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Iktatószám: 

Ellenırzés száma: 

 
Tárgy:  Ellenırzési jelentés megküldése 
 
 
 
Az ellenırzési programnak megfelelıen a belsı ellenırzés elvégezte  Széchenyi István 
Általános Iskola mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzése címő 
ellenırzést, amelyrıl a jelentés-tervezetet / az elkészült ellenırzési jelentést* ezúton 
megküldöm.  
 
Tájékoztatom arról, hogy az ellenırzés fıbb megállapításait és javaslatait az ellenırzési 
jelentés  vezetıi összefoglaló része tartalmazza.  
A jelentés tervezetét az érintett szervezeti egység vezetıjével egyeztettem. 

 
 
A belsı ellenırzés álláspontja szerint :  intézkedési terv készítése szükséges 
 
       intézkedési terv készítése nem szükséges 
 
 
 
 
Budapest, 2011………………  
 
 
      ……………………………… 
      Majláth Konrád Konstantin  belsı ellenır 
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 Iktatószám: 

Megbízólevél száma: 
 
 

MEGBÍZÓLEVÉL 

 
 
Megbízom Majláth Konrád Konstantin belsı ellenırt  (szem. ig. sz.: 750635BA ), hogy 
személyesen, valamint Mernyei Erzsébet (Szakértıi igazolás száma: SZ023987 ) közoktatási 
szakértı részvételével  a Széchenyi István Általános Iskola ( Budakeszi, Knáb János u. 60.) 
intézményénél 
 

Az iskola mőködésének törvényességi,  szabályszerőségi ellenırzése 
tárgyban belsı ellenırzést végezzen, a 

2011. 03.hó 03. -tól - 2011. 03. hó 25 -ig 

terjedı ellenırzési idıszakban. 

 

A belsı ellenırzés lefolytatására a 2011. évi Éves Ellenırzési Terv alapján kerül sor. 

Fent nevezett személy a megbízás tárgyát illetıen minden ügyiratba betekinthet, azt a 
helyszínrıl elviheti, arról másolatot készíthet.  

Az ellenırzés során a belsı ellenır a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel az  

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényre, valamint a költségvetési szervek belsı 
ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletre –, és a Hivatal Belsı Ellenırzési 
Kézikönyvének vonatkozó iránymutatásai szerint jár el.  

 

Budakeszi, 2011………………. 
 
 

……………………………………………. 
      

                                                                        jegyzı  
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Iktatószám: 
Megbízólevél száma: 
 
 

ELLENİRZÉSI PROGRAM 
 

Az iskola mőködésének törvényességi,  szabályszerőségi ellenırzése 
 
 

 

I. 
AZ ELLEN İRZÉST VÉGZI:   Majláth Konrád Konstantin 
      Mernyei Erzsébet 
     
AZ ELLEN İRZÖTT SZERV: 
    Széchenyi István Általános Iskola 
     Budakeszi, Knáb János u. 60. 
 
 
Az ellenırzés tárgya:  
Az oktatási intézmény mőködését és gazdálkodását megalapozó tanügyigazgatási folyamatok, 
dokumentumok vizsgálata. Az intézmény tanügyi nyilvántartásai, mőködési szabályzatai, 
bérgazdálkodást megalapozó kötelezettségvállalás dokumentumai. 
 
 
AZ ELLEN İRZÉS CÉLJA: 

a) Annak megállapítása, hogy az intézményben a normatívát megalapozó 
tanügyigazgatási folyamatok, követik-e a hatályos jogszabályokban elıírtakat.  

b) Maradéktalanul érvényesülnek-e a Közoktatási törvényben elıírt tanügyigazgatáshoz 
kapcsolódó elıírások, a dokumentálás rendje mennyiben megfelelı. 

c) A személyi jellegő kiadások tekintetében a mőködés követi-e a hatályos költségvetési 
és  Közoktatási törvény, illetve az egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogszabályok 
elıírásait.  

 
 
AZ ELLEN İRZÉS TÍPUSA:    szabályszerőségi és pénzügyi ellenırzés 

 
AZ ELLEN İRZÉS MÓDSZEREI:  A szervezeti egység mőködésének jogszabályi 
megfeleltetése 
 
JOGSZABÁLYI VAGY EGYÉB FELHATALMAZÁS:  
 
Az ellenırzésre a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl 193/2003 (XI.26.) 
Kormányrendelet alapján kerül sor. 
 
