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Szentes 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közoktatási rendszerben az önkormányzatok a felelősek az oktatás irányításáért, a feladat-
ellátási kötelezettségek teljesítéséért. A közoktatásról szóló 1993. évi –többször módosított – 
LXXIX. törvény 2006. júliusában ismét módosításra került. Az ebből következő fenntartói és 
intézményi feladatváltozások érintették Szentes Város Önkormányzata fenntartásában 
működő nevelési és oktatási intézményeket. Elkerülhetetlenné vált egyes közoktatási 
intézmények megszüntetése, átszervezése, összevonása illetve működési feltételeinek javítása.  

Az átszervezés során a következő elveket tartotta szem előtt a fenntartó: 

- az oktatás és nevelés területén ellátandó feladatokról továbbra is megfelelő színvonalon 
való gondoskodás,  

- a közoktatással kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele a gyermekeknek, és a szülőnek 
ne jelentsen aránytalan terhet,  

- vizsgálni kellett az intézmények területi elhelyezkedését a városban, és a közoktatást 
szolgáló épületek állapotát, 

- számba kellett venni az oktatási-nevelési célokra tovább nem működtetett épületek 
későbbi hasznosítását, 

- a létszámleépítés körültekintő végrehajtása (nyugdíjazás valamilyen formája, 
prémiumévek programban való részvétel, áthelyezés stb.). 

 

ÓVODÁK 
 
2007. augusztus 16-ig az óvodai nevelés feladatait Szentes Város Önkormányzata négy, 
részben önállóan gazdálkodó intézményben (Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet, 
Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet, Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet és 
Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet) és a hozzájuk tartozó 15 tagóvodában (2004-
től az eperjesi tagóvodával együtt) látta el. 2007. augusztus 16-tól az intézményi 
átszervezéseket követően két, részben önállóan gazdálkodó intézményhez, a Központi 
Óvodához és a Kertvárosi Óvodához tartozó, összesen 12 (eperjesivel együtt) tagóvodában 
biztosított a gyermekek óvodai ellátása.  
 
A kedvezőtlen demográfiai változások folyamatosan csökkenő gyermeklétszámot 
eredményeztek Szentes város óvodáiban is. Ezt a fenntartó a feladat ellátási helyek (Ruhagyári 
Óvoda, Szarvasi Utcai Óvoda, Kajáni Óvoda) csökkentésére irányuló döntéseivel követte. 
Jelenleg a kajáni gyermekek busszal utaznak be a városba, őket a faluból bejáró dajka néni 
kíséri a Kossuth Utcai Óvodába. A Szarvasi Úti Óvoda óvodás gyermekei is a Kossuth Utcai 
Óvodába járhatnak a megszokott társakkal a kedvelt óvónénikhez. A dolgozói 
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létszámcsökkentést nyugdíjba vonuló dolgozók felmentésével személyes érdeksérelmek 
nélkül sikerült megvalósítani. 
 
A Központi Óvoda óvodavezetőjének véleménye szerint a közös garanciák hozzájárultak - az 
autonómiát is biztosító –egységes működtetés megvalósításához: 
- A tagóvodák alapvető autonómiája, demokratizmusa kapott alapot azáltal, hogy a körzeti 

vezető óvónő által megpályáztatott tagóvodai vezetői helyekre a nevelőközösségek maguk 
választhatták ki a megfelelő személyt. 

- Közösen, minden óvoda nevelőközösségének aktív részvételével dolgozták ki az új 
intézmény működését meghatározó szabályzatokat, s a nevelőmunkát meghatározó 
dokumentumokat. 

Az eltelt 15 hónap a fenntartó jó döntését igazolta, hiszen a nagy intézményben 
hatékonyabban lehet a munkaszervezést, az erőforrás gazdálkodást, a helyettesítéseket 
megvalósítani. Az ügyeletet könnyebb megszervezni a különböző városrészekben. 
Átláthatóbb és átjárhatóbb a rendszer, ami az óvodai csoportok kialakításánál, a gyermekek 
felvételénél nagy könnyebbséget jelent. Nagyon fontos hozadéka az átszervezésnek, hogy a 
szakmai munka új lendületet kapott azáltal, hogy a közös tudás gazdagodott, és sokszínűbb 
lett, a nevelőközösségek sokat tanulnak egymástól. Sikerült megalapozni egy hosszabb távon 
is működőképes, stabil rendszert, ahol esély van arra, hogy az esetlegesen változó 
gyermeklétszámra reagálva könnyed változtatással mindig megfelelő feltételeket teremtsenek. 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 155/2007. (VI.29.) Kt. és a 158/2007. 
(VI.29.) Kt. határozataival hagyta jóvá a Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet létrejöttét a 
Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet és a Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 
összevonásával. Az új szervezeti forma létrehozásával egy időben a volt Ruhagyári Óvoda 
megszűnt önálló intézményként működni, gyermek- és dolgozói létszámával, tárgyi 
eszközeivel a Rákóczi utcai Óvodába került 2007. szeptember 01-től.  
 
