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Tisztelt Közgyűlés!

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Köot.) 102. § (2) bekezdés c)
pontja előírja, hogy a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai
csoportok számát, továbbá meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható
osztályok, napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát.
A fenti hivatkozás alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Oktatási Osztályra beérkezett
és alább összegzett állapot szerint határozza meg intézményenként a 2008/2009. nevelésioktatási évben az
óvodában indítható csoportok
iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok)
alapfokú művészetoktatási intézményben indítható művészeti csoportok
kollégiumban szervezhető csoportok számát
és állapítsa a hozzájuk kapcsolódó közalkalmazotti létszámot a 2008/2009. nevelésioktatási év feladatainak tükrében.

I.

Óvodai helyzetkép

Az Oktatási Bizottság 2/2008. (I. 28.) OB határozatának értelmében Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban 2008. április 14-15-én és április 23án megtörtént a 2008/2009. nevelési évre az óvodáskorú gyermekek beíratása.
A Köot. 65. § (1) bekezdése alapján, az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után
vehető fel. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan
történik, akik előjegyzésbe kerülnek.
Az előterjesztés 1. számú melléklete intézményenként bemutatja a 2008. évi beiratkozási
létszámadatokat.
A 2008/2009. nevelési évre az önkormányzati fenntartású óvodákba összesen 1842 gyermek
jelentkezett.
Az adatokból kitűnik, hogy több óvoda esetében az intézménybe jelentkezők száma
meghaladja a felvehető gyermekek számát:

-

Bartók-Babits Utcai Óvoda – 12 fővel,
Bajcsy Zs.- Szoboszlói Utcai Óvoda -5 fővel,
Bányai Júlia Utcai – Angyalkert Óvoda -2 fővel,
Görgey Utcai Óvoda – 6 fővel,
Gönczy Pál Utcai Óvoda -6 fővel,
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-

Hétszínvirág Óvoda -8 fővel,
Holló János Utcai Óvoda – 10 fővel,
Ifjúság Utcai Óvoda -9 fővel,
Karácsony György Utcai Óvoda – 3 fővel,
Kurucz Utcai Óvoda – 14 fővel,
Margit Téri Óvoda- 7 fővel,
Nagyerdei Óvoda-8 fővel,
Sámsoni-Jánosi Úti Óvoda – 10 fővel,
Sinai Miklós Utcai Óvoda – 21 fővel,
Simonyi Utcai Óvoda- 18 fővel,
Sipos Utcai Óvoda – 4 fővel,
Szabadságtelepi Óvoda – 40 fővel,
Szivárvány Óvoda -8 fővel,
Szabó Kálmán Utcai Óvoda – 5 fővel,
Táncsics Utcai Óvoda – 8 fővel.

Az óvodák közül 2008/2009 nevelési évben, oktatásszervezési okok miatt az alábbi óvodák
egyes csoportjai várhatóan túllépik a Köot. 3. számú melléklet I. számú táblázat által
meghatározott óvodai csoportok maximális létszámát ( 25 gyermek/csoport):
Bartók-Babits Utcai Óvoda, Gönczy Pál Utcai Óvoda, Hétszínvirág Óvoda, Nagyerdei Óvoda,
Thaly Kálmán Utcai Óvoda, Lehel Utcai Óvoda, Szabadságtelepi Óvoda, Szabó Kálmán
Utcai Óvoda, Simonyi Úti Óvoda, Ifjúság Utcai Óvoda, Tócóskerti Óvoda, Görgey Utcai
Óvoda, Holló János Utcai Óvoda, Kurucz Utcai Óvoda, Kemény Zsigmond Utcai Óvoda,
Simonyi Úti Óvoda, Táncsics Mihály Utcai Óvoda, Sámsoni-Jánosi Utcai Óvoda, Margit Téri
Óvoda, Sinai Miklós Utcai Óvoda.
Az induló óvodai csoportok tekintetében a fenntartónak 2008. július 1-ig, a működő óvodai
csoportok tekintetében 2008. október 1-ig meg kell kérnie az Oktatási Hivatal engedélyét,
amely a maximális csoportlétszám 20%-kal történő túllépését engedélyezheti.
2008. szeptemberében bent maradó gyermeklétszám 4632 fő. Felvett gyermekek száma
1842 fő.
A 2008/2009. nevelési évben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek száma várhatóan:
6474 fő.
Az óvodai csoportok átlaglétszáma 24 gyermek /csoport.
a) Óvodai csoportcsökkenés:
Az Alsójózsai Utcai Óvodában a 2008/2009. nevelési évre beiratkozott gyermekek száma 114
fő, amely a jelenlegi 6 működő csoport engedélyezése esetén 19 fős átlaglétszámot
eredményezne, amely nem éri el a Köot. 3. számú melléklet I. számú táblázat által
meghatározott óvodai csoportok átlaglétszámát (20 fő).
A gyermekek 5 csoportban való elosztása esetén a csoportok száma az alábbiak szerint alakul:
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I.
II.
III.
IV.
V.