ELLENİRIZENDİ IDİSZAK:     2010/2011. tanév  
 
AZ ELLEN İRZÉS TERVEZETT ID İTARTAMA:    20 nap 
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Ellenırzés kezdete:      2011.03.30. 
Ellenırzés befejezése:      2011.04.25 
Ellenırzési jelentés leadási határideje:    2011.04.31. 
 

 
ELLENİRÖK ÉS MEGBÍZÓLEVELÜK SZÁMA:             

 

II.    AZ ELLEN İRZÉS RÉSZLETES FELADATAI 
 
Az ellenırzés során megvizsgálandó 

1. Az  intézmény belsı szabályozottsága, annak megállapítása, hogy a  mőködést 
meghatározó alapdokumentumok megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak: 
vizsgálandó, a  szabályzatokban foglaltak jogszerősége, a belsı szabályzatok és egyéb 
dokumentumok elfogadására elıírt eljárási rendelkezések jogszerősége, a 
nyilvánosság biztosítása. 

 
2. A mőködés finanszírozással összefüggı dokumentumainak megfelelısége, 

normatív támogatás tanügyi megalapozottsága: 
• alapító okirat és az intézmény tevékenységének összhangja, 
• a közoktatási statisztikai jelentéseket megalapozó  tanügyi nyilvántartások 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú mellékletében elıírtak szerinti 
ellenırzése: a  tanügyi nyilvántartások jogszabályban elıírtak szerinti 
megfelelısége, magántanulói jogviszony intézményi dokumentumai ( kérvény, 
határozat, gyermekjóléti vélemény),  

• Vizsgálandó, hogy az iskola figyelembe vette-e a Közokt. tv.-nek az iskolai 
osztályok szervezésére vonatkozó elıírásait, rendelkezik-e a létszám túllépése 
esetén fenntartói/OH engedéllyel, 

• napközi,  tanulószoba szervezése, tanügyi dokumentumainak ellenırzése, 
normatíva elszámolásához történı nyilvántartások megléte, 

• továbbképzési normatíva felhasználásához kapcsolódó kötelezı 
dokumentumok, kötelezettség nyilvántartása, kötelezı rövidítés nyt. ( 
beiskolázási terv, továbbképzések nyilvántartása, elszámolások). 

Amennyiben az intézmény integráltan oktat sajátos nevelési igényő tanulókat: 
• a sajátos nevelési igényő tanulók iskolai nevelését és oktatását végzı iskola 

helyi tantervét a 2/2005. (III. 1) OM rendelet 2. számú mellékleteként kiadott 
sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelvében foglaltak 
figyelembevételével készítették és fogadták-e el, 

• a sajátos nevelési igényő tanulókra vonatkozó dokumentáció a jogszabályban 
elıírtaknak megfelelı-e ( szakértıi vélemények érvényessége, egyéni 
fejlesztési napló), 

 
3. A bérgazdálkodást megalapozó kötelezettségvállalás gyakorlata ellenırzéséhez vizsgálja 
meg 
 

• a  vezetı munkáltatói joggyakorlatát, a kötelezettségvállalás megfelelıségét, 
• tantárgyfelosztás és feladatellátás összhangját,  a pedagógusok szakképzettségének 

megfelelıségét, a bérgazdálkodás megalapozottságát, 
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• foglalkoztatás,  illetményelemek jogszerőségét ( besorolás, pótlékok megállapítása, 
jogszerősége, bérbeállás). 

 
 
 
Készítette:  Majláth Konrád  
       Mernyei Erzsébet                                      Jóváhagyta: 
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ELLENİRZÉSI JELENTÉS 
 
 
Az ellenırzést végezte:    Majláth Konrád Konstantin 
 
 
Az ellenırzés célja annak megállapítása volt, hogy : 
 

- az intézményben a normatívát megalapozó tanügyigazgatási folyamatok, követik-e a 
hatályos jogszabályokban elıírtakat.  

- Maradéktalanul érvényesülnek-e a Közoktatási törvényben elıírt tanügyigazgatáshoz 
kapcsolódó elıírások, a dokumentálás rendje mennyiben megfelelı. 

- A személyi jellegő kiadások tekintetében a mőködés követi-e a hatályos költségvetési 
és  Közoktatási törvény, illetve az egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogszabályok 
elıírásait.  

