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Tárgy: Javaslat a 2010/2011. tanév fenntartói 
többletórák számának módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2010. évi költségvetés tervezésekor felmerült annak szükségessége, hogy a 
többletkiadásokat - ahol lehetséges- csökkentsük. A két intézményvezetői munkaközösséggel 
folytatott többszöri egyeztetés után kialakult az átmenetileg - szeptembertől - elhagyható 
feladatok köre: 

o Szakkörök esetén az 50 tanuló helyett 100 tanulónkénti 2 óra/hét ( a megtakarítás 89 
óra) biztosítása; 

o Finanszírozott énekkar jelenleg iskolánként 2 óra, ennek elvétele ( a megtakarítás 
10x2 óra = 20 óra), a Szent László Általános Iskola és a Harmat Iskola kivételével; 

o Egyéb csoportbontási órák ( 4 iskolában:Bem, Keresztury, Szent László, Janikovszky) 
elvonása ( a megtakarítás 57 óra); 

o Iskolai úszásoktatás 4. évfolyamon történő elhagyása ( 25 negyedik osztállyal 
számolva 50 iskolai óra és 33 uszodai óra); 

A javasolt intézkedés kerületi szinten heti 249 óra, ami 11,3 többlet-álláshelyet jelent havonta, 
s ez F 8-as bérrel ( 154.330 Ft ) számolva 1.743.929 Ft/hónap + 470.861 Ft/hó járulékok + 
egyéb juttatások (cafeteria, szakkönyv, továbbképzés,...). Ez 2010-ben 6.644.369 Ft 
( 5.231.787 Ft bér és 1.412.582 Ft járulék) megtakarítást jelentene az önkormányzat számára. 
Az elvonásra - az eddigi évek gyakorlata szerint - a tanévi változásokkal együtt kerülhet sor. 
Számolni kell azzal is, hogy az óratömegek elvonása elbocsátással járhat, aminek az első 
évben többletköltség kihatása van. 

A Szent László Gimnázium 240 többletórája 10,9 álláshelyet jelent, amit H8-as bérrel 
( 182.595 ) számolva havi 2.527.663 Ft-ot ( 1.990.286 Ft bér + 537.377 Ft járulék) jelent. 

A gimnázium pedagógiai programja tartalmazza a 240 órát, annak részleges vagy teljes 
visszavonása csak a pedagógiai program módosítása után, kimenő rendszerben a 2011/2012-
es tanévtől lehetséges, mivel a 2010/201 l-es tanévre a beiskolázás folyamatban van. 

A Kulturális és Oktatási Bizottság a 2010. április 15-ei ülésén foglalkozott a kérdéssel és ott 
az alábbi határozatok születtek: 

139/2010. (IV. 15.) sz. Kulturális és Oktatási Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a 2010/2011. tanév fenntartói 
többletórák számának módosításával kapcsolatban készüljön egy újabb előterjesztés a 
bizottsági ülésen elhangzottak és az egyeztetések figyelembevételével és az kerüljön vissza a 
következő bizottsági ülésre. Az előterjesztésben szerepeljen az általános iskolák mellett a 
Szent László Gimnázium is. 



140/2010. (IV. 15.) sz. Kulturális és Oktatási Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális és Oktatási Bizottság javasolja, hogy készüljön egy új előterjesztés az óvodai 
úszásoktatással kapcsolatban, a változtatás előtti helyzetre való visszaállítás lehetőségéről. 

141/2010. (IV. 15.) sz. Kulturális és Oktatási Bizottság határozata 
(9 igen, egyhangú szavazattal) 
A Kulturális és Oktatási Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2010/2011. tanév 
fenntartói többletórák számának módosításával kapcsolatban a bizottsági ülésen elhangzottak 
figyelembevételével készüljön egy újabb előterjesztés a következő ülésre, mely kimutatásban 
szerepeljen a Szent László Gimnázium is. 

A Szent László Gimnázium számára a képviselő-testület a 251/2001.(111.27) sz. határozatával 
heti 240 többletórát biztosított a pedagógiai program megvalósításához. A Gimnázium a 
többletórákat a magyar-olasz két tanítási nyelvű tagozaton ( 94 óra/hét) valamint az emelt 
szintű oktatásra (146 óra/hét) használja fel. (l.sz.melléklet) 

Az intézmények tantárgyfelosztásának szakértői ellenőrzése során az alábbi megállapításokat 
tette a szakértő: 

„A fenntartói jegyzőkönyvben szereplő 
engedélyezett óraszámok, álláshelyek, 
túlórák egyezősége: 

A gimnázium 1761 órát használ fel az engedélyezett 1700.8 óra helyett. Ha számításba 
vesszük a két „extra" osztályt, akkor ( mivel jogszabály szerint ez 86 óra) az 
intézmény nem lépi át a megengedett órakeretet. 