Csoport: 23 fő
Csoport: 19 fő ( a csoportszoba mérete:38 m2 )
Csoport: 24 fő
Csoport: 23 fő
Csoport: 25 fő

A fentiek alapján, amennyiben az Alsójózsai Utcai Óvodában 1 csoporttal kevesebb indul a
2008/2009. nevelési évben az óvodai csoportok száma megfelel a Köot. 3. számú melléklet I.
számú táblázat által meghatározott óvodai csoportok átlag-, maximális létszámának (20, 25
fő). Fenti okok miatt a szakmai tevékenységet ellátó létszámot 2 fővel, az intézmény
üzemeltetéséhez kapcsolódó létszámot 3 fővel indokolt csökkenteni.
A 2007/2008. nevelési évben engedélyezett és a jelenlegi óvodai csoportok száma 264.
A fentiek alapján a 2008/2009. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát (263) a
határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.
A Közgyűlés jelen ülésén tárgyalja a
- Napsugár Óvoda átszervezését „ A Napsugár Óvoda jogutóddal történő
megszüntetése és a Tócóskerti Óvoda átszervezése”
- Sinai Miklós Utcai Óvoda átszervezését „Az Újkerti Nevelési-Oktatási Központ
Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda jogutóddal történő megszüntetése, valamint a
Sinai Miklós Utcai Óvoda, a Dózsa György Általános Iskola, a Vénkerti Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Móricz Zsigmond
Középiskolai Kollégium átszervezése”
- Szabó Kálmán Utcai Óvoda átszervezését „A Szabó Kálmán Utcai Óvoda jogutóddal
való megszüntetése”
tárgyú előterjesztésben.

II.