 
Az ellenırzött szervezeti egység: 
    Széchenyi István Általános Iskola 
     Budakeszi, Knáb János u. 60. 
Az ellenırzés tárgya:  
Az oktatási intézmény mőködését és gazdálkodását megalapozó tanügyigazgatási folyamatok, 
dokumentumok vizsgálata. Az intézmény tanügyi nyilvántartásai, mőködési szabályzatai, 
bérgazdálkodást megalapozó kötelezettségvállalás dokumentumai. 
 
Az ellenırzés típusa: szabályszerőségi, törvényességi ellenırzés 
 
Alkalmazott ellenırzési módszerek: 
Szabályszerőségi ellenırzés keretében dokumentumokon alapuló, intézményi dokumentumok 
szúrópróbaszerő, utólagos illetve helyszíni ellenırzése. 
 
Az ellenırzésre a 193/2003 (XI.26.) Kormányrendelet és a Közokt.tv. 102.§ (2) d) pontjában 
elıírtak alapján került sor. 
 
Ellenırzött idıszak:     2010/2011. tanév 
Ellenırzés kezdete:    2011.03.22. 
Ellenırzés befejezése:    2011.04.25. 
 
Az ellenırzés jogszabályi háttere, rövidítések: 

- A 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 
- 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 
- Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló  292/2009.(XII.29.) Korm.r  
- 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl 
- 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
- 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról 
- 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

végrehajtásáról az oktatási ágazatban  
- 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és 

alkalmazásáról 
- 277/1997.(XII.22. ) Korm.rendelet a pedagógusok továbbképzésérıl 
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Rövidítések: 
Kt. 1993.évi LXXIX.évi tv. a közoktatásról 

       Intézmény            Széchenyi István  Általános Iskola 
       KIR                      Közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszere     

 Ámr.   292/2009.(XII.29.) Korm.r az államháztartás mőködési rendjérıl 
       Ber.  193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belsı  
   ellenırzésérıl 
       Vhr.  138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 
 
 
I. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 
 

Az ellenırzési programnak megfelelıen a belsı ellenırzés elvégezte a Széchenyi István 
Általános Iskola törvényességi ellenırzését. 
Az ellenırzés célja az intézmény mőködésének törvényességi vizsgálata, illetve annak 
megállapítása volt, hogy az intézmény rendelkezik-e valamennyi jogszabályban elıírt 
alapdokumentummal, az alapvetı tanügyigazgatási folyamatok mennyiben megfelelıek – 
különös tekintettel az állami normatív támogatást megalapozó rendelkezések érvényesülésére.  
További cél volt a gazdálkodással összefüggı intézményi rendelkezések közül elsıdlegesen a 
szabályozottság, szervezettség, továbbá az elıírások (jogszabályi és helyi) betartásának  
vizsgálata. Megvizsgáltuk, hogy a személyi jellegő kiadások tekintetében a mőködés követi-e 
a hatályos költségvetési és  közoktatási törvény, illetve az egyéb foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó jogszabályok elıírásait. Felmértük és értékeltük az intézmény tervezési 
gyakorlatát, illetve a kötelezettségvállalással  összefüggı – személyügyi döntésekhez 
kapcsolódó - vezetıi gyakorlat jogszerőségét. 
 

Az ellenırzés megállapította,  hogy  a közoktatási  intézmény mőködése törvényességi 
szempontból megfelelı, az ágazati jogszabályok elıírásait betartják, a tanügyi 
nyilvántartásokat megfelelıen vezetik, az intézmény rendelkezik valamennyi, mőködéséhez 
szükséges alapvetı dokumentummal,  melyek közül a szervezeti és mőködési szabályzat , 
illetve a helyi tanterv módosítását és kiegészítését javasoljuk.  
 
A normatív állami hozzájárulás elszámolásához kapcsolódó nyilvántartások megfelelıek, az 
adatszolgáltatás valódisága megalapozott, ugyanakkor a napközis csoportok száma,  a 
napközis jelenlét nyilvántartása egyes csoportoknál nem pontos. 
 
Megállapítottuk, hogy a foglalkoztatott pedagógusok létszáma lényegesen magasabb, mint az 
alapító okiratban  megfogalmazott feladatok megvalósításához a Közoktatási törvény 
meghatározó paraméterei alapján indokolt lenne. 
 