Ebben a körzetben minden óvoda megtartotta sajátos arculatát, amelyek az intézmény 
alapdokumentumaiban is megjelennek. Így:  
- a Rákóczi és Damjanich utcai óvodák nevelési gyakorlatában kiemelt szerepet kap az 

egészséges életmód kialakítása, a környezetvédelem, a környezettudatos magatartás 
kialakulásának segítése, 

- a dr. Mátéffy F. utcai Tagóvodában a mozgásfejlesztés,  
- a Köztársaság utcai és Eperjesi Tagóvodában a manuális készségek fejlesztése. 
 
A 2007-2008 tanév során több olyan dolog is megfogalmazódott az új együttműködés során, 
amelyeket feltétlenül át kellett gondolni a hatékonyabb működés érdekében.  Többek között  
-  a körzeti helyettesítési rend kialakítása annak érdekében, hogy mindig rendelkezésre álljon 

a megfelelő létszám a gyermekek ellátásához  pl. dolgozók megbetegedése esetén, 
szabadságok kiadásakor, 

- szünetekhez kapcsolódóan a kevesebb gyermeklétszámmal való racionálisabb működés, 
melyhez új ügyeleti rendszert alakítottak ki, ehhez kapcsolódóan a változásról a szülők 
időben és mindenre kiterjedő tájékoztatása.  

Az újonnan létrejött nevelőtestület sokszínű, nagyon sok értéket képviselő közösséggé vált. A 
körzet óvodáiban egyre jobban erősödik az a törekvés, amely elsősorban a közös 
rendezvények során mutatkozik, pl. a városban hagyományosan megrendezésre kerülő 
„Térfesztivál” ahol a Rákóczi, a Damjanich és a dr. Mátéffy óvodák óvónői közösen 
terveznek és szerveznek kézműves tevékenységet, de számos más rendezvény is van a tanév 
során, melyek erősítik az egymás közti kapcsolatot, pl. karácsonyi készülődés, családi 
egészségnap, családi gyermeknap.  
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS INTÉZMÉNYEI 
 
A közoktatási törvény 2006-os módosítása egyértelműen deklarálta a 26. §. (1) bekezdésében, 
hogy az általános iskola 8 évfolyamos. Ez egyben megszüntette a nyolc évfolyamnál 
kevesebb évfolyammal működő általános iskolákat. A fenntartónak így szükséges volt döntést 
hoznia e tekintetben. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 160/2007. (VI.29.) 
Kt. határozatával 2007. július 1. napjával jogutód nélkül megszüntette a Gróf Széchenyi 
István Általános Iskolát. A jogszabályi változások, az előzőekben felsorolt törvényi elemek 
érvényesítése a fenntartó és az intézményvezetők részére is munkaügyi kérdések 
figyelembevételét tette szükségessé. Az iskola valamennyi kinevezett dolgozójának tovább 
foglalkoztatását sikerült megoldani a város több nevelés-oktatási intézményében, illetve 
nyugdíjazást vették igénybe. 
 
A Klauzál Gábor Általános Iskolát az átszervezés, a jogutód nélkül megszűntetésre került Gr. 
Széchenyi István Általános Iskola tanulóinak elhelyezésében érintette. Amikor az iskola 
bezárásának ténye nyilvánosságra került, több szülő félelmét és aggodalmát fejezte ki, sőt 
kilátásba helyezték néhányan, hogy másik iskolába íratják gyermeküket. A bezárt iskolából 
26 tanulót írattak a szülők az intézménybe. Elhelyezésük 8 tanulócsoportba történt. 2-3 tanuló 
került egy-egy osztályba, a legtöbben öt fő az 5. b-be. Egy 8. osztályos tanuló sikeres 
pótvizsgát tett, ezért a középiskolában folytathatta tanulmányait. Az első félév a beilleszkedés 
időszaka volt. A félévi nevelőtestületi értekezleten megállapítást nyert, hogy gyakorlatilag 
zökkenőmentesen beilleszkedtek a tanulók az új osztályközösségükbe, gondot okozott viszont 
a tananyagokban jelentkező hiányosságok pótlása. Valamennyien napközis ellátást kaptak, 
ahol szaktanárok segítségével pótolhatták a hiányosságaikat. Ezeknek a tanulóknak különösen 
nagy a lemaradásuk az angol nyelv területén, de valamennyi tantárgyból sok-sok segítséget 
igényelnek.  
 