Általános iskolai helyzetkép

1.) Csoportszám csökkenés
A 133/2007. (VI. 29.) Ö. h. a 2007/2008. tanévben indítható általános iskolai osztályok
számát 621 osztályban határozta meg.
Az általános iskolák magasabb vezetői a 2008/2009. tanév létszám- és feladatmutatóihoz
megtervezték az osztályszámokat, ami 30-cal kevesebb az elmúlt évi meghatározott
osztályszámnál.
A 2008/2009. tanévre a tervezett osztályszám: 591.
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A 30 önkormányzati fenntartású általános iskolában a 2008/2009. tanévben a tervezett
napközis, iskolaotthonos és tanulószobai csoportok száma 310, ami tízzel kevesebb, mint a
2007/2008. évben engedélyezett csoportok száma.
Azokban az intézményekben, ahol a sajátos nevelésű igényű gyermekek nevelése-oktatása
történik (Bárczi G. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Hallássérültek
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Nagysándor József Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola), a beíratás - a szakértői vizsgálatok időigényessége miatt - folyamatos.
A tervezés jelenlegi fázisában becsült tanulói létszám áll rendelkezésünkre. Az intézmények
regionális ellátási kötelezettséggel, kötelező felvételt biztosító, kijelölt intézményként
működnek, így az osztály és csoportszámokban a tanév indításakor előfordulhat változás.
A Rakovszky Dániel Általános Iskolában 2007/2008. tanévben az engedélyezett 11 osztály
helyett 2-vel kevesebb, 9 osztály működött. Az intézményben a beiratkozás időpontja
augusztusra esik, ebben az időszakban válik véglegessé a tanulói létszám. A 2007/2008.
tanévben a jelentkezők számának megfelelően 9 osztály működött az engedélyezett 11
helyett, ezért ez tényleges feladatelmaradást az intézményben nem jelent.
A Tisztelt Közgyűlés jelen ülésén külön előterjesztésben tárgyalja az Újkerti NevelésiOktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda valamint a Műhelytelepi Általános
Iskola jogutóddal történő megszüntetésének javaslatát.
1.a) A tanulócsoportok számának változását több körülmény befolyásolja. Egyik
legfontosabb tényező, hogy hogyan sikerült az adott iskolában a beiskolázás, hány leendő első
osztályos gyermek választotta az iskolát és ezáltal hány első osztály szervezhető. Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 60/2008.(III.20.) Ö.h-ban
megállapította a 2008/2009. tanévre a fenntartásában működő általános iskolák első
évfolyamán indítható osztályok számát.
Az idei tanévben kilépő 8. évfolyamos osztályok számának és a belépő első osztályok
számának különbsége miatt 19 osztállyal lesz kevesebb tanulócsoport az oktatási rendszerben.
1.b) További csökkenést eredményez, hogy csoportösszevonásra került sor azokban az
osztályokban, ahol a létszám nem éri el a Köot.-ban meghatározott átlaglétszámot és a
párhuzamos évfolyamon tanuló osztályok létszáma, valamint a Helyi Tantervben
meghatározott követelményrendszer lehetővé teszi az alacsony létszámú csoportok
összevonását.
Ezek a csoportösszevonások további 8 osztálycsökkenést eredményeznek az alábbi
intézményekben:
-Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 1 csökkenés,
-Karácsony Sándor Általános Iskola 3 csökkenés,
-Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 csökkenés,
-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1
csökkenés,
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-Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1
csökkenés, -Hatvani István Általános Iskola 1 csoport csökkenés.
1.c) A Köot. 53.§ (3) bekezdése értelmében az iskola köteles - a szülő igénye alapján - a
felügyeletre szoruló tanuló részére napközis foglalkozást szervezni. Ezeknek a tanórán
kívüli csoportoknak (napközis, iskolaotthonos, tanulószobai) a szervezésekor a
létszámhatárok ugyanazok, mint a tanulócsoportok maximált létszámhatárai:
1-4 évfolyamon minimum 21 fő, maximum 26 fő,
5-8. évfolyamon minimum 23 fő maximum 30 fő.
Az iskolák a Pedagógiai Programjukban határozták meg, hogy milyen szervezeti formában
működtetik a tanórán kívüli csoportokat: ezek lehetnek iskolaotthonos, napközis illetve
tanulószobai csoportok. Az iskolaotthonos, napközis csoportok heti 22,5 óra foglalkozási
időben szerveződnek, a tanulószobai csoportok foglalkozási időkerete 15 óra/hét. A
tanulószobát kizárólag felső tagozatos tanulók igénylik.
Az általános iskolák igazgatói írásos szülői kérelmek alapján felmérték, hogy hány gyermek
kéri a napközis illetve tanulószobai ellátást, és a létszám függvényében megtervezték, hogy a
2008/2009. tanévben intézményi szinten hány csoport indításához kérik a fenntartó
engedélyét. A 2007/2008. tanévben engedélyezett csoportszámokhoz viszonyítva az alábbi
általános iskolákban a napközis/iskolaotthonos/tanulószobai csoportok száma

-

a) eggyel csökken a
-Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
-Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményben
-Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
-Csapókerti Általános Iskolában
-Hatvani István Általános Iskolában
-Kinizsi Pál Általános Iskolában
-Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvodában
-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.
b) kettővel csökken a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő
Szakiskolában.