Az igazgató munkáltatói joggyakorlatát nem tartjuk megfelelınek, a tantárgyfelosztás és a 
foglalkoztatás nem minden esetben van összhangban, a határozott idıre történı foglalkoztatás 
számos esetben sérti a Kjt. rendelkezéseit, a bér tervezése és a tantárgyfelosztás összhangja 
nem biztosított, a tantárgyfelosztás - a pedagógiai munka alapdokumentuma -  tartalmi és 
számszaki összefüggéseiben számos hibát tartalmaz. 
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II. RÉSZLETES VIZSGÁLATI MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

 

1. Az intézmény belsı szabályozottsága, a szabályzatokban foglaltak jogszerősége, 
alapdokumentumok áttekintése 
 

Alapító okirat   

Az ellenırzés az Intézmény  Budakeszi Város  Képviselı-testülete 47/2011.(II.15.) számú 
módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát vizsgálta és megállapította, 
hogy  a hatályos jogszabályoknak megfelelı. 
Álláspontunk szerint 4. pontjában rögzített nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatainak 
megjelölésén felül  c), d) e) pontjaiban foglaltak célszerően nem az alapító okirat, hanem a 
pedagógiai program ( azon belül a helyi  tanterv)  elemei, és az errıl szóló döntés a 
nevelıtestület kompetenciája. . ( Kt. 48.§ (1) b) pont). Mivel a fenntartónak  a pedagógiai 
programot jóvá kell hagynia,  nem  javasoljuk az alapító okiraton feltüntetni. 

Az Intézmény rendelkezik valamennyi, mőködéséhez szükséges alapdokumentummal. Az 
ellenırzés során vizsgáltuk a dokumentumok érvényességét, tartalmának jogszerőségét, a 
hatályos jogszabályoknak való megfelelését. 

Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
 
A költségvetési szerv szervezeti felépítését, feladatait és mőködési folyamataira vonatkozó, 
illetve mint  közoktatási intézmény mőködésére, belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó 
rendelkezéseket a szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg. A szabályzat 
11/1994.(VI.26.) MKM rendeletben elıírt  tartalommal készült, azonban az Ámr. és Ber. 
elıírásait, továbbá a jogszabályi változásokat nem követi. 
 
A közoktatási intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát a közoktatási intézmény 
vezetıje készítette el, és a nevelıtestület elfogadta. 
 Elfogadásakor a diákönkormányzat - jogszabályban meghatározottak szerint - egyetértési 
jogát biztosították, a fenntartó  208/2008,(XI.11.) sz. Ökt. határozattal jóváhagyta, mindezt a 
dokumentum megfelelı formában tartalmazza. 
 
Az  intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának  áttekintése után  az ellenırzés 
az alábbi javaslatokat teszi: 
 
Tartalom Javaslat a jogszabályi változás átvezetésére 
III.fejezet  
„ Az intézmény meghatározása” 

 
Az alapító okirat változásait át kell vezetni. ( Ámr. 
20.§) 
b) a költségvetési szerv törzskönyvi azonosító számát, 
alapító okiratának keltét, az alapító okirat számát, az 
alapítás időpontját, 
szakfeladatrend változását 
A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával 
végzett valamennyi tevékenységét alaptevékenységként 
kell besorolni  (Utolsó mód) 
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V. fejezet: A Közoktatási intézmény vezetése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. pont: második bekezdés. 

h) a szabályzatban megnevezett személyek feladat- és 
hatáskörét, a hatáskörök gyakorlásának módját, a 
helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelısségi 
szabályokat, 
j) a költségvetés tervezésével és végrehajtásával 
kapcsolatos sajátos elıírásokat, feltételeket. 
j) külön jogszabályban szabályozott esetek kivételével a 
munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az 
átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét, 
g) a nem jogi személyiségű szervezeti egységek 
vezetőjének azon jogosítványait, amelyek körében a 
költségvetési szerv képviselőjeként járhat el, 
( Ámr. 20.§) 
 
 
Igazgató-helyettesek megbízása határozott idıre 
módosult. ( Kjt. 23.§) 

XII.fejezet: A tanulók felvétele és mentesítés 
„ rátermettségi szőrés” 
„képességvizsgálat” 
„Kéttannyelvő német nemzetiségi osztályba a szakmai 
munkaközösség által kidolgozott felmérés és 
képességvizsgálat alapján” 
 
A szabályzat rendelkezése nincs összhangban a 
jogszabályi rendelkezésekkel. 

