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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2005. május 26-i ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása a Bem József Általános Iskola létszámcsökkentésére

Tisztelt Képviselő-testület !
A legutóbbi testületi ülésen a gyermeklétszám csökkenés miatt javaslatot tettünk a
Bem József Általános Iskolában történő álláshely megszüntetésére, illetve
tájékoztatást adtunk a Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatójának
bejelentéséről, miszerint 2005. augusztus 31-től feladat elmaradás nélkül 1 fővel
csökkenti a pedagógus létszámot. A Bem József Általános Iskola igazgatója –
Köz Kádi Sarolta – 2005. május 12-i levelében tájékoztatott bennünket, hogy a
pécselyi tagintézményben a 2005/2006. tanév szeptember 1-től feladat
csökkenésből következő létszámcsökkentésre kerül sor, így lehetővé válik, hogy
az intézményben 2 fő státuszt megszüntessünk.
Ezért kérem, hogy az április 28-i, Bem Iskolára vonatkozó határozatot vonjuk
vissza és helyette a jelen előterjesztéshez csatolt, már a pécselyi tagintézmény
adatait is tartalmazó, illetve a Radnóti Miklós Általános Iskola létszám
csökkentésére vonatkozó határozatot szíveskedjenek elfogadni.

Balatonfüred, 2005. május 18.

dr. Bóka István
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

$$/2005. (V.26.) Kh. számú h a t á r o z a t :
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bem József és az
Eötvös Loránd Általános Iskolák létszámát meghatározó 95/2005. (IV.28.) sz.
határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős : dr. Bóka István polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

$$/2005. (V.26.) Kh. számú h a t á r o z a t :
1. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermeklétszám
csökkentésének következtében a 2005/2006. tanévben a Bem József
Általános Iskolában két első osztályt indít. Ezért a feladatellátás racionálisabb
megszervezése érdekében az alábbi létszámcsökkentést, illetve álláshelyek
megszüntetését határozta el:
a/ Intézmény neve, címe: Bem József Általános Iskola
Balatonfüred, Iskola u. 2.
2005. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
2005. szeptember 1. napjával az Eötvös Loránd Általános Iskolába
áthelyezett pedagógusok száma
Felmentettek száma (a tagintézményben) 2005. július 1. napjával
A felmentettek státusza: 1 fő tanárnő és 1 fő hivatalsegéd
A létszámcsökkentést követően jóváhagyott létszám:
b/ Intézmény neve: Eötvös Loránd Általános Iskola
Balatonfüred, Noszlopy u.2
2005. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret
2005. szeptember 1. napjával a Bem József Általános Iskolából
áthelyezett pedagógusok száma:
Az áthelyezés után engedélyezett létszám:
2005. november 30. napjával felmentett pedagógusok száma:
A létszámcsökkentést követően jóváhagyott létszám:

63 fő
2 fő
2 fő
59 fő

49 fő
2 fő
51 fő
2 fő
49 fő

2. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az
önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve a szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen
foglalkoztatottak
–
munkaviszonyban
töltött
ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
3. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV.
törvény 5. sz. mellékletének 10. pontjában foglaltak alapján Balatonfüred
Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére.
Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős : dr. Bóka István polgármester
Köz Kádi Sarolta igazgató
Kelecsényi József igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT
$../2005. (V.26.) Kh. számú h a t á r o z a t :
1. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2005/2006.
tanévben a Radnóti Miklós Általános Iskolában a feladatellátás racionálisabb
megszervezése érdekében az alábbi létszámcsökkentést, illetve álláshelyek
megszüntetését határozta el:
Intézmény neve, címe: Radnóti Miklós Általános Iskola
Balatonfüred, Nádor u. 17.
2005. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret:
A felmentettek státusza: 1 fő tanár
A létszámcsökkentést követően jóváhagyott létszám:

49 fő
48 fő

2. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az
önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve a szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen
foglalkoztatottak
–
munkaviszonyban
töltött
ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs
lehetőség.
3. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV.
törvény 5. sz. mellékletének 10. pontjában foglaltak alapján Balatonfüred
Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére.
Határidő: 2005. szeptember 1.
Felelős : dr. Bóka István polgármester
Filipovics István igazgató