A Műhelytelepi Általános Iskolában és az Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános
Iskola, Diákotthon és Óvodában az elmúlt tanévben összesen 19 napközis illetve
iskolaotthonos csoport működött. A csoportok száma néggyel csökken, mert nem indul első
osztály ezekben az iskolákban.
A csoportszám csökkenéssel érintett iskolákban csökken az intézményi ellátandó óratömeg,
vagyis az az óratömeg, amit a pedagógusok kötelező órában, illetve túlórában ellátnak. A
szakmai tevékenységet ellátók száma egyenes arányban változik az ellátandó órák számával,
illetve a feladatelmaradás a túlórák számának csökkenését is eredményezheti.
A csoportok számának csökkenése miatt a következő iskolákban indokolt a szakmai
feladatot ellátó létszámot csökkenteni:
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a Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a szakmai
tevékenységet ellátó létszámot 3 fővel,
a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a
szakmai tevékenységet ellátó létszámot 2,5 fővel,
a Csapókerti Általános Iskolában a szakmai tevékenységet ellátó létszámot 3 fővel,
a Fazekas Mihály Általános Iskolában a szakmai tevékenységet ellátó létszámot 3 fővel
indokolt csökkenteni.
A Gönczy Pál Általános Iskolában a szakmai tevékenységet ellátó létszámból 1 álláshely
zárolható.
A Hatvani István Általános Iskolában a szakmai tevékenységet ellátó létszámot 1 fővel, a
József Attila Általános Iskolában a szakmai tevékenységet ellátó létszámot 1 fővel, a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a
szakmai tevékenységet ellátó létszámot 1 fővel, a Kinizsi Pál Általános Iskolában a szakmai
tevékenységet ellátó létszámot 1 fővel indokolt csökkenteni.
A Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola a szakmai tevékenységet
ellátó létszámot 1 fővel indokolt csökkenteni, valamint 2 álláshely zárolható.
A Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvodában a szakmai tevékenységet ellátó létszámot 2
fővel indokolt csökkenteni, valamint 2 álláshely zárolható.
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a
szakmai tevékenységet ellátó létszámot 7 fővel indokolt csökkenteni, valamint 1 álláshely
zárolható.

2.)