A felvétel és átvétel jelentkezés alapján töténik, 
felvételi vizsga nem szervezhetı. 
A közoktatási törvény 42. §-ának (2) bekezdésében, és 
66. §-ának (1) bekezdésében szabályozott felvételi 
vizsgának számít - a szervezés formájától és 
elnevezésétıl függetlenül - a jelentkezı minden olyan 
beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, 
amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint 
megismerése.( R. 16.§ (3) 

 
 
 

 
 
 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat tartalmi  ellenırzése során az alábbi 
megállapításokat tesszük: 
 

(1) A Szervezeti és Mőködési Szabályzata nem rendelkezik a vagyonnyilatkozat-tételre 
kötelezett munkakörökrıl.  
A 2007. évi CLII. törvény kötelezıen elıírja, mely munkakörök azok, amelyekben a 
foglalkozatott köteles vagyonnyilatkozatot tenni: vagyonnyilatkozat tételére kötelezett 
az a közszolgálatban álló személy, aki - önállóan vagy testület tagjaként - 
javaslattételre, döntésre vagy ellenırzésre jogosult, feladatai ellátása során 
költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodás tekintetében.  (2007. évi CLII. 3.§ (1) c) pontja) 
 

(2) Vagyis vagyonnyilatkozat tételére kötelezett minden közoktatási intézmény vezetıje, 
függetlenül attól, hogy az adott közoktatási intézmény vagyongazdálkodás 
szempontjából milyen jogosultsággal rendelkezik. Minden olyan intézményvezetı-
helyettes tekintetében is meg kell állapítani a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, 
aki bármilyen formában részt vesz az intézményi költségvetés végrehajtásának 
ellenırzésében. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjesztése indokolt azokra 
is, akik felelısséggel tartoznak az intézményi vagyon nyilvántartásáért. A fenti 
kötelezettséget a közoktatási intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában kell 
feltüntetni (nem a konkrét személyt kell megnevezni, hanem a munkaköröket kell 
megjelölni.), amelynek betöltésénél a vagyonnyilatkozat-tételt elı kell írni, és 
teljesíteni kell.  
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(3) A Szervezeti és Mőködési Szabályzatban nem található rendelkezés  az Intézmény  

vezetıi munkakörhöz tartozó feladat- és hatáskörérıl, a hatáskörök gyakorlásának 
módjáról illetve nem kerültek meghatározásra az ezekhez kapcsolódó felelısségi 
szabályok. 
 

(4) Nem található rendelkezés a  munkáltatói  jogok gyakorlásának rendjérıl. ( 
Ámr.20.§(2) c) pontja) A szervezeti és mőködési szabályzatban kell rögzíteni az 
általános  intézményvezetı-helyettes munkajogi – fegyelmi és anyagi – 
felelısségének terjedelmét. 

 
(5) 7.3. pontjában felsorolták a vezetık helyettesítési sorrendjét, mely  megfelel a 

11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 11.§-ában elıírtaknak, azonban nem felel meg  az 
Ámr.20.§ ( (2) bekezdésének h) pontjában elıírtaknak, mely szerint a szabályzatban 
kell rendelkezni a helyettesítés rendjérıl. A vezetı-helyettesek jogosítványai nem 
lehetnek teljes körőek, a huzamos távollét esetére azonban fel kell oldani a 
korlátozásokat a lehetı legszélesebb körben. Abban az esetben, pedig, amikor a 
közoktatási intézmény  vezetıi feladatai „átszállnak” egy vezetı-helyettesre, meg kell 
szőnnie minden, a döntéshozatalt és végrehajtást korlátozó intézkedésnek. 
  

(6) Ennek érdekében javasoljuk a szabályzatban a kizárólagos vezetıi jogkörök 
kiemelését, illetve az intézmény vezetıjének általános helyettesének megjelölését, 
illetve a vezetı tartós távolléte esetén a kizárólagos jogkörök gyakorlására szóló  
felhatalmazás megfogalmazását. 

