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Tisztelt Képviselő Testület! 

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete a  4/2012.(II.16.) számú rendeletében 
rendelkezett az Önkormányzata által fenntartott intézmények feladatarányos 
finanszírozásának elveiről.  

Ez alapján: 

- A képviselő Testület a partnerek számára is áttekinthető rendszerben, ellenőrizhető 
módon a fenntartásában lévő valamennyi közoktatási intézményt a feladatához mérten 
azonos mértékben lát el erőforrásokkal. Így biztosítja az intézményei – és ezen belül az 
intézményekben levő tanulók számára – az esélyegyenlőséget.  

- A feladatfinanszírozás az intézményi működés szakmai, személyi, pénzügyi, 
gazdálkodási peremfeltételeit rögzíti.  

- A feladatfinanszírozási rendszer biztosítja és tiszteletben tartja az intézményi 
autonómiát. Az intézmények a belső életük megszervezéséhez, szakmai munkájukhoz, 
működésükhöz önrendelkezési joggal rendelkeznek.  

- A feladatfinanszírozási rendszer rugalmasan illeszkedik az állami normatív támogatás 
rendszeréhez és az intézmények mindenkori feladataihoz.  

- Az adott tanévben az intézmények a pedagógiai programjuk megvalósításához a 
feladatfinanszírozási programmal számított heti összes finanszírozott tanítási órák 
számát nem léphetik túl."  

A feladatfinanszírozási rendszerben alkalmazott mutatók: 

A finanszírozási csoportlétszám és az intézményben lévő tényleges tanulói létszám alapvetően 
meghatározza az intézményi heti összes finanszírozott tanítási órák számát. A finanszírozási 



csoportlétszámon keresztül a fenntartó jelentősen befolyásolja az intézményi erőforrás-
felhasználás hatékonyságát. A tanulócsoportok valódi létszámának kialakítása – a törvény 
adta keretek között – az intézményvezető döntési jogkörébe tartozik."  

Fenntartói többletóraszámok: 

A tanulók heti kötelező tanórai foglalkozását évfolyamonként a közoktatási törvény 52.§ (3.) 
bekezdése tartalmazza. A fenntartó ezen túlmenően többletóraszámokat biztosít, tekintettel a 
feladatok specialitására és a pedagógiai programokban megfogalmazott feladatokra. Az 
intézményi heti összes finanszírozott tanítási órák számát a tényleges tanulói létszám, a 
finanszírozási csoportlétszám és a tanulók kötelező heti óraszámának alapján határozható 
meg. A heti összes finanszírozott tanítási óraszám és a beosztott pedagógusok kötelező 
óraszámának figyelembevételével számítható ki a beosztott pedagógusok ajánlott létszáma, 
amely a beosztott pedagógusok engedélyezett létszámának felső határa.  

Jelen előterjesztésben, az általános iskolákban a 2012/2013. tanévre meghatározott ellátandó 
óraszámokra és alkalmazott pedagógus létszámokra teszek javaslatot a mellékelt órarend 
szerint. 

 Az órarendeket az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák 

A heti összes finanszírozott tanítási óraszám és a beosztott pedagógusok kötelező 
óraszámának figyelembevételével számítható ki a beosztott pedagógusok ajánlott létszáma.  

A pedagógus álláshelyek megoszlása  

A pedagógus álláshelyek megoszlását a 3. számú mellékletünk tartalmazza. 

Megjegyzés: A második félévi órarendváltozás miatt, három órával csökken az összes 
óraszám. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok 
elfogadására.  

 
HATÁROZATI JAVASLAT I.  

 
Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2012/2013. tanévre, az Újhartyáni 
Német Nemzetiségi Általános Iskolában a heti órakeretét alábbi táblázatban meghatározottak 
szerint hagyja jóvá: 
 

Lásd 3.számú melléklet. 

 
Határid ő: Folyamatos 
 
Felelős: Polgármester és az intézményvezető 
 



HATÁROZATI JAVASLAT II . 

 
Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2012/2013. tanévre, az Újhartyáni 
Német Nemzetiségi Általános Iskolában, az oktató-nevelő intézményben a pedagógus 
álláshelyének számát az alábbi táblázatban meghatározottak szerint hagyja jóvá.  

Intézmény A pedagógusok 
engedélyezett álláshelye 

2012/2013. tanév 

Német Nemzetiségi Általános Iskola 17,5 fő 

 
 
Határid ő:  Folyamatos 
 
Felelős: Polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III . 

 
Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete az Újhartyáni Német Nemzetiségi 
Általános Iskolában 2012/2013. I. félévére szóló órarendet az alábbi táblázat szerint elfogadja: 

 

Lásd 1.-2. számú melléklet. 

 

Határid ő: Folyamatos 
 
Felelős: Polgármester és az intézményvezető 
 

 

 

 

 

 


