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Tárgy: Javaslat a Kápolna Téri Általános Iskola 
további működtetésének vizsgálatára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kápolna Téri Általános Iskola tanulólétszáma az elmúlt években oly mértékben lecsökkent, 
amely mellett az eredményes szakmai munkavégzés veszélybe került, és az intézmény 
fenntartása is gazdaságtalan. Ezt a szülők, valamint az alkalmazottak is érzik, megindultak a 
találgatások az iskola jövőjéről. Szükségessé vált megalapozott fenntartói döntést hozni az 
átszervezés, illetve megszüntetés kérdésében. 

A Kápolna Téri Általános Iskola létszámadatai négy évre visszamenőleg 

év férőhely 
kihasználtsági 
mutató (%) 

Ossz-
létsz. 

évfolyamok 
év férőhely 

kihasználtsági 
mutató (%) 

Ossz-
létsz. 1 2 3 4 5 6 7 8 

2006 488 50,8 248 21 26 24 27 43 41 33 33 
2007 448 50,2 245 21 22 26 28 27 49 40 32 
2008 448 43,7 196 16 17 20 25 17 25 43 33 
2009 448 29 132 0 16 9 12 20 14 22 39 

Forrás: Októberi statisztika 

Az intézmény jelenlegi létszáma az igazgatónő adatközlése szerint 140 fő. 

Pedagógusok száma négy évre visszamenőleg 

év 
pedagógus 

létszám 
2006. 31 
2007. 28 
2008 23 
2009 19 

Forrás: októberi statisztika 

A fenti adatokból látható, hogy a tanulói átlaglétszám: 16,5 fő; az egy pedagógusra jutó 
gyermekek száma pedig : ~ 7 fő. 

Az elmúlt időszakban az átlagos osztálylétszám a kerületben 21,24-ről 23,12 fő/csoportra 
emelkedett. A csoport-finanszírozással összefüggésben a beiskolázásnál csak megfelelő 



létszám esetén engedélyezhető osztály indítása. A 2009/10. tanévben a Kápolna Téri 
Általános Iskola már nem tudott első osztályt indítani. 

A 41 fővel kimenő két nyolcadik osztály és vélhetően nem induló első osztály figyelembe 
vételével az ellátandó óraszám oly mértékben csökken, hogy ez kb. négy és fél pedagógus 
álláshely megszűnést is eredményez. 

Kérjük a képviselő-testületet, hogy az előnyök és a hátrányok mérlegelése után nyilvánítsa 
ki az iskola további működtetésére vonatkozó szándékát, hogy a szükséges lépések időben 
megtehetők legyenek. (1993.évi LXXIX.tv.102. § (11) A fenntartó legkésőbb az intézkedés 
tervezett végrehajtása évének május 15-ig hozhat a nevelési-oktatási intézmény 
átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggő döntést.) 

Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság a februári ülésén tárgyalja, hozott döntését 
a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kápolna Téri 
Általános Iskola jogutóddal történő megszüntetése lehetséges alternatíváinak kidolgozását 
tartja szükségesnek. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos felméréseket és a szükséges 
egyeztetéseket végeztesse el. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2010.április 30. 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
dr. Kántásné dr. Szabó Ivett főosztályvezető 

Budapest, 2010. január 24. 
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