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TÁJÉKOZTATÓ
-

a Képviselő-testülethez –

az általános iskolák és középiskolák összevonásának eredményéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 79/2007. (IV.02.) Kt. sz.
határozatával az általános iskolák, a 160/2008. (VI.19.) Kt. sz. határozatával pedig a
középiskolák átszervezéséről, nevezetesen összevonásáról döntött.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. (továbbiakban: Kt.) törvény 102.§ (2) bekezdésének
értelmében a fenntartó dönt a közoktatási intézmény létesítéséről, átszervezéséről,
megszüntetéséről, azaz kizárólag az önkormányzat joga és felelőssége az ilyen döntések
meghozatala. Azonban döntési szabadságát korlátozza a fent említett jogszabály 88.§ (6)
bekezdés rendelkezése, miszerint a helyi önkormányzat közoktatási intézményét, illetve egyes
szolgáltatás ellátását akkor szűntetheti meg, vagy szervezheti át, ha az adott tevékenységről,
szolgáltatásról továbbra is a megfelelő módon gondoskodik oly módon, hogy annak
igénybevétele a gyermeknek, a tanulónak a szülőnek nem jelent aránytalan terhet. A Kt.
121.§-a szerint aránytalan teher, ha a gyermek, a tanuló az iskolai nevelést és oktatást
lényegesen nehezebb körülmények között, vagy jelentős költségnövekedés mellett tudja csak
igénybe venni, figyelembe véve a gyermek, tanuló életkorát, sajátos nevelési igényét.
A Tiszavasvári Általános Iskola (továbbiakban: általános iskola), valamint a Tiszavasvári
Középiskola,

Szakiskola

és

Kollégium

(továbbiakban:

középiskola)

létrehozásának

eredményeként megállapítható, hogy az általános iskolák és középiskolák összevonásának
érdekében tett intézkedések a tanulók elhelyezésében, a szolgáltatás színvonalában nem
okoztak változást, továbbra is biztosított a megfelelő szintű ellátás, melyet a Kt. részletesen
szabályoz (Kt. 52. § (3), (5), (7) és (11) bekezdés, valamint az 1. sz. melléklet 3. r. II/7.
fejezete). A jogszabály meghatározza az adott iskola tanulócsoportjainak számából

levezethető, a fenntartó által minimálisan biztosítandó tanítási órák mennyiségét, amely
meghatározza továbbá a pedagógus és technikai személyzet szükségletet is az adott
intézményben. Az elmúlt évek kedvezőtlen közoktatás finanszírozási folyamatai, a
gyermeklétszám folyamatos csökkenése azonban jelentősen befolyásolják, behatárolják a
fenntartói lehetőségeket. Ezzel együtt a fenntartó mindent megtesz annak érdekében, hogy a
Kt. által előírt minimálisan biztosítandó óraszámokhoz, személyi és tárgyi feltételekhez a
szükséges forrásokat biztosítsa úgy, hogy az a szolgáltatás színvonalában ne okozzon
csökkenést.
Az összevont iskolák szerkezeti kialakítása, valamint az általános iskola működésében 2009.
szeptemberétől bekövetkezett egyéb változás (Magiszter Alapítványi Iskola létrejötte)
eredményeképpen az intézményvezetés hatékonyabban tudja megszervezni a szakszerű
áttanításokat, helyettesítéseket, hatékonyabbá vált az osztályszervezés, ezeken kívül pedig a
humán erőforrás és a tantermi kapacitások eredményesebb felhasználására is lehetőség nyílt.
Az előterjesztés mellékletét képező táblázatokból jól látszik, hogy az összevonások, a
gyermeklétszám változások következtében csökkent a pedagógus álláshelyek száma.
Nagyobb létszámú pedagógus elbocsátásra azonban nem került sor, mert a pedagógusok
nyugdíjba vonulásának segítségével lehetőség volt a helyzet kezelésére, ezzel együtt mégis
előfordult, hogy pedagógust kellett elküldenie az intézménynek.
A korábban önálló intézmények munkaközösségei is összevonásra, összehangolásra kerültek,
ami még erőteljesebben járult hozzá a jelentős tapasztalatokkal alátámasztott, jó pedagógiai
gyakorlatok

kimunkálásában,

átadásában,

hasznosításában.

Az

általános

iskolák

intézményegységenkénti, valamint a középfokú oktatási intézmények összevonásának
következtében mind az általános iskola, mind a középiskola egységesen tud fellépni a
kistérségben. Az összevonásra kerülő alap- és középfokú iskolák nem egymás
versenytársaiként jelennek meg, hanem olyan intézmények szerves részeként, amely az eltérő
érdekeket összefogja. Ezzel együtt a korábban kialakult képzési sokszínűség, a névadókhoz
kötődő egyedi hagyományápolás, valamint az intézményi szellemiség megmaradt.
Az összevonással az intézmények közös gazdálkodási irányítás alá kerültek. A 2007/2008-as
tanévben az általános iskola még önállóan gazdálkodott a város költségvetésében
meghatározott előirányzataival, majd 2007. július 1-től az általános iskola, 2008. augusztus 1től pedig a középiskola gazdálkodási feladatait is a Városi Kincstár látja el megállapodás
útján.