 
(7) Nem található szabályozás a  belsı ellenırzés mőködtetése, funkcionális 

függetlensége és feladatai vonatkozásában. A belsı ellenırzési kötelezettséget, az 
ellenırzést végzı személy, egység vagy szervezet jogállását, feladatait a 
költségvetési szerv szervezeti és mőködési szabályzatában elı kell írni. (193/2003. 
(XI. 26.) Korm. rendelet 4. § (1)a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl) 

 
(8) A költségvetési szerv vezetıje köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének 

eljárásrendjét, amely - a fejezetet irányító szervek kivételével - a költségvetési szerv 
szervezeti és mőködési szabályzatának mellékletét képezi.( Ámr.156.§ (2) , 161. § 

 
Az Intézménynél a kötelezettségvállalás folyamatára vonatkozó FEUVE rendszer 
alkalmazásának hiánya ( Ámr. 155. §  - 160.§ alapján) számos hiba oka. 
 

- A költségvetési szerv vezetıje a költségvetési szerv mőködésének folyamatára és 
sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, mőködtetni és fejleszteni a szervezet 
belsı kontrollrendszerét, valamint az annak részét képezı belsı ellenırzést.  

- A belsı kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belsı 
szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására 
szolgáló elıirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerő, gazdaságos, 
hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 

- A költségvetési szerv vezetıje köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a 
költségvetési szerv ellenırzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv mőködési 
folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett 
leírása, amely tartalmazza különösen a felelısségi és információs szinteket és 
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kapcsolatokat, irányítási és ellenırzési folyamatokat, lehetıvé téve azok nyomon 
követését és utólagos ellenırzését. 

 
 
Intézményi éves munkaterv  
 
Az ellenırzés megvizsgálta az iskolai feladatellátáshoz kapcsolódó, kötelezı jelleggel 
elkészítendı dokumentumot. Megállapítottuk, hogy  a tanév rendjében foglaltak és az iskola 
pedagógiai programjában megfogalmazott feladatainak végrehajtására az igazgató éves 
munkatervet készít, melyet a véleményezési joggal rendelkezık jognyilatkozataival a 
nevelıtestület elfogadott, az errıl szóló nevelıtestületi határozatot rávezették.  
 

A iskolai tanév helyi rendjében meghatározták: 
a) az iskolai tanítás nélküli munkanapok idıpontját, felhasználását; 
b) a szünetek idıtartamát; 
c) az iskolában a történelmi emléknapok, megemlékezések idıpontját; 
d) a nemzeti,  az iskolai, illetve ünnepek megünneplésének idıpontját; 
f) az elıre tervezett nevelıtestületi értekezletek idıpontját; 

Nem tartalmazza a 
- a tanulók fizikai állapotát felmérı, évi két alkalommal sorra kerülı vizsgálata idıpontját. 
 ( 11/1994.(VI.26.) MKM 2.§) 
 
 
A tantárgyfelosztáson a szakköri és sportköri  foglalkozások nincsenek megkülönböztetve,  a 
munkaterv nem tartalmazza a sportkör szakmai programját. ( A statisztika szerint  2 sportköri 
foglalkozást tartanak) 
 
Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint kell, hogy végezze 
munkáját. Az iskolai sportkör szakmai programjának - az egészségfejlesztés szempontjait is 
figyelembe véve - tartalmaznia kell, hogy az iskolai sportkör keretei között mely sportágban, 
milyen tevékenységi formában és feltételekkel lehet részt venni a sportkör tevékenységében. 
Az iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskola munkatervének részeként kell 
elfogadni. 
 A testnevelı tanári munkaközösség, illetve ahol nincs munkaközösség ott a testnevelınek (a 
továbbiakban: munkaközösség) kell felmérnie, hogy a tanulók a következı tanítási évben 
milyen iskolai sportköri foglalkozás megszervezését igénylik. A testnevelı tanári 
munkaközösség a tanulók, illetve a diákönkormányzat véleménye alapján - minden év május 
31-éig - javaslatot tesz az iskolai sportkör szakmai programjára. 
 A munkaközösség, az iskolai sportkör szakmai programjára vonatkozó javaslatot az annak 
megvalósításához szükséges, felhasználható idıkeretet, valamint a rendelkezésre álló vagy 
megteremthetı személyi és tárgyi feltételeket figyelembe véve készíti el. A munkaközösség 
az iskolai sportkör szakmai programjára vonatkozó javaslat elkészítésekor megvizsgálja, hogy 
a településen mőködı sportszervezet a szakmai program megvalósításába milyen feltételekkel 
vonható be. (Az iskolai sporttevékenységrıl szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes 
rendelet ) 
 
A pedagógiai munka belsı ellenırzésének feladataival összefüggésben külön  belsı 
ellenırzési szabályzattal rendelkezik az intézmény,  a pedagógiai munka ellenırzésének  
folyamata  kidolgozott  az intézmény  szervezeti és mőködési szabályzatában.  
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Az iskolai munkaterv azonban nem tartalmaz ellenırzési feladatokat, felelısöket és 
határidıket. 
 
