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Szentes Város Alpolgármesterétől 
6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. 
 
Ikt.sz.: 02-14405/2006. 
Témafelelős: Hering Ferenc 
 

Tárgy: A nevelési-oktatási intézmények technikai létszámának felülvizsgálata 
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
S z e n t e s 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006.(III.11.) ÖR rendelet 3.§ 
(13) bekezdés a) pontja értelmében a szakmai jogszabályokban foglalt előírások 
figyelembevételével felül kell vizsgálni a technikai munkaköröket, és az előírtaknak 
megfelelő létszám keret megállapítására az ellátott feladatokhoz igazodóan, a 
fokozatosság betartásával javaslatot kell tenni. 
 
 A Közoktatásról szóló törvény 38.§-a (1) bekezdése szerint a közoktatási 
intézményeknek rendelkezniük kell a feladataik ellátásához szükséges feltételekkel.                 
E feltételek egyik lényeges eleme, hogy rendelkezzenek állandó, saját alkalmazotti 
létszámmal. 
Állandó saját alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha az 
alaptevékenysége ellátásához szükséges előírt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát 
határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. Az állandó, saját 
alkalmazotti létszám megállapításánál az alapító okiratban meghatározott, a közoktatási 
törvényből levezethető alaptevékenységet kell figyelembe venni. Így például óvoda esetén az 
alaptevékenység az óvodai nevelés, általános iskola esetén az alaptevékenység az iskolai 
nevelés és oktatás, stb. 
 A Közoktatásról szóló törvény 39. §-ának (3) bekezdése szerint a nevelési-oktatási 
intézményben az alapszolgáltatás ellátásához szükséges vezetők, pedagógusok, továbbá a 
nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak létszámát e törvény             
1. számú melléklete határozza meg. 
Az 1. számú melléklet Első része a felsorolt létszámot két nagy csoportra osztja: 

- azokra a létszámokra, amelyek biztosítása kötelező, 
- és azokra, amelyek biztosítása ajánlott. 

A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatottak kötelező létszámát tehát a közoktatási 
törvény említett mellékletében meghatározottak szerint kell megállapítani. 
Az ajánlott létszámok biztosításánál az intézmény fenntartójának azt kell mérlegelnie, hogy 
adott esetben szükség van-e a feladatellátás zavartalanságához a nem kötelező létszám 
biztosítására. 
 A pedagógus munkakörökben történő létszám meghatározása a kötelező létszámkörbe 
tartozik. 
A pedagógus létszám-szükséglet igazodik a törvényi paraméterekhez. Függ az indított 
osztályoktól, óvodai csoportoktól, kollégiumi csoportoktól, illetve a megtartott foglalkozások 
számától. 
A nevelő és oktató munkát segítő alkalmazottak esetében a fenntartónak ugyancsak az ellátott 
feladatot kell megvizsgálnia. Ha valamely feladat elvégzésére szükség van, akkor ahhoz a 
létszámot is biztosítania kell (pl.: gyermek- és ifjúságvédelmi felelős). 
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 A nevelési-oktatási intézményeknek a működtetésükkel kapcsolatos egyéb teendőket 
is meg kell oldaniuk. A szakmai alapfeladat-ellátók (tehát a pedagógusok) ugyanis nem 
kötelezhetőek olyan tevékenységekre, amelyek nem kapcsolódnak a munkaköri feladataikhoz. 
A szakmai alapfeladatok ellátására alkalmazott személyek munkaköri feladataiba ugyanis 
nem építhetők be az intézmény működtetésével összefüggő egyéb tevékenységek. Nem lehet 
munkaköri feladata a pedagógusnak az udvartakarítás, az ablakmosás, a telefon kezelése, a 
nevelő-oktató munkával össze nem függő adminisztráció ellátása, stb. Meg kell tehát oldani a 
fűtéssel, karbantartással, tálalással, takarítással, iskolai ügyvitellel, stb. összefüggő feladatokat 
is. Amennyiben a fenntartó e feladatok megoldásához szükséges létszámot nem biztosítaná, 
abban az esetben más megoldásról kellene gondoskodnia, például megvásárolni az említett 
szolgáltatásokat. 
 
