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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

technikai álláshelyeinek engedélyezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A 22/2012. (I. 19.) KÖKT határozat alapján a Janikovszky Éva Magyar Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola a 1105 Budapest, Bánya utca 32. szám alatti székhelyről2012. július 
l-jei határidővel átköltözik az ll 05 Budapest, Kápolna tér 4. szám alatti jelenlegi telephelyre, 
és a jövőben ez lesz az iskola székhelye. 

A 2012. évi költségvetési tárgyalások során felmerült, hogy a költözéssei párhuzamosan felül 
kell vizsgálni a technikai álláshelyek számát. Az intézmény nem is kapta meg a teljes 
költségvetési keretet, a technikai dolgozók bére júniustól a felülvizsgálatig céltartalékba 
került. 

Az áttelepülés miatt a Bánya utcai és a Kápolna téri épületben a technikai státuszban 
dolgozók létszámának felülvizsgálata szükséges. Az Üllői úti épületben a feltételek nem 
változnak így az álláshelyek ott változatlanok maradnak. 

Jelenleg az összes technikai álláshely alakulása a következő: 

Bánya utca Kápolna tér 
17 fő 14 fő 
15,5 státusz 13 státusz 
9,3 8 konyhás, takarító 5 konyhás, takarító 
l gondnok l gondnok, adminisztrátor 
0,63 kertész l kertész 
l gazdasági ügyintéző l gazdasági ügyintéző 
l iskolatitkár l szabadidő szervező 
l szabadidő szervező 0,5 gyermekvédelmi felelős 
0,5 gyermekvédelmi felelős l úszómester 
l pedagógiai asszisztens l fűtő, karbantartó 

l uszodafűtő, gépész 

Az összeköltöző intézmény gyermeklétszáma előre láthatólag 446 fő lesz. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény l. mellékletében a technikai létszám 
megállapítására az általános iskolákban irányadó, hogy a "létszám ne legyen kevesebb, mint a 
pedagógusok teljes munkaidejére - beleértve az óraadó tanárok foglalkoztatási idejét is -
számított létszámának[ ... ] d) húsz százaléka[ ... ]". 



A két intézmény pedagógus álláshelyeinek száma: 52,33 státusz, ezért a minimálisan 
biztosítandó technikai álláshelyek száma l 0,5 státusz, ehhez adódnak még az uszoda 
fenntartásához kapcsoló technikai álláshelyek. 

A 2009. május 21-én a Képviselő-testület által elfogadott normarendszer alapján a kialakuló 
intézményt a következő álláshelyek illetik meg: 

ügyintéző: 2 státusz 
(446 gyermek után) 
pedagógiai munkát segítő: 2,5 státusz 
(351 gyermek felett, gyermekvédelmi felelős, 

szabadidő szervező, pedagógiai asszisztens, 
rendszergazda) 
konyhai dolgozó: 3,5 státusz 
( étkezők száma után, jelenleg 350 fő) 
takarító: 6 státusz 
(650 m2/fő, a Kápolna téri épület a Pedagógiai 
Szolgáltató területe nélkül 3904 m2) 
egyéb üzemeltetés: 2,5 
(karbantartó, kertész, gondnok, portás, fűtő) 
uszoda: 2 státusz 
(úszómester, gépész) 
Összesen: 18,5 státusz 

(A hasonló gyermeklétszámmal rendelkező Fekete István Általános Iskola technikai létszáma 
16,5 státusz, az eltérést az uszoda üzemeltetése adja.) 

Az intézmény vezetője az 2. melléklet alapján 20 státuszban kérte a technikai létszám 
megállapítását. 

II. A végrehajtás feltételei: 

Az új technikai létszám kialakítása a jelenleg 28,5 státuszból l O státusz megszüntetését 
eredményezi legkésőbb 2012. augusztus 31-ével. 