Az iskolai munkatervben  - a tanév helyi rendje fejezetében – „számozott tanítás nélküli 
munkanapok” (2 nap: kistérségi fesztivál projekt nap, marabu futóverseny) és nem számozott 
tanítás nélküli munkanapok (5) kerültek meghatározásra ( összesen 7) , mely a tanév 
rendjérıl szóló miniszteri rendelettel nincs összhangban.: 
 

- A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap. 
- A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott 

pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli 
munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a 
nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult 
dönteni. 

- Az iskola a rendeletben meghatározott szünetek mellett - a szorgalmi idı kezdı és 
befejezı napjának változatlanul hagyásával - más idıpontban is adhat a tanulóknak 
szünetet, valamint a szünetek kezdı és befejezı napját módosíthatja, ha a - 
közoktatásról szóló törvény 52. § (16) bekezdésben meghatározottak megtartásával - 
heti pihenınapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. 

- A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatásban részt vevı iskolák a fenti idıpontoktól 
eltérhetnek, továbbá a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi 
hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják. 

A futóverseny tanítási napnak nem felel meg, így számozott tanítási napnak sem. 

 
Pedagógiai program, helyi tanterv 
 
Az intézmény meghatározó alapdokumentuma – a többszöri módosítással egybeszerkesztve-  
211/2008.( VIII.28.) számú fenntartói Ökt. határozattal jóváhagyott  formában készült. 
 
 A fenntartó a Közokt.tv. 44.§-a alapján jóváhagyása elıtt az adott intézménytípusnak 
megfelelı szakterületen eljárni jogosult közoktatási szakértıi véleményt köteles beszerezni, 
ezért  a program szakmai tartalmát nem vizsgáltuk. 
 
A  szervezeti és mőködési szabályzatban azonban olyan rendelkezést találtunk, mely nincs 
összhangban a  hatályos rendelkezésekkel: ez az emelt szintő oktatásra való 
képességfelmérésre utal. Felhívjuk az intézmény figyelmét, hogy amennyiben az iskolában az 
1-4. évfolyamokon párhuzamos osztályok indulnak, s nem mindegyik osztályban szerveznek 
emelt szintő oktatást, vagy az egyes osztályokban eltérı tantárgyakból szerveznek emelt 
szintő oktatást, a tanulók osztályokba történı beosztásánál a szülık emelt szintő oktatásra 
vonatkozó választását figyelembe kell venni. Ha adott tantárgyra benyújtott valamennyi 
kérelem teljesítésére nincs lehetıség, a halmozottan hátrányos helyzető tanulókat elınyben 
kell részesíteni. A halmozottan hátrányos helyzető tanulók kérelmének teljesítése után lehet a 
további felvételi kérelmeket elbírálni. Ha az érintett tantárgy tekintetében az összes felvételi 
kérelmet - a megadott sorrend szerint - az iskola nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba 
tartozók között sorsolás útján kell eldönteni, melyik jelentkezı vehet részt az emelt szintő 
oktatásban. A sorsolásra az érintett tanuló szülıjét meg kell hívni.” 
(243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 3.§) 
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A 210/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított rendelkezés szerint  - 
2009/2010. tanévtıl kezdve lehet megszervezni az emelt szintő oktatást az elsı évfolyamon, 
majd ezt követıen felmenı rendszerben a második-negyedik évfolyamon. 
A nemzetiségi nyelvoktató és nemzetiségi kéttannyelvő program egymás melletti párhuzamos 
mőködtetése rendkívül megdrágítja a finanszírozást, hiszen  alacsony osztálylétszám mellett is 
valamennyi órát csoportbontásban kell oktatni. 
 