Az oktatási intézményekre vonatkozó létszámnormákat az alábbi táblázat mutatja: 
 

  Funkció Létszám Indoklás 

    Kötelező Javasolt   
Igazgató, óvodavezető 1   Kötelező 

  1 Javasolt 
Igazgatóhelyettes 

  1 
Javasolt, ha a nappali tanuló 
létszám meghaladja a 400 főt 

Kollégium vezető 1   Kötelező 
Tagintézmény-vezető 1   Kötelező V 

ez
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 t 
ő 

k 
 

Gazdasági vezető 1 
  

Önálló gazdálkodási jogkörrel 
rendelkező intézményben kötelező 

Tanító, napközis nevelő, 
tanár, óvodapedagógus X 

  

A Közoktatási tv. alapján 
kötelezően finanszírozandó 
órakeret alapján, figyelembe véve a 
kötelező heti óraszámokat 
munkakörönként, illetve az 
órakedvezményeket  

Kollégiumi nevelő X 

  

A kollégiumi ellátottak száma 
alapján, figyelembe véve a 
törvényileg maximált 
csoportszámot, a csoportokra 
fordítandó heti óraszámot, illetve a 
kollégiumi nevelők kötelező 
óraszámát 

pszichológus, logopédus, 
gyógypedagógus, gyógy-
testnevelő, fejlesztő 
pedagógus 

X 

  

A képzési kötelezettségről és a 
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 
14/1994. (VI.24.) MKM rendeletben 
meghatározottak szerint. 

Könyvtáros   0,5 Javasolt minden iskolában 

Pe
da

gó
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so
k 

    0,5 Ahol a könyvtár állománya eléri a 
40 ezres kötet számot 

gyermek- és ifjúsági 
felügyelő vagy 
gyógypedagógiai 
asszisztens 

1 

  

Kötelező fogyatékos gyermekeket 
nevelő óvodai csoportban 

dajka vagy helyette 
gondozónő és takarító 
együtt 

1 
  

Csoportonként kötelező 

gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős általános iskolában 

  

1 

A Képviselő-testület a 2006. évi 
költségvetési rendeletében 0.5 főt 
engedélyezett minden általános 
iskolában 
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hangszerkarbantartó a 
zeneművészeti művészeti 
ágban négyszáz tanulóig   

1 Javasolt 

  négyszáz tanuló felett   2 Javasolt 
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gazdasági, ügyviteli, 
műszaki, kisegítő, 

karbantartó, fűtő, udvari 
munkás, portás, iskolatitkár, 

oktatás-technikus, 
szabadidő szervező, 

pedagógiai asszisztens,stb.     

A fenntartó biztosítja a felsorolt 
munkakörök betöltéséhez 

szükséges létszámot (technikai 
létszámot), amely nem lehet 

kevesebb, mint a pedagógusok 
teljes munkaidejére vetített és ez 

alapján számított létszám 
 
 
 A technikai létszámkeret megállapításának sajátossága, hogy a foglalkoztatott 
pedagógusok munkaideje a vetítési alap. Nem a kötelező óraszámban eltöltött idő, hanem a 
heti teljes munkaidő. Hozzá kell számítani ehhez a részfoglalkoztatású vagy óraadó nevelők 
stb., foglalkoztatási idejét is. 
Ez tehát azt jelenti, hogy az óvodában, iskolában, kollégiumban, stb. alkalmazott 
pedagógusok munkaidejét össze kell adni és el kell osztani a heti teljes munkaidővel és az ily 
módon meghatározott létszámra vetítve kell megállapítani a technikai létszámot. 
 
