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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2011. február 25-ei ülésére 
 
Tárgy: Javaslatok az intézményvezető-helyettesek számának meghatározására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1. számú mellékletének első része „A nevelési-
oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak kötelező és ajánlott 
létszáma” című fejezet szerint vezető-helyettes nem kötelező az óvodákban és az iskolákban. 
A vezető helyettesítését az intézményi SZMSZ-ben kell meghatározni. 
 
Jelenleg nincs fenntartói döntés arról, hogy a közoktatási intézményekben hány fő vezető-
helyettes alkalmazható. Az intézményvezetők az évek alatt kialakult gyakorlat szerint jártak 
el. Jelenleg az látható, hogy nagy eltérés van e tekintetben az egyes intézményekben, ezért 
szükség van egységes gyakorlat kialakítására.  
 
Az általános és középiskolákban a  fentiek alapján javaslom az igazgatóhelyettesek számát a 
tanulók létszámának függvényében a következőképpen meghatározni: 
 
     0 - 450 fő tanuló között  1 fő 
 451 – 700 fő tanuló között  2 fő 
            700 fő tanuló fölött  3 fő. 
 
Az óvodák esetében tagóvoda működése esetén tagóvoda vezető kinevezése jogszabály 
szerint kötelező. Javaslom, hogy ezen túl vezető-helyettes kinevezésére az óvodák esetében a 
továbbiakban ne legyen lehetőség. A vezető helyettesítésének rendjéről pedig az intézményi 
SZMSZ-ek, valamint a vonatkozó munkaköri leírások rendelkezzenek. Mindezeken túl 
javaslom azon általános gyakorlat jövőbeni bevezetését, miszerint az óvodák esetében az 
intézményvezető helyettesítésével kapcsolatos feladatok ellátására intézményenként egy 
vezető-helyettes illetménypótlékának megfelelő bértömeggel gazdálkodhassanak. 
 
A változások miatt szükséges az intézmények SZMSZ-ének módosítása és fenntartó részéről 
történő jóváhagyása. Annak érdekében, hogy fentieket a 2011/12. tanévtől érvényesíteni 
lehessen, az intézményeknek a módosított SZMSZ-eiket 2011. április 30-ig kell eljuttatniuk 
fenntartó részére.  
 
A jelen és a javaslat szerinti állapotokat az 1. és 2. melléklet mutatja. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatomat 
támogatni szíveskedjen.  
 



 
Határozati javaslat: 
 
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az igazgatóhelyettesek számát az általános és 
középiskolával tanulói jogviszonyban állók létszámának függvényében – a feladatellátáshoz 
szükséges egyes szempontokat is figyelembe véve – az alábbiak szerint határozza meg: 
     0 - 450 fő tanuló között   1 fő 
 451 – 700 fő tanuló között   2 fő 
            700 fő tanuló fölött   3 fő. 
Az egyéb oktatási intézményekben: 
 Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola  1 fő 
 Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 0 fő 
 Újpesti Nevelési Tanácsadó   1 fő. 
 
 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy vezető-helyettes kinevezésére az óvodák esetében a 
továbbiakban ne legyen lehetőség. A vezető helyettesítésének rendjéről pedig az intézményi 
SZMSZ-ek, valamint a vonatkozó munkaköri leírások rendelkezzenek. E feladat pénzügyi 
fedezetére az Önkormányzat a költségvetésében óvodánként egy vezető-helyettes 
illetménypótlékának megfelelő bértömeget különít el.  
 
 
3. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy a határozatnak megfelelő 
SZMSZ-t 2011. április 30-ig terjesszék be. 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2011. február 28. 
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