A Helyi tanterv áttekintése  során az ellenırzés az alábbi megállapításokat teszi: 
 
1.) 
A helyi tanterv a tanulók számára a kötelezı órákon kívül számos választható tantárgy 
oktatását kínálja, azonban abban keverednek a  tanórai foglalkozások iskolai megszervezésére 
vonatkozó rendelkezések, és a  tanítási órákon való részvétel rendje. Vagyis  a helyi 
tantervbıl nem derül ki egyértelmően, hogy a tanítási órákon való részvétel rendje milyen 
lehetőséget nyújt a tanulóknak. 
A tanórai foglalkozások alapján kell megszervezni az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes 
osztályok, az osztályokon belüli csoportok, illetve a tanulók tanítási óráit. A tanítási órák 
megszervezhetık különbözı évfolyamok, különbözı osztályok tanulóiból álló csoportok 
részére is. 
 
(Az iskola oktatásszervezési feladatai szempontjából a tanórai foglalkozás lehet a közoktatásról szóló törvény 
a) 52. §-ának (3) bekezdésében meghatározott idıkeretben szervezett kötelezı tanórai foglalkozás, 
b) 52. §-ának (7) bekezdésében meghatározott idıkeretben szervezett nem kötelezı (választható) tanórai 
foglalkozás- 243/2003. (XII. 17.) Korm. r. 3. § (1) 
 
 
 A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelezı és szabadon választható 
tanítási óra. A helyi tanterv határozza meg, melyek azok a kötelezı tanítási órák, amelyeken 
adott évfolyam adott osztályának valamennyi tanulója köteles részt venni, illetve melyek azok 
a kötelezı tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül 
kötelezıen választva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie. 
243/2003. (XII. 17.) Korm. r. 4. §) 
 
Fenti rendelkezés a helyi tantervben nem teljesül. 
 
Fentiekre vonatkozóan  a helyi tantervbıl nem nyerhetı információ, a tantervben   az iskola  
oktatásszervezési feladatai szempontjából elkülönülı rendelkezések jelennek meg: 

- Ált.tantervő 
- Angol kéttannyelvő 
- Német nemzetiségi / Német kéttannyelvő nemzetiségi ( ez jelentıs óratöbbletet, illetve 

felmenı rendszerben további pedagógus álláshelyet igényel  a jelenlegihez képest, 
hiszen a közismereti tantárgyakat (min.3) felsı tagozaton német nyelven tanító 
pedagógus jelenleg nincs az iskolában, ezt gyakorlatilag 1 tanév múlva kell 
megoldani) 

- Természettudományos 
- Mővészeti  
- matematika-informatika  

Csoportosításban,  illetve a választható tanórai órakeret megjelöléssel. 
A tanterv fenti formája finanszírozhatósági szempontból nem átlátható, nem 
kiszámítható, hogyan tudja az iskola a fenti óraszámokat valamennyi évfolyamon biztosítani, 
hiszen az alsó tagozatos 6 évfolyamból 5. osztályra már csak 2 vagy három osztály marad. 
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A helyi tantervben az alábbi szerkezetben javasoljuk a tantárgyi óraszámokat 
megjeleníteni: 

- Kötelezı óra ( tantárgy, óraszám) 
- Kötelezıen választható ( pl. a nemzetiségi speciális órák) 
- Kötelezıen  vagy szabadon választható tantárgy, óraszáma a nem nemzetiségi 

osztályokban 
 
Fontos ez annak érdekében is, hogy a csoport tervezhetı és kiszámítható legyen; ha a tanulót - 
kérelmére - felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, illetve, ha a 
tanítási év vége elıtt befejezıdik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. 
Errıl a tényrıl - a szabadon választott tanítási órára történı jelentkezés elıtt - a tanulót és a 
kiskorú tanuló szülıjét írásban tájékoztatni kell. 
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és minısítés, a mulasztás, továbbá a 
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelezı tanítási órát.  
 
Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 
teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthetı, az iskolába 
történı beiratkozás - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a szabadon választott 
tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti, feltéve, hogy erre a tanuló és a kiskorú 
tanuló szülıjének figyelmét a felvételi tájékoztatóban, továbbá a beiratkozás elıtt írásban 
felhívták. 243/2003. (XII. 17.) Korm. r. 5. § (1)-(3) 
 
  2.) 
A pedagógiai program tartalmában nincs összhangban az alapító okiraton rögzített 
valamennyi alapfeladattal: nem tartalmazza a sajátos nevelési igényő tanulókra vonatkozó 
speciális rendelkezéseket (fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, szükség esetén a  
fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztı programot). ( Kt. 50. § (1) b) pontja) 
 
Sajátos