 
 Mindezek alapján a technikai létszám nem lehet kevesebb, mint a pedagógusok teljes 
munkaidejére számított létszám: 
 

- 10 %-a az alapfokú művészeti intézményben (de legalább egy létszám) 
- 15 %-a az óvodában (de legalább kettő létszám) 
- 20 %-a az általános iskolában (de legalább kettő létszám) 
- 60 %-a kollégiumban (de legalább kettő létszám) 

 
A technikai létszámba további létszám is beszámítható (pl.: hátrányos helyzetű gyermekek, 
tanulók, sajátos nevelési igényű tanulók esetében).  
A technikai létszám keretén felül ajánlott megoldani a nevelési-oktatási intézményben 
működtetett melegítő (tálaló) konyha üzemeltetését is. 
 
 
 A fenntartónak biztosítani kell a Közoktatási törvény 1. sz. mellékletének első 
részében található „További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben” című fejezet 
1. és 2/c. pontjában meghatározott munkakörök betöltéséhez kapcsolódó technikai létszámot. 
 
 A nevelési-oktatási intézmény vezetője dönti el, hogy a technikai létszám terhére 
milyen, a nevelési-oktatási intézmény működtetésével összefüggő technikai feladatokat 
(ügyviteli, műszaki, kisegítő, karbantartó, fűtő, udvari munkás, portás, oktatás-technikus, stb.) 
old meg, és ezeket hogyan szervezi. 
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A következő táblázat az egyes intézményekben jelenleg foglalkoztatott technikai dolgozók 
számát, a 2006. szeptemberétől érvényes pedagógus létszámokat és munkaidőket, továbbá az 
ez alapján kiszámított és egyéb hozzáadott létszámokat, illetve a törvénynek megfelelő 
technikai létszámot tartalmazza: 
 

2006. szeptemberi 
pedagógus Eltérés 

Intézmény neve 

Jelenlegi 
technikai 
létszám létszám munkaóra 

Pedagógus létszám 
munkaideje alapján 
kiszámított és egyéb 
hozzáadott létszám 

Törvény-
nek 

megfelelő 
létszám  (+), (-)  

Apponyi Téri 
Óvodai MK 2,5 fő 22 fő 880 óra 3 fő + 1 fő 4 fő - 1,5 fő 

Felsőpárti 
Óvodai MK 2 fő 20 fő 800 óra 2 fő + 1 fő 3 fő - 1 fő 

Kossuth Utcai 
Óvodai MK 5,5 fő 30 fő 1200 óra 4,5 fő + 1 fő 5,5 fő – 

Köztársaság 
Utcai ÓMK 2,5 fő 17 fő 680 óra 2,5 fő + 1 fő 3,5 fő - 1 fő 

Petőfi Sándor 
Általános Iskola 10 fő 26 fő + 2 fő 1055 óra 5,3 fő + 1 fő + 3,5 fő 10 fő – 

Koszta József 
Általános Iskola 15 fő 50 fő  2000 óra 10 fő + 1 fő + 4 fő 15 fő – 

Klauzál Gábor 
Általános Iskola 14 fő 34 fő + 1 fő 1375 óra 6,95 fő + 1 fő + 4 fő 12 fő + 2 fő 
Deák F. Ált.Isk. 
és Damjanich J. 
Tagiskola 20 fő 47 fő  1880 óra 

9,4 fő + 1 fő + 1 fő + 5,5 
fő 17 fő + 3 fő 

Gróf Széchenyi 
István Általános 
Iskola 4 fő 12 fő + 1 fő 499,5 óra 2,5 fő + 1 fő 3,5 fő + 0,5 fő 
Terney Béla 
Középiskolai 
Kollégium 15 fő 11 fő 440 óra 6,6 fő + 3 fő + 1 fő 11 fő + 4 fő 

Általános Iskolai 
Kollégium 7 fő 3 fő 120 óra 1,8 fő + 1 fő + 2 fő + 1 fő 6 fő + 1 fő 
Lajtha László 
Alapfokú 
Művészeti Iskola 4 fő 

20 fő + 7,5 
fő 800 óra 2,75 fő + 1 fő  4 fő – 

Összesen: 101,5     94,5 fő + 7 
  
 
 
A számított technikai létszámot a fenntartó arányosan, de legfeljebb negyven százalékkal 
csökkentheti, ha a nevelési-oktatási intézmény működtetésével összefüggő technikai 
feladatokat külső szolgáltatóval oldja meg. 
A technikai létszám meghatározásával kapcsolatos személyi kiadások (bérek + járulékok) 
terén a kiadások, illetve a megtakarítások hatása a Kjt. előírásait figyelembe vevő a 
munkáltatói intézkedések megtételét követően várhatóan a 2007. költségvetési évben 
jelentkezik elsősorban.  
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…………/2006.(VI.30.)Kt. 
 
