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Tisztelt Képviselő-testület ! 

A Hajdúböszörményi Tankerület  a Vásárhelyi Pál Általános Iskola intézményátszervezési 

javaslatával  kereste meg Polgár Város Önkormányzatát. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja  

értelmében   a fenntartó döntése előtt ki kell kérni: „ a vagyonkezelésében levő ingatlan 

tulajdonos önkormányzatának véleményét.” 

A Polgári Vásárhelyi  Pál Általános Iskola jelenleg hatályban lévő szakmai alapdokumentuma 

alapján az iskola  maximálisan  felvehető tanulói létszáma  az 1. sz. melléklet alapján: 

-  Zólyom utcai telephelyen:   378 fő  

-  Móricz utcai telephelyen:    580 fő 

A fenti létszám  2013. szeptember 1. napja előtt került meghatározásra, mely a  Tankerület 

megfogalmazása  alapján  irreálisan magas . 

Az intézmény jelenlegi tanulólétszáma: 

- Zólyom utcai telephelyen: 247 fő 

- Móricz  utcai telephelyen: 281 fő  

 

A Tankerület megfogalmazása alapján a Móricz úti iskolaépület  befogadóképessége  nem 

felel meg a szakmai  alapdokumentumban foglalt maximálisan felvehető tanulólétszámnak, 

illetve a   kihasználtsági mutatója is csak  48 %-ban mérhető.    A  település demográfiai 

adatait vizsgálva, a születések számának csökkenése, majd stagnálása is indokolja   a 

létszámcsökkentést . 

A tankerület javaslata alapján  2017. szeptember 1. napjától a Polgári Váráshelyi Pál 

Általános Iskola szakmai alapdokumentumában a Móricz utca 3-5. számú  telephely  

maximálisan felvehető tanulólétszáma: 580 főről - 384 főre változik. 

 

Az átszervezés által készült hatástanulmány alapján  a köznevelési feladatok ellátásához 

szükséges  férőhelyek a településen a következő 10 évben rendelkezésre állnak,  az 

alapdokumentum módosításai a pedagógus létszámot nem érinti, a fenntartóra a változás 

többletkötelezettséget és többletköltséget nem ró. 
 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet, hogy a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

maximálisan felvehető tanulólétszámának csökkentésére vonatkozó előterjesztést  

megtárgyalni, véleményezni  és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2017. április 06. 

 

   

         Tóth József 

                                                                                                     polgármester 



               

 

 

 

     Határozati javaslat 

 …/2017. (IV. 20. )  sz. határozat 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  „Javaslat a  

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola maximálisan felvehető tanulólétszámának 

csökkentésére „ vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 

 

 1./   A Képviselő-testület  véleményezési jogával élve, támogatja, hogy a   

 Hajdúböszörményi  Tankerületi Központ  a Polgári Vásárhelyi Pál 

 Általános Iskola  4090 Polgár, Móricz  utca 3-5. sz. alatti telephely  

 maximális létszámát 2017. szeptember 1.-től 384 főben állapítsa meg. 

  

2./ A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a meghozott  

  döntésről a  Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Igazgatóját   

  értesítse. 

 

      Határidő:  értelem szerint 

    Felelős:   Tóth József polgármester 

 

 