A Városi Kincstár, valamint a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. létrejöttével
az intézmények egyfajta profiltisztításon mentek keresztül, melynek következtében már nem a
közoktatási intézmény látja el a takarítók, konyhások stb. felett a munkáltatói jogokat.
Összegzésként megállapítható, hogy az összevonások alkalmával a fenntartó igyekezett
figyelembe venni az oktatásszervezési indokokat, az intézmények sajátos arculatait,
adottságait, továbbá igyekezett a feltételeket megteremteni az intézmények alapító okirataiban
rögzített tevékenységek, szolgáltatások további, megfelelő színvonalon történő ellátásához,
biztosítva ezzel a bevezetett és felmenő rendszerben működtetett képzések folytonosságát.
Összességében az összevonások általi megtakarítás kimutatása pénzeszközben nem
meghatározható, hiszen a közoktatás finanszírozásának feltételei, továbbá a gyermeklétszám
az évek során folyamatosan változott, ezáltal a finanszírozás nagysága és mértéke nem
összehasonlítható.
Az összevonás eredményét leginkább egy független szakértő tudná megállapítani, azonban az
önkormányzat jelenlegi kedvezőtlen anyagi kondíciói nem teszik lehetővé egy ilyen vizsgálat
megrendelését, lefolytatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el.

Tiszavasvári, 2011. június 17.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Előterjesztés 1. számú melléklete
Tiszavasvári Általános Iskola adatai (2006. szeptember 1. – 2011. június 15. közötti időszakra vonatkozóan)

Intézmény

Kabay János
Általános Iskola

Osztályok száma

27 osztály

2006/2007-es tanév
Pethe Ferenc
Általános Iskola
74 osztály
31 osztály

Vasvári Pál
Általános Iskola

2007/2008-as
tanév
Tiszavasvári
Általános Iskola

2008/2009-es
tanév
Tiszavasvári
Általános Iskola

2009/2010-es
tanév *
Tiszavasvári
Általános Iskola

2010/2011-es
tanév
Tiszavasvári
Általános Iskola

16 osztály

64 osztály

64 osztály

43 osztály

41 osztály

251 fő tanuló

1425 fő tanuló

1386 fő tanuló

971 fő tanuló

897 fő tanuló

30 fő pedagógus

133 fő pedagógus

137 fő pedagógus

87 fő pedagógus

89 fő pedagógus

17 fő

14 fő

16 fő

11 fő

9 fő

1450 fő tanuló
Tanulók létszáma
Pedagógusok
száma, ig.-val, ig.h.sel együtt)

60 fő pedagógus

Egyéb létszám

39 fő

574 fő tanuló

625 fő tanuló

148 fő pedagógus
58 fő pedagógus
70 fő
14 fő

* 2009. szeptember 1-jével kezdte meg működését a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Középiskola 17 osztállyal
(363 fő tanuló) és 36 fő pedagógussal – az önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján.

Előterjesztés 2. sz. melléklete
Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium adatai (2007. szeptember 1. – 2011. június 15. közötti időszakra vonatkozóan)

2007/2008-as tanév
Intézmény

Vasvári Pál
Középiskola,
Váci Mihály
Szakiskola és
Gimnázium
Kollégium
1135 fő tanuló

350 fő tanuló
Tanulók száma

Pedagógusok
száma (ig.val,
ig.h-sel együtt)
Egyéb létszám
Osztályok
száma

785 fő tanuló

(397 fő szakiskolai
tanuló és 388 fő
szakközépiskolai
tanuló)
118 fő pedagógus
30,5 fő pedagógus

87,5 fő pedagógus

3 fő

6 fő
45 osztály

12 osztály

33 osztály

2008/2009-es tanév

2009/2010-es tanév

2010/2011-es tanév

Tiszavasvári Középiskola,
Szakiskola és Kollégium

Tiszavasvári Középiskola,
Szakiskola és Kollégium

Tiszavasvári Középiskola,
Szakiskola és Kollégium

1059 fő tanuló

1050 fő tanuló

1058 fő tanuló

(ebből a Váci Mihály Gimnáziumi (ebből a Váci Mihály Gimnáziumi (ebből a Váci Mihály Gimnáziumi
Tagintézményben 359 fő,
Tagintézményben 380 fő,
Tagintézményben 328 fő,
szakiskolában 378 fő,
szakiskolában 408 fő,
szakiskolában 390 fő,
szakközépiskolában 322 fő)
szakközépiskolában 262 fő)
szakközépiskolában 340 fő)

113 fő pedagógus

107,5 fő pedagógus

102,5 fő pedagógus

9 fő
43 osztály

9 fő
41 osztály

9 fő
39 osztály

(13 gimnáziumi, 15 szakiskolai,
15 szakközépiskolai

(15 gimnáziumi, 13 szakiskolai
és 13 szakközépiskolai)

(12 gimnáziumi, 13 szakiskolai,
14 szakközépiskolai)

HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁRO ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…/2011. (VI.23.) Kt. sz.
határozata
az általános iskolák és középiskolák összevonásának eredményéről
A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi üléstervéről szóló
231/2010. (XII.13.) Kt. sz. határozatban foglalt jogkörében eljárva a Képviselő-testület az
általános iskolák és középiskolák összevonásának eredményéről szóló tájékoztatóját
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az általános iskolák és középiskolák összevonásának eredményéről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi és elfogadja.

