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FELTERJESZTÉS 

 

A POLGÁRI VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAXIMÁLISAN FELVEHETŐ 

TANULÓLÉTSZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE A 4090 POLGÁR, MÓRICZ UTCA 3-5. SZÁMÚ 

TELEPHELYEN 

 

1. ELŐZMÉNYEK BEMUTATÁSA: 

A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola (OM azonosító: 200927) jelenleg hatályban lévő 

szakmai alapdokumentuma 6.1.3. és a 6.2.3 pontjában foglaltak szerint az iskola maximálisan 

felvehető tanulólétszáma telephelyenként: 

 Zólyom utca: 378 fő 

 Móricz utca: 580 fő 

Az intézmény jelenlegi tanulólétszáma telephelyenként:  

 Zólyom utca:247 fő  

 Móricz utca: 281 fő 

A maximálisan felvehető létszáma 2013. szeptember 1. napja előtt került meghatározásra, 

mely irreálisan magas létszám. Az iskolaépület befogadóképessége nem felel meg a szakmai 

alapdokumentumba foglalt maximálisan felvehető tanulólétszámnak. A település demográfiai 

adatait vizsgálva a születések számának csökkenése, majd stagnálása figyelhető meg. A 

kötelező tanulói felvétel biztosításához a következő 10 évben az iskolai telephely maximális 

befogadó létszáma 384 főben meghatározható. 

 

A születések számának alakulása 2011-2015. között a településen: 

 

2011 

(fő) 

 

2012 

(fő) 

2013 

(fő) 

2014 

(fő) 

2015 

(fő) 

72 

 

77 

 

74 77 83 

 

A születési adatokat megvizsgálva a következő tanévekben a tanköteles korú gyerekek közül 

az első évfolyamra beírt tanulók és a 8. évfolyamról távozó tanulók száma között nem lesz 

jelentős eltérés, ezért az előző tanévekhez hasonlóan fog alakulni a tanulói létszám. 

Az utolsó 5 tanév tanulói létszámadatai a következőképpen alakultak: 

2012/2013 

(fő) 

 

2013/2014 

(fő) 

2014/2015 

(fő) 

2015/2016 

(fő) 

2016/2017 

(fő) 

621 

 

601 

 

585 548 528 

1-4. 

évf. 

5-8. 

évf. 

1-4. 

évf. 

5-8. 

évf. 

1-4. 

évf. 

5-8. 

évf. 

1-4. 

évf. 

5-8. 

évf. 

1-4. 

évf. 

5-8. 

évf. 
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A fenti táblázatból megállapítható a tanulólétszám folyamatos csökkenése. 

A humánerőforrások a jelenlegi tanulólétszámnak megfelelően állnak rendelkezésre.  

 

JAVASLAT: 

 

2017. szeptember 1. napjától a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola szakmai 

alapdokumentumában a Móricz utca 3-5. számú feladatellátási helyen a maximálisan 

felvehető tanulólétszám csökkentése: 580 főről 384 főre 

 

INDOKOLÁS 
A településen a demográfiai adatok és az épület méretéből adódó, rendelkezésre álló általános 

iskolai férőhelyek az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám csökkentését 

indokolják. A humánerőforrások a jelenlegi tanulólétszámnak megfelelően állnak 

rendelkezésre.  

A 2013. 01.01. előtt megállapított iskolai maximális létszám magas, ennyi tanuló 

befogadására az épület adottságai, tárgyi feltételei nem alkalmasak. 

 

HATÁSTANULMÁNY 

A szakmai alapdokumentumban megjelölt alapfeladatok indikátor számai koherensek lesznek 

a tanulói jogviszonyban álló tanulók létszámával.  

A települési demográfiai adatok csökkenő, illetve stagnáló tendenciája következtében a 

köznevelési feladatok ellátásához szükséges férőhelyek rendelkezésre állnak a településen a 

következő 10 évben. A szakmai alapdokumentum módosítása a pedagógus létszámot nem 

érinti, a fenntartóra a változás többletkötelezettséget és többletköltséget nem ró. 

 

2. AZ INTÉZMÉNYÁTSZERVEZÉS KÖLTSÉGEI 

A maximálisan felvehető tanulólétszám csökkentésének nincs költségvonzata. 

 

3. AZ INTÉZMÉNYÁTSZERVEZÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 4.§ 11. pont, 

az Nkt.83.§.(3)-(6) bekezdése, az Nkt. 84.§ (1)-(3) bekezdése, az Nkt. 84.§ (7)-(9) 

bekezdése. 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 11.§ (1) (2) bekezdése. 

299 322 295 306 294 291 286 262 281 247 

Átszervezéssel érintett köznevelési intézmény 

 

Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

Érintett feladatellátási hely  

OM 200927 4090 Polgár, Móricz utca 3-5. 

2013. 01.01. előtti iskolai telephely maximális 

létszáma 580 

Jelenlegi tanulói létszám 281 

Kihasználtsági mutató   48 % 

Javaslat az iskola maximális létszámának 

megállapítására 2017.09.01-től 384 

Kihasználtsági mutató a javaslat alapján   73 % 
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 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. 

rendelet. 

 

 

Az intézkedés megtételét a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ részéről 

kezdeményezem és támogatom. 

 

 

 

Hajdúböszörmény, 2017. március 28. 

 

   

Tóth Lajos Árpád  

tankerületi igazgató 
 