Feladatelmaradás miatti létszámváltozások

Az Árpád Vezér Általános Iskolában 1 szakmai feladatot ellátó álláshely zárolható 2008.
június 30-cal. A pedagógus felmentési ideje megkezdődött, jogviszonya 2008. december 28án szűnik meg.
A Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói
létszáma a 2008/2009. tanévben nem éri el a 400 főt. A Köot. 1. számú melléklet Első része
ez esetben a kötelezően foglalkoztatott igazgatóhelyettesek számát 1 főben állapítja meg. Az
iskolában az igazgatóhelyettesek száma 2 fő. A 2008/2009. tanévre elkészített
tantárgyfelosztás ismeretében 1 fő igazgatóhelyettes közalkalmazotti jogviszonyát szükséges
felmentéssel megszüntetni.
A Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményben a mosodai
részleg a mai körülményekre figyelemmel gazdaságtalanul üzemel, ezért az intézményvezető
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kezdeményezésére, az elvégzett gazdaságossági vizsgálatok alapján az intézmény
üzemeltetéséhez kapcsolódó létszámból 3 fő közalkalmazotti jogviszonyát szükséges
megszüntetni felmentéssel.
A Szoboszlói Úti Általános Iskola esetében a tantárgyfelosztás áttekintése és az intézményi
órakeret ismeretében a felső tagozaton 1 álláshelyre feladat nem rendelhető, ezért a szakmai
feladatot ellátó létszámból 1 fő közalkalmazotti jogviszonyát szükséges megszüntetni
felmentéssel.
A Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény óvodai
intézményegységében az ellátandó feladatot és a hozzárendelt létszámot megvizsgálva az
intézmény üzemeltetéséhez (óvodai intézményegység) kapcsolódó létszámból 0,75 fő üres
álláshely zárolása indokolt.
3.)
A Fazekas Mihály Általános Iskolában, Kazinczy Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és a Petőfi Sándor Általános Iskola és
Óvodában kérelmezik az igazgatók az engedélyezett szakmai tevékenységet ellátó létszámon
belül a 1 fő pedagógus munkakör átminősítését 1 fő fejlesztő pedagógus munkakörré. Az
intézményekben rendelkezésre áll a feladat ellátásához képesítéssel rendelkező pedagógus.
A Karácsony Sándor Általános Iskolában a 2007. évi feladat-elmaradásából adódó
létszámcsökkentés következtében 1 fő szakmai tevékenységet ellátó álláshely megüresedett,
ennek terhére - a Gazdálkodási Főosztály vezetőjével történt egyeztetés alapján - 1 fő fejlesztő
pedagógus alkalmazása segíti a 2008/2009-es tanévtől az intézmény szakmai munkáját.
A 60/2008. (III.20.) határozatot figyelembe véve a Karácsony Sándor Általános Iskola
halápi tagintézményébe nem történt beiratkozás az első évfolyamra. A 8 leendő első
osztályosnak a kötelező felvételt biztosító iskolája a Karácsony Sándor Általános Iskola.
A Köot. 91. §-ának (9) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzatnak meg kell térítenie
a kötelező felvételt biztosító iskolába való utazás költségeit, illetve szükség esetén
gondoskodni kell a gyermekek kíséretéről, ha az iskola a településen kívül található.
Figyelembe véve Haláp és az iskola közötti távolságot, valamint azt, hogy kíséret nélkül a
gyermekek utazása nem lehetséges, javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a dombostanyai,
illetve a nagymacsi iskolabusz működtetésének mintájára Halápról is iskolabusz szállítsa a
gyermekeket a kötelező felvételt biztosító iskolába.
A feladatellátás ilyen módon való megszervezésével biztosítható, hogy nem hárul aránytalan
teher – a Köot. 121. § (1) bekezdésének 3. pontja – a szülőre és gyermekére a 60/2008.
(III.20.) határozat következtében.
A József Attila Általános Iskolában 22 szülő kérelmezi, hogy első osztályos gyermekük
számára iskolaotthonos formában történjen a tanítási nap megszervezése. Az iskola
támogatja a szülők kérést, mert ez szolgálná a gyermekek érdekét leginkább, tekintettel arra,
hogy jelentős számban hátrányos helyzetű gyermekek beiskolázása történt meg. A személyi
feltételek az iskolában adottak az iskolaotthonos oktatás felmenő rendszerű bevezetéséhez.
III.

Középiskolai és kollégiumi helyzetkép
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1.)

Csoportszám csökkenés:

A Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégiumban a tanulói létszám csökkenése miatt a
kollégiumi csoportok száma 1-gyel csökken, 1 szakmai tevékenységet ellátó álláshely
zárolható.
A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolában a 2008/2009-es
tanévben a szakközépiskola levelező tagozatán jelentkezők hiányában nem indul 9.
évfolyamon osztály, ami egy osztály csökkenést jelent. A feladatelmaradás pedagógus
létszám csökkenéssel nem jár, mivel a feladatot az intézmény túlórakeret terhére látta el.
A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Kollégium esetében a kollégiumi csoportcsökkenés miatt 1 fő kollégiumi nevelő
álláshelyének zárolása indokolt.
2.)