Tárgy: A nevelési-oktatási intézmények technikai létszámának felülvizsgálata 
 
 

HATÁROZATI   JAVASLAT 
 
 

 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az egyes közoktatási 
intézményekben foglalkoztatható, technikai munkakört ellátó közalkalmazottak számát 
meghatározó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./  
 

 
 
 

Intézmény neve 

 
 

Engedélyezett  
technikai létszám  

2006. szeptember 1-jétől 

Az engedélyezett létszám 
alapján beálló technikai 

létszámváltozás  
2006. szeptember 1-jétől az 

egyes közoktatási 
intézményeknél a jelenlegi 

létszámtól eltérően 
Apponyi  Téri Óvodai 
Munkáltatói Körzetben 

 
4    fő 

 
+ 1,5 fő növekedés 

Felsőpárti Óvodai Munkáltatói 
Körzetben 

 
3    fő 

 
+ 1 fő növekedés 

Kossuth Utcai Óvodai 
Munkáltatói Körzetben 

 
5,5 fő 

 
– 

Köztársaság Utcai Óvodai 
Munkáltatói Körzetben 

 
3,5 fő 

 
+ 1 fő növekedés 

Petőfi Sándor Általános 
Iskolában 

 
10  fő 

 
– 

Koszta József Általános 
Iskolában 

 
15   fő 

 
– 

Klauzál Gábor Általános 
Iskolában 

 
12  fő 

 
– 2 fő csökkentés 

Deák Ferenc Általános Isk.  és 
Damjanich J. Tagiskolában 

 
17  fő 

 
– 3 fő csökkentés 

A Gróf Széchenyi István 
Általános Iskolában 

 
3,5 fő 

 
– 0,5 fő csökkentés 

A Terney Béla Középiskolai 
Kollégiumban 

 
11  fő 

 
– 4 fő csökkentés 

Az Általános Iskolai 
Kollégiumban 

 
6  fő 

 
– 1 fő csökkentés 

Lajtha László Alapfokú 
Művészeti Iskolában 

 
4 fő 

 
– 

Összesen: 94,5 fő – 7 fő csökkentés 
 
 
Határidő: 2006. szeptember 1. 
Felelős:   Intézményvezetők 
     Alpolgármester 
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2./ A Képviselő-testület kötelezi az érintett intézményvezetőket, hogy a felvételekkel, illetve 
felmentésekkel kapcsolatos a Kjt. előírásainak megfelelő munkáltatói intézkedéseket tegyék 
meg. A személyi kiadásoknak, illetve a személyi juttatások megtakarításával kapcsolatos 
számításokat 2006. szeptember 15-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatal Művelődési 
Irodájához, valamint a Tervezési Irodához. 
 
Határidő: 2006. szeptember 15. 
Felelős:   Alpolgármester 
     Intézményvezetők 
     VIGI vezetője 
 
  
3./ A 2006. szeptember 1-jétől kialakuló technikai létszámoknak a 2006. évi költségvetési 
adatokhoz képest változó költségvetési tényezőit az intézményi költségvetésekben 
érvényesíteni kell. Az ebből adódó megtakarítások a 2006. évi költségvetés forráshiányát 
csökkentik. 
 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős:   Alpolgármester 
     Jegyző 
     VIGI vezetője 
      Intézményvezetők 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
 

1) Szentes Város Polgármestere 
2) Szentes Város Alpolgármestere 
3) Szentes Város Jegyzője 
4) Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
5) A közoktatási intézmények vezetői 
6) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett Osztály- és irodavezetők 
7) Irattár 

 
 
Szentes, 2006. június 12. 
 
 
 
 Szűcs Lajos 

alpolgármester 
 

 