A fenntartó által meghatározott 
óratöbbletek felhasználásának jogszerűsége: 

A helyi tantervben (HT) felhasznált fenntartói összes óraszám a nappali tagozaton 
megegyezik a megkapott 251/2001.határozatban és a 2009. augusztus 31-én 
meghatározottal. 

A felosztás során a két tannyelvű osztályok számára és az emelt szintű angol 
nyelvoktatásra biztosított keret megegyezik a rendeletben, a HT-ben és a 
tantárgyfelosztásban. 

Demeter Antal közoktatási szakértőnket kértük fel, a kerületi úszásoktatásról, és az uszodák 
gazdaságos működtetésről összefoglaló helyzetkép összeállítására. Felmérve az óvodások 
úszásoktatásának alakulását és az iskolai úszásoktatással kapcsolatos adatokat a mellékletben 
becsatolt megállapítások ( 2.sz.melléklet) az alábbiakban foglalhatók össze: az óvodások 
esetén a részvételi arány a támogatás megvonása után erőteljesen lecsökkent, a mértékben 
természetesen nem kis szerepet játszanak az úszásoktatók is. Megfontolandó, hogy három 
millió forintos támogatás mellett az uszodáknál maradó bevétel mintegy 3.8 mFt - ot tesz ki, 
ami fejlesztésre fordítható. 
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A 4. osztályok úszási lehetőségének megvonása azt jelenti, hogy iskolai szinten és uszodai 
szinten is csökken a felhasználható órák száma, mely álláshely csökkenéseket von maga után 
( 3.sz.melléklet ), de Demeter Antal szakértő kimutatásából az is látható, hogy nem csupán 
iskolai óratömeggel, de az uszodák kihasználtságával, gazdaságos működtetésével is számolni 
kell! 

A következő tanév tervezése május hónapban megindul, ezért fontos, hogy a képviselő
testület meghatározza a fenntartásában működő iskolái számára a tervezhető többletórák 
számát. 

Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság az áprilisi ülésén tárgyalja. A meghozott 
határozatot az elnök a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

HATÁROZATI JAVASLATOK: 

1./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 
2010.szeptember l-jétől az általános iskolák számára 50 tanulónként 2 szakköri óra 
költségvetési fedezetét biztosítja, ha a szakkör legalább 12 fővel működik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtás felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

érintett intézményvezetők 

vagy 

2.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 
2010.szeptember l-jétől az általános iskolák számára 100 tanulónként 2 szakköri óra 
költségvetési fedezetét biztosítja, ha a szakkör legalább 12 fővel működik. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtás felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

érintett intézményvezetők 

3./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 2010. 
szeptember l-jétől az iskolák számára a kötelezően előírt órakereten felüli heti 2 órás énekkari 
foglalkozások költségvetési fedezetét továbbra is változatlan mértékben tovább finanszírozza. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtás felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

érintett intézményvezetők 
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4./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 2010. 
szeptember l-jétől az emelt szintű ének- zene oktatást folytató iskolákban az énekkari 
foglalkozásokat továbbra is változatlan mértékben finanszírozza. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtás felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

érintett intézményvezetők 

5./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 2010. 
szeptember l-jétől az iskolák számára a kötelezően előírt órakereten felüli úszásoktatás 
költségvetési fedezetét az 1-4 évfolyamon továbbra is biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtás felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

érintett intézményvezetők 

vagy 

6.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete 2010. 
szeptember l-jétől az iskolák számára a kötelezően előírt órakereten felüli úszásoktatás 
költségvetési fedezetét az 1-3 évfolyamon továbbra is biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtás felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

érintett intézményvezetők 

1.1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a Szent László 
Gimnázium pedagógiai programjához a heti 240 többletórát továbbra is biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtás felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Sárkány Péter igazgató 
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vagy 

8./ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a Szent László 
Gimnázium pedagógiai programjához többletórát biztosít. 
Felkéri a polgármestert, hogy a biztosított többletóra figyelembe vételével az iskola 
pedagógiai programját dolgoztassa át, hogy az 2011.szeptember l-jétől bevezethető legyen. 