A Petőfi Sándor Általános Iskolát szintén érintette a berekháti iskola megszűnése. Az oda 
érkező tanulók zöme (90 %-a) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Vannak 
közöttük néhányan problémás magatartású, nehezen kezelhető tanulók. A fő problémát mégis 
az jelentette, hogy tudásszintjük nem az életkoruknak megfelelő, nagyon nehezen 
motiválhatók. Az általuk megszokott kis létszámú osztályokból bekerültek nagyobb 
osztályokba, ahová nehezen tudnak beilleszkedni. (régi iskolájukban 10-12 fővel indultak 
osztályok, itt pedig a 20-25 fős osztályok vannak). Nehezen, vagy egyáltalán nem fogadják el 
a pedagógusok segítő szándékú kéréseit, útmutatásait, amivel jelentősen nehezítik az oktató-
nevelő munkát. Ez nemcsak a gyerekekre, hanem a szülőkre is igaz. Az iskola pedagógusai 
nagyon sokat tesznek a gyerekek felzárkóztatása érdekében. Sajnos a problémák megjelentek 
a kompetenciamérések eredményeiben is. 

KOLLÉGIUM 
Szentes Város Önkormányzata a 159/2007. (VI.29.) Kt. határozatával megszüntette az 
Általános Iskolai Kollégiumot, melynek feladatát a továbbiakban a Terney Béla 
Kollégiumban biztosította. 
 
Mindkét kollégium kihasználtsága kb. 85-86%-os volt. Ilyen kihasználtság mellett a 
megtakarítás és a feladatellátás is biztosíthatóvá vált az összevonással. Az általános iskolások 
a II. emelet északi szárnyán kerültek elhelyezésre, ahol a szobák, tanulószobák, és a folyosó 
tisztasági meszelését követően a beköltözésük zökkenőmentesen zajlott. Szükséges volt a 
szinthez tartozó vizesblokk átalakítása és meszelése, valamint az ablakok ráccsal történő 
felszerelése is. Ezen feltételek biztosítása után minden körülmény optimálissá vált a tanulók 
elhelyezéséhez.  
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Az összevonás óta eltelt időszakban szerzett tapasztalatok szerint az általános- és 
középiskolásokkal foglalkozó nevelők munkája egyre összehangoltabb, ezáltal biztosított a 
pedagógiai munka zavartalansága. Sikerült összehangolni úgy a különböző korú diákok 
napirendjét, hogy a nyugodt tanulás körülményei és az egyéb programokon való részvétel 
lehetősége biztosított legyen. Az általános iskolások helyzetét megkönnyítette az a tény is, 
hogy ugyanazok a pedagógusok foglalkoznak velük, mint korábban. Az eltelt időszak alatt a 
középiskolások is elfogadták a kicsik jelenlétét, és a nevelők jelzéseiből megállapítható, hogy 
a kapcsolat egyre jobb a különböző korosztályú gyerekek között. 
 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az intézmény átszervezésekkel és megszüntetésekkel 
kapcsolatos döntése a fenntartónak helyesnek bizonyult. Az átszervezés során a kitűzött 
elveket sikerült megtartani. Az ellátandó feladatokról továbbra is megfelelő szinten történik a 
gondoskodás. A dolgozók tekintetében a humánus megoldások (áthelyezés, nyugdíjazás stb.) 
kerültek előtérbe.  

Továbbra is indokolt a csökkenő gyermeklétszám következtében a racionálisabb, és a törvényi 
előírásoknak jól megfelelő működés biztosítása érdekében az óvodai csoport létszámok 
meghatározásánál, az iskolai osztályok kialakításánál a közoktatási törvényben előírt létszám 
paraméterek alkalmazása, betartása.                                                                                                   
 

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé: 
……/2009. (II.20.) Kt. 
 
Tárgy: Tájékoztató az oktatás területén 2007-ben történt átszervezések tapasztalatairól 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztató az oktatás 
területén 2007-ben történt átszervezések tapasztalatairól tárgyú előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

A Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az oktatás területén 2007-ben 
történt átszervezések tapasztalatairól szóló tájékoztatót.  