Feladatelmaradás

A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium esetében a tantárgyfelosztás áttekintése során
megállapításra került, hogy az intézményi órakeret 70 pedagógus alkalmazását teszi lehetővé.
A költségvetés 73 pedagógiai álláshelyet engedélyezett a gimnázium részére. Mivel 3
álláshelyre feladat nem rendelhető, 3 álláshely zárolása indokolt.
A Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója a 2008/2009-es
tanév feladatellátásának tervezése alapján 2,5 pedagógus álláshely zárolását kérte.
Az Irinyi János Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója a 2008/2009-es
tanév feladatellátásának tervezése alapján 0,5 pedagógus álláshely zárolását kérte.
Összegzés

IV.

Csoportszám csökkenés illetve feladatelmaradás miatt a közoktatási intézményhálózatban
zárolásra javasolt:
felmentésre javasolt:

29,75 álláshely
30,5 fő álláshelye.

3 munkakör átminősítés (fejlesztő pedagógusok).
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
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Határozati javaslat:

A Közgyűlés
az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében, az 1992. évi XXXIII. törvény ( a továbbiakban:Kjt.)
30.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése
alapján
1./ megállapítja a 2008/2009. nevelési-oktatási évre Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok számát 1. számú melléklet, az
általános iskolai osztályok, napközis csoportok, alapfokú művészetoktatási csoportok
számát a 2. számú melléklet, továbbá a középfokú iskolai osztályok, kollégiumi csoportok
számát a 3. számú melléklet szerint.
2./ 2008. június 30. napjával zárol
a) az Árpád Vezér Általános Iskola közalkalmazotti létszámából 1 álláshelyet, így az
intézmény létszámkeretét 70 főről 69 főre csökkenti,
b) a Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény
közalkalmazotti létszámából 3 álláshelyet, így az intézmény létszámkeretét 154 főről
151 főre csökkenti,
c) a Gönczy Pál Általános Iskola közalkalmazotti létszámából 1 álláshelyet, így az
intézmény létszámkeretét 59 főről 58 főre csökkenti,
d) a Hatvani István Általános Iskola közalkalmazotti létszámából 1 álláshelyet, így az
intézmény létszámkeretét 61főről 60 főre csökkenti,
e) a Műhelytelepi Általános Iskola közalkalmazotti létszámából 3 álláshelyet, így az
intézmény létszámkeretét 33,5 főről 30,5 főre csökkenti,
f) a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola közalkalmazotti
létszámából 2 álláshelyet így az intézmény létszámkeretét 74 főről 72 főre csökkenti,
g) a Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda közalkalmazotti létszámából 2
álláshelyet, így az intézmény létszámkeretét 94,5 főről 92,5 főre csökkenti,
h) az Újkerti Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Diákotthon és Óvoda
közalkalmazotti létszámából 7 álláshelyet, így az intézmény létszámkeretét 144 főről
137 főre csökkenti,
i) a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
közalkalmazotti létszámából 0,75 álláshelyet, így az intézmény létszámkeretét 125,5
főről 124,75 főre csökkenti,
j) a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
közalkalmazotti létszámából 1 álláshelyet, így az intézmény létszámkeretét 99,5 főről
98,5 főre csökkenti,
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k) a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola közalkalmazotti
létszámából 2,5 álláshelyet, így az intézmény létszámkeretét 105 főről 102,5 főre
csökkenti,
l) a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium közalkalmazotti létszámából 3 álláshelyet, így
az intézmény létszámkeretét 98,5 főről 95,5 főre csökkenti,
m) a Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium közalkalmazotti létszámából 1
álláshelyet, így az intézmény létszámkeretét 28 főről 27 főre csökkenti,
n) az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola közalkalmazotti létszámából
0,5 álláshelyet, így az intézmény létszámkeretét 113,5 főről 113 főre csökkenti,
o) a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Kollégium közalkalmazotti létszámából 1 álláshelyet, így az intézmény
létszámkeretét 147,5 főről 146,5 főre csökkenti.
3./ Jóváhagyja 2008. augusztus 1. napjával a
a) Fazekas Mihály Általános Iskola magasabb vezetője által kezdeményezett munkakör
átcsoportosítást 1 fő tanító munkakör 1 fő fejlesztő pedagógus munkakörré minősítésével.
b) Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
magasabb vezetője által kezdeményezett munkakör 1 fő tanító munkakör 1 fő fejlesztő
pedagógus munkakörré minősítésével.
c) Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda magasabb vezetője által kezdeményezett
munkakör átcsoportosítást 1 fő tanító-tagintézmény vezető munkakör 1 fő fejlesztő
pedagógus munkakörré minősítésével.