Határidő: 2010.augusztus31 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Szász Csaba alpolgármester 
Végrehajtás felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

Sárkány Péter igazgató 

Budapest, 2010. május 5. 

dr.Kántásné dr.Szabó Ivett 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr.Neszteli István 
jegyző 

Melléklet:Demeter Antal 
közoktatási szakértő 
kimutatása az úszásoktatásról 
Szent László Gimnázium igazgatójának tájékoztatója a kapott 240 óra pedagógiai 
programban való felhasználásáról. 
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Óvodák úszásoktatás támogatása! 

Az óvodák részére az úszásoktatásra biztosított támogatási keret felhasználása nagyban segíti, hogy minden nagycsc portos gyerek 
ússzon. 
Az óvodák feladata, hogy a rászorultságnak megfelelően határozzák meg a támogatás összegét. 
A cél az, hogy a gyerekek egész évben folyamatosan vegyenek részt az úszásprogramban. 

A 2009/2010. tanévben 716 óvodás kezdte el az úszást, jelenleg 521 fő jár úszni! 
A létszámcsökkenés 27 %-os. 

Uszodákra lebontva: 

Uszoda Oktató neve Óvoda neve 
Csoport 
száma 

Óvodások száma Tanfolyam díja/hó Csökkenés 

Uszoda Oktató neve Óvoda neve 
Csoport 
száma induló jelenlegi 1 alk./hét 

2 
alk./hét 

Csökkenés 

KOSZI G.K. Halom 1 24 15 4600.-
Halom 1 26 16 2500.-
Salgótarjáni 1 28 14 2500.-
Zsivaj 1 18 12 4600.-

Összesen 4 96 fő 57 fő 4 0 % 



P.G. 
Kőbányai 
38. 17 14 2500.-
Kőbányai 38 19 11 2500.-
Kőbányai 38 22 18 2500.-
Gépmadár 19 15 2500.-
Mádi 86-94. 32 21 2500.-

Összesen 5 109 fő 79 fő 28% 
D.É. Ászok 15 11 4600.-

Ászok 22 22 2500.-
Ászok 23 17 2500.-
Mádi 4-6. 14 14 2500.-
Mádi 4-6. 18 15 2500.-
Mádi 4-6. 19 17 2500.-
Mádi 4-6. 17 17 2500.-
Kőbányai 
30. 22 14 2500.-
Kőbányai 
30. 24 25 2500.-

9 174 fő 152 13% 



Úszás óraszám! 2010/2011. tanév 1-4. évf. 

Uszoda Beosztott intézmény 1-4. évf. osztályok 
száma 

Úszás 
foglalkozás 
időkerete 

Üszást oktató 
testnevelők 
időkerete 

Uszodai tanári 
státuszok 

Intézmények 
úszás 

órakerete 
Kápolna tér 4. Harmat Ált. Isk. 

Szent László Ált. Isk. 
Kápolna Ált. Isk. 

6 oszt. (1-2.) 
6 oszt. 
2 oszt. (3-4) 1 oszt. (5.) 

6x60 perc 
6x60 perc 
3x60 perc 

8 tanóra 
8 tanóra 
4 tanóra 

12 tanóra 
12 tanóra 
helyben 

Összesen 14 oszt. + 1 oszt. 20 óra 1 fő 24 óra 
KOSZI Janikovszky Éva Ált. Isk. 

(Bánya u. 32.) 
Szervátiusz Jenő Ált. Isk. 
Szent László Ált. Isk. 

8 oszt. 

8 oszt. 
6 oszt. 

8x60 

8x60 
6x60 perc 

10,7 tanóra 

10,7 tanóra 
8 tanóra 

helyben 

16 tanóra 
12 tanóra 

Összesen 22 oszt. 29,4 = 30+3 gyt 1 fő +12 óra 28 óra 
Üllői Komplex Ált. Isk. 

Bem József Ált. Isk. 
MÁV Ált. Isk. 
Üllői Tagintézmény 

5 oszt. 
4 oszt. 
4 oszt. 
7 oszt. + oszt. (5-8.) 

5x60 
4x60 
4x60 
19x60 

6,7 tanóra 
5,3 tanóra 
5,3 tanóra 
12 tanóra 

10 tanóra 
8 tanóra 
8 tanóra 
helyben 

Összesen 20 oszt. + 2 oszt 29,3 = 30 1 fő +10 óra 26 óra 
Újhegy Fekete István Ált. Isk. 