A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Szentes Város Polgármestere 
2.) Szentes Város Alpolgármestere 
3.) Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
4.) Művelődési Iroda 
5.) Számviteli és Tervezései Iroda 
6.) Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója 
7.) Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója 
8.) Terney Béla Kollégium igazgatója 
9.) Kertvárosi Óvoda vezetője 
10.) Központi Óvoda vezetője 
 
Szentes, 2009. február 06. 

 
Szűcs Lajos 
alpolgármester                                                         
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1. sz. melléklet 
 

KIMUTATÁS 
 

a nevelési-oktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos 
2007. évi intézkedések 2008. évi költségmegtakarításairól 

 
 

Óvodák 
 
Kajáni Óvoda megszűnése miatt: 
 

- Személyi juttatás 

1 fő óvónő és 1 fő dajka bére 3.798 eFt 
Útiköltség térítés 144 eFt 
Étkezési juttatás 108 eFt 
 4.050 eFt 

  
- Munkáltatót terhelő járulékok 

3798 eFt  x 32% 1.215 eFt 
 

- Dologi kiadások 

Rezsi költség 548 eFt 
 

Összesen 5.813 eFt 
 
Szarvasi Óvoda megszűnése miatt: 
 

- Személyi juttatás 

4 fő óvónő és 2 fő dajka bére 11.244 eFt 
Étkezési juttatás 324 eFt 
 11.568 eFt 

  
- Munkáltatót terhelő járulékok 

11244 eFt x 32% 3.598 eFt 
 

- Dologi kiadások 

Rezsi költség 1.390 eFt 
 

Összesen 16.556 eFt 
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Ruhagyári Óvoda megszűnése miatt: 
 

 - Személyi juttatás 

1 fő vezetői pótléka 306 eFt 
  

- Munkáltatót terhelő járulékok 

306 eFt  x 32% 98 eFt 
 

- Dologi kiadások 

Rezsi költség 1.385 eFt 
 

Összesen 1.789 eFt 
 
Megszűnt 2 körzetben a vezető bére: 
 

572.908,-Ft/hó x 12 6.875 eFt 
Munkaadót terhelő járulék 2.200 eFt 
Összesen: 9.075 eFt 

 
Óvodák utáni összesítés: 
 

Ruhagyári Óvoda 1.789 eFt 
Szarvasi Óvoda 16.556 eFt 
Kajáni Óvoda 5.813 eFt 
2 magasabb vezetői bér (572.908,-Ft/hó x 12hó) 6.875 eFt 
Munkaadói járulék 2.200 eFt 
2008. évi megtakarítás összesen: 33.233 eFt 

 

Általános iskolák 
 
Gróf Széchenyi István Általános Iskola megszűnése miatt (a 2006. évi kiadás alapján): 
 

Személyi juttatás 34.706 eFt 
Munkaadót terhelő járulék 10.982 eFt 
Dologi kiadások 6.395 eFt 
2008. évi megtakarítás összesen: 52.083 eFt 

Általános Iskolai Kollégium 
 

5 fő tech. dolgozó bére 440.300,-Ft x 12hó 5.283 eFt 
Vezetői pótlék kül. 13.720,-Ft x 12hó 165 eFt 
Személyi juttatás összesen: 5.283 eFt 
Munkaadói járulék 1.143 eFt 
5 fő eü. járulék 1.950,-Ft x 5fő x 12hó 117 eFt 
Munkaadót terhelő járulék összesen: 1.860 eFt 
Dologi kiadások (étkezési jutt. miatt) 5.404 eFt 
2008. évi megtakarítás összesen: 12.547 eFt 
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Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
Intézményközpont az informatikus állás megszűnése miatt: 
 

Személyi juttatás 119.200,-Ft x 12hó 1.430 eFt 
Munkaadói járulék 458 eFt 
Eü. járulék 1.950,-Ft x 12hó 24 eFt 
2008. évi megtakarítás összesen: 1.912 eFt 

 
 

2008. évi megtakarítások összesen 
 

Kajáni Óvoda 5.813 eFt 
Szarvasi úti Óvoda  16.556 eFt 
Ruhagyári Óvoda 1.789 eFt 
Óvodai Körzetek átszervezése 9.075 eFt 
Gróf Széchenyi István Ált. Iskola  52.083 eFt 
Általános Iskolai Kollégium 12.547 eFt 
Intézményközpont 1.912 eFt 
Mindösszesen: 99.775 eFt 

 
 
 
 
 
 
 
 