4./ 2008. július 31. napjával létszámcsökkentést rendel el az alábbiak szerint:
a)
b)

c)

d)
e)
f)

az Alsójózsai Utcai Óvoda közalkalmazotti létszámát 5 fővel, az intézmény
létszámkeretét 25 főről 20 főre csökkenti,
a Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
közalkalmazotti létszámát 4 fővel, az intézmény létszámkeretét 47 főről 43 főre
csökkenti,
a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény közalkalmazotti létszámát 2,5 fővel, az intézmény létszámkeretét 113 főről
110,5 főre csökkenti,
a Csapókerti Általános Iskola közalkalmazotti létszámát 3 fővel, az
intézmény létszámkeretét 47 főről 44 főre csökkenti,
a Fazekas Mihály Általános Iskola közalkalmazotti létszámát 3 fővel, az
intézmény létszámkeretét 64,5 főről 61,5 főre csökkenti,
a Hatvani István Általános Iskola közalkalmazotti létszámát 1 fővel, az
intézmény létszámkeretét 60 főről 59 főre csökkenti,,
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a József Attila Általános Iskola közalkalmazotti létszámát 1 fővel, az
intézmény létszámkeretét 51 főről 50 főre csökkenti,
h)
a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény közalkalmazotti létszámát 1 fővel, az intézmény létszámkeretét 161 főről
160 főre csökkenti,
i)
a Kinizsi Pál Általános Iskola közalkalmazotti létszámát 1 fővel, az
intézmény létszámkeretét 46 főről 45 főre csökkenti,
j)
a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
közalkalmazotti létszámát 1 fővel, az intézmény létszámkeretét 72 főről 71 főre
csökkenti,
g)

a Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda közalkalmazotti létszámát 2
fővel, az intézmény létszámkeretét 92,5 főről 90,5 főre csökkenti,
l)
a Szoboszlói Úti Általános Iskola közalkalmazotti 1 fővel, az intézmény
létszámkeretét 50 főről 49 főre csökkenti,
m)
a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény közalkalmazotti létszámát 7 fővel, az intézmény létszámkeretét 98,5 főről
91,5 főre csökkenti.
k)

5./ A 4./ pontban foglalt döntésnek megfelelően utasítja az érintett intézmények magasabb
vezetőit, hogy a közalkalmazottak felmentéséhez szükséges intézkedéseket tegyék meg,
különös figyelemmel a Kjt. 30/A-30/C. §-aiban foglaltakra.
Határidő: azonnal
Felelős: az érintett intézmények magasabb vezetői
6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 2./ és a 4./ pontban meghatározott
intézkedésekből adódóan, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet módosítását készítse elő.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
7./ Felkéri a Polgármestert, hogy az intézményi tényleges létszámcsökkentések alapján a
létszámcsökkentéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedések pénzügyi fedezetének
biztosítása iránt pályázatot nyújtson be.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: a polgármester
az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
8./ Felkéri a Városüzemeltetési Osztály vezetőjét, hogy Haláp településrészről a
2008/2009. tanévtől az iskolabusz járat beindításához szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: a Városüzemeltetési Osztály vezetője
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9./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy az 1-4. pontban foglalt közgyűlési
döntésről értesítse az érintett intézmények vezetőit.
Határidő: azonnal
Felelős: az Oktatási Osztály vezetője
az érintett intézmények magasabb vezetői
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2008. június 16.
Pappné Gyulai Katalin
osztályvezető
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