Kertvárosi Ált. Isk. 
Kada Mihály Ált. Isk. 
Széchenyi István Ált. Isk. 
Harmat Ált. Isk. 
Keresztury Dezső Ált. Isk. 

12 oszt. 
7 oszt. 
8 oszt. 
9 oszt. 
7 oszt. (3-4) 
8 oszt. 

12x60 + 8x45 
7x60 
8x60 
9x60 
7x60 
8x60 + 4x45 

16+8 tanóra 
9,3 tanóra 
10,7 tanóra 
12 tanóra 
9,3 tanóra 
10,7+4 tanóra 

24 tanóra 
14 tanóra 
16 tanóra 
18 tanóra 
14 tanóra 
16 tanóra 

Összesen 51 oszt 68+12=80+8 gyt. 4 fő 102 tanóra 

Összesen úszó 
osztályok 2010/2011 107 oszt.(+3 oszt.) +12 oszt. 
Összes intézményi 
órakeret 2010/2011 180 tanóra 

Összes uszodai 
órakeret 2010/2011 

159+12 Összes uszodai 
órakeret 2010/2011 171tanóra 

Összes uszodai tanári 
státusz 2010/2011 8 fő 
Összes úszásra 
felhasznált órakeret 
2010/2011 351 óra 
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A testnevelési órák keretében szervezett kerületi úszásoktatás! 
2009/2010/2011. 

Jelenleg 35 lóra biztosított a kerületi úszásoktatásra. 107 osztály heti 173 óra úszás 
tanóra keretében vesz részt a foglalkozásokon, az iskolák 178 órában kísérnek. 

2010/11. tanév - HA! nem úszik a leendő 4. évf., mely 25+1 (Wesley) osztályt jelent. 

így a 25+1 osztály óravonzata: 

26 osztály (-4. oszt. helyben) : 44 óra/hét/12 isk. (22 o.) + 34,6 óra/hét/4 usz. (26 o.) 

azaz iskolai szinten - 44 óra/hét/12 intézmény 
uszodai szinten - 34,6 óra/hét/ 4 uszoda 

azaz iskolai szinten - 2 státusz (12 intézmény) 
uszodai szinten - 1,57 státusz (4 uszoda) 

azaz Üllői Uszoda - 0,24 státusz (5,3 óra) 
KOSZI Uszoda - 0,24 státusz (5,3 óra) 
(az áttanítás miatt a KÖSZI-nél jelentkezne a 0,48 álláscsökkenés) 

Kápolna Uszoda - 0,30 státusz (6,6 óra) 
Újhegyi Uszoda - 0,78 státusz (17,3 óra) 

Összegzés: 
A 4. évf. úszásoktatására fordított óratámogatás visszavonása 3,57 álláshely 
megszűnését vonja maga után, ebből 

• -2 álláshely összességében érinti a 12 intézményt, 
• -0,78 álláshely az Újhegyi Uszodát 
• -0,48 álláshely a KOSZI Uszodát (áttanítás) 
• -0,3 álláshely a Kápolna Uszodát 

Az elvonás az uszodák üzemeltetési költségében nem jelent változást, ellenben a 
kihasználatlan vízfelület nő! 
A tanulók mozgáslehetősége (és sajnos mozgásigénye is) folyamatosan csökken, ezért 
jelent súlyos problémákat az ilyen lehetőségek, „kötelező" foglalkozások megszűnése. 

A 18 éves fiatalok több mint 50 %-a nem képes 200m-t folyamatos úszással leúszni 
(El), jó lenne, ha a mi gyerekeink nem ebbe a körbe tartoznának! 

Budapest, 2010. április 20. 

K_j C.
Demeter Antal 
közoktatási szakértő 



Feljegyzés 
a Szent László Gimnázium Pedagógiai Programjában meghatározott többletórák felhasználásáról 

A Pedagógiai Program heti 240 órában állapítja meg a Ktv. feletti többletórákat, az alábbi bontásban: 

Magyar-olasz két tanítási nyelvű tagozat 94 óra/hét 
Emelt szintű oktatásra 146 óra/hét 

A fenti többletórák felhasználásának részletezése: 

1. Magyar-olasz két tanítási nyelvű képzés 

Nyelvi alapozás a 9. évfolyamon (nulladik év) 18 óra/hét, ebből 12 ó/hét olasz nyelv (háromszoros bontásban), valamint a 
későbbiekben olaszul tanult tantárgyak oktatásának alapozása (kétszeres bontásban). A 10. évfolyamon az olasz nyelv 
oktatása még háromszoros bontásban történik, a többi tantárgy kétszeres bontásban. A 11-13. évfolyamon az olasz nyelv és 
az olasz nyelven tanított tantárgyak kétszeres bontásban vannak. 
A feltűntetett többletórák kizárólag a két tanítási nyelvű oktatásra fordított órákat jelentik, a „Két tanítási nyelvű oktatás 
irányelvei" OM utasítás szellemében. 

D 9.osztá V 10. osztály 11. osztály 12. osztály 13. csztály 
alap bontás többlet alap bontás többlet alap bontás többlet alap bontás többlet alap bon'ás többlet 

olasz 12 36 7 21 6 12 4 8 4 8 
civilizációs ismeretek 3 6 3 6 
matematika 2 4 3 6 3 3 4 4 5 10 
földrajz 1 2 2 4 3 6 0 0 
történelem 2 4 3 6 4 8 4 8 4 8 
művészettörténet 1 2 1 2 1 2 
összesen 94 18 48 30 16 39 23 17 31 14 15 26 11 16 32 16 



2. Az alábbiakban összefoglaltam az emelt szintű idegen nyelvoktatásra fordított többletórákat. Zárójelben a felvételi eljárás 
során használt kódok. 

20 - Emelt szintű angol nyelvi helyi tantervű csoport (korábban „speciális angol tagozat"). 
42 - Emelt szintű német nyelvi helyi tantervű csoport (korábban „német tagozat") 
50 - Emelt szintű biológia-kémia helyi tantervű osztály (korábban biológia-kémia tagozat) 
61 - Emelt szintű informatika helyi tantervű csoport (korábban számítástechnika tagozat) 
62 - Emelt szintű mozgókép és médiaismeret helyi tantervű csoport (korábban tömegkommunikáció tagozat) 

Az 50-61-62 csoportokhoz (az E és F osztály) tartozik Nyelvi és informatikai előkészítő évfolyam (NYÉK), ahol köte ező a heti 12 
óra idegen nyelv és az 5 óra informatika. (Az informatika többletórákat a Ktv. biztosította keret terhére oldjuk meg.) A 12 óra 
idegen nyelvből 8 óra az angol, 4 óra a második idegen nyelv. A második idegen nyelvből öt csoportot (2 x 35 - 70 fő, 5 x 14 
fős csoportokkal) szervezünk. 

Tantárgy (kód) D 9.osztály 0. osztály 1. osztály 2. osztály Tantárgy (kód) 
alap emelt bontás többlet alap emelt bontás többlet alap emelt bontás többlet alap emelt bontás 

angol (20) 12 3 7,5 7,5 4,5 3 4,5 4,5 1,5 3 6 6 3 3 6 6 
német (42) 11 3 7,5 7,5 4,5 3 4,5 4,5 1,5 3 5 5 2 3 6 6 
angol (NYÉK 61-62) 29 8 16 8 3 5 10 7 3 5 10 7 3 5 10 
angol (NYÉK 50) 29 8 16 8 3 5 10 7 3 5 10 7 3 5 10 
2. nyelv (NYÉK 50-61-62) 8 8 16 8 
összesen 89 30 15 63 33 12 19 29 17 12 21 31 19 12 22 32 



Az iskola hagyományaihoz tartozik még a 9. osztálytól kezdve egy csoportban az emelt szintű matematika okta 
matematika tagozat), valamint a 2. pontban említett Emelt szintű biológia-kémia helyi tantervű osztály biológia 
az emelt szintű rajz és vizuális kultúra helyi tantervű (41)csoport rajz és művészettörténet órái, az emelt szintű 
(61) és mozgókép és médiaismeret helyi tantervű csoportok szakmai órái. 

ás (korábban 
és kémia órái, 
i nformatika 

Tantárgy (kód) 9-12. (13.) évi Tantárgy (kód) 
D alap emelr bontás többlet 

matematika (31) 11 13 24 24 11 
biológia (50) 11 6 17 17 11 
kémia (50) 6 4 10 10 6 
rajz és vizuális kultúra (41) 6 2 11 8 6 
informatika (61) 12 4 16 16 12 
médiaismeret (62) 11 1 12 12 11 
összesen 57 30 90 87 57 

A 240 többletórán felül természetesen felhasználjuk a Ktv. biztosította órakeretet osztálybontásokra a pedagógiai programban 
rögzített módon, valamint a fakultatív tantárgyakra az érettségit megelőző két évfolyamon. 

Budapest, 2010. április 28. 