Az igazgatónővel folytatott tárgyalások után a létszámcsökkentés a következőképpen 
történne: 

• 0,5 státusz átvételre kerül az Üllői úti tagintézménybe, 
• l ,63 státuszorr lévő gondnok, kertész a Kőbányai Vagyonkezelő be kerül áthelyezésre, 

további foglalkoztatására a Munka Törvényköve alapján kerül sor, 
• 2,5 státuszorr dolgozó már nyugdíjban lévő alkalmazott munkaviszonyát megszüntetik 

2012. július 31-ével, 
• 2 státuszorr lévő dolgozó a nők 40 éves öregségi nyugdíjazását kezdeményezi, 
• l ,5 státuszorr dolgozó kisegítő korhatár előtti ellátás megállapítását kezdeményezi 

(mindkét dolgozó egyébként védett korú, munkaviszonyuk megszüntetése nem 
lehetséges, ha az ellátást a nyugdíjbiztosítási igazgatóság nem állapítja meg), 

• 3,75 státuszorr lévő munkaviszonyának megszüntetése jár felmentés és végkielégítés 
fizetésének kötelezettségéveL 

A jogviszony megszüntetésének módjait és a konkrét kiadásokat a tényleges ellátási formák 
megállapítása után lehet pontosan megadni. A hozzávetőleges számítások szerint a 
felmentések és végkielégítések összege járulékkal együtt 4,4 millió forint. Ennek a fedezetét a 
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konkrét egyedi esetek elbírálása után az intézményvezető az erre félretett céltartalék terhére 
megigényelheti a fenntartótóL 

Az épületben lévő gondnoki lakás kezelése a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez kerül át. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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Weeber Tibor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . /2012. ( ...... ) határozata 

a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
technikai álláshelyeinek engedélyezéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Janikovszky 
Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) 
Kápolna téri intézmény technikai álláshelyeinek számát 2012. július l-jétől 18,5 státuszban 
határozza meg. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, 
Kápolna tér 4.) intézményvezetőjét, hogy a Kápolna téri intézményre vonatkozóan készítsen 
2012. június-december hónapokra költségvetést a technikai dolgozók tekintetében, amelyet a 
Képviselő-testület a 2012. júniusi ülésén tárgyal meg. 

Határidő: 2012. augusztus 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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KOBANYAI JANIKOVSZKY EVA 

MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVÜ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
11 OS Budapest, Bánya u. 32. 

OKTATÁSI, 

Telefon/fax: 262-0087 
ban:tasuli@banyasuli.sulinet.hu 

KUL TU RÁ LIS, CIVIL, CSOPORT 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 
részére 

Tisztelt Csoportvezető Asszony! . 

A 2012. évi költségvetési tárgyalásokon a Kőbányai .Tanikovszky Éva Általános Iskola 
technikai állományának bérkerete 2012. májusáig lett beállítva az intézmény 
költségvetésébc. 
Mivel az idö már rendkívül sürget mindannyiunk.at, kérem, hogy ebben az ügyben az 
egyeztetést minél hamarabb tegyük meg. 

Javaslatom, az igazgatói munkaközösség által kidolgozott technikai dolgozókra 
vonatkozó normatívák alapján: 
- Irodai munka (1 fó iskolatitkár + l fő gazdasági ügyintéző és 350 fő tanutói 

létszám felett 0,5 fő)- 2,5 fő 
Konyha (0,5 fö/50 étkező) étkezök száma előreláthatólag: Bánya: 290 fó, Kápolna: 

35 fő)- 3 fő 
Takaritás (500 m2

• illetve 5 tanterem/l fő) 300 0 m2 /uszoda nélkül/ - 6 fö 
Speciális feladat: uszoda takarítása, 2 db tornaterem 
Pedagógiai munka segítése (2 fö + 350 fő tanutói létszám felett 0,5 fő) 
gyermekvédelmi felelős: 0,5 fő, szabadidö-szervezö: l fö. pedagógiai asszisztens: t 
fö- 2,5 fő 
Egyéb üzemeltetés (gondnok, portás, karbantartó, kertész, uszodamester)- 3 fő 
Spechilis feladatok.- fiítő- 2 fö (az új rendszerrel elegendő lehet l fö) 
Bánya utcai iskola bentlakó gondnoka marad az épületben - 1 fő 

Összesen: 20 fő (19 fő) 


