagógus

Nevelő-oktató
munkát segítő
alkalmazottak

Megiegyzés

Napraforgó },t{apközi

Otthonos Ovoda
-1 0

Ures álláshely
2011.12.DI-tő|

Molnáľ Feľenc Magyar-
Angol'Két Tanítási

Nvelvű Altalános Iskola
0 -2

Üres álláshelyek
20I2'0I'0|tő|

osszpspN -1 -f

Az á||áshelyek elvonása kciltségvetési fedezetet nem igényel.

A kĺjzoktatásról szóló 1993. évi LXXX. töľvény 102. $ (2) bekezdés b) pontja értelmében a
fenntaľtómeghatźrozzaakozoktatásiintézményköltségvetését.
A költségvetés módosítása, megállapítása a képviselő-testtilet źú nem ĺ:'lhźzhatő hatásköľébe
taľtozlk. Figyelemme| az otv. 10. $ (1) bekezdése d) pontjában foglaltakĺa' aZ alabbi
hattrozatí javaslatot terjesztem elfogadásra a Tisaelt Képviselő-testtilet elé.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

|. 2OI2. január l-től 3 ffu(5| 2 főrę csökkerrti az ígazgatő-helyettesek számát a Lakatos
Menyhért Józsefuárosi ÁMK-ban,



2. apedagőgus álláshelyeket az aIábbiak szeľint módosítja:

lntézmény neve

Pedagĺígus ál|áshelyek

vá|tozása
Yáitozás

201 1.09.01. 2012.01.01.

Naprafoľgó Napközi
Otthonos Ovoda

11 10 -1

osszesen -1

3.2012. januaľ I. napjávaI az alábbi nevelő-oktató munkát segítő kozalka|mazottj
álláshelyeket megszünteti :

Intézmény neve

Nevelő-oktató munkát
segítő ktiza|kalmazotti
álláshelvek vá|tozása Yá|tozás

201 1 .09.01 . 2012.0r.01

Molnár Feľenc Magyaľ-Angol Két
Tanítási Nvelvíĺ Általá''os Iskola

5
aJ

.)

osszesen -2

4.felkéri a polgármestert, hogy a2012. évi k<iltségvetés készítésekor vegye figyelembe
az I-3. pontban szereplő vźitozásokat.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: I-2-3. pont esetén: 20l2.januĺíľ 1 .

4. pont esetén: a20I2. évi költségvetés készítése

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység:
Ügyosĺály.

Budapest, f)Il. november 15.

P énzugyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási

s.pu.łśLJ
Sántha Péteľné
alpolgármesteľ

a j e gy zot helyettesítő aI1 egy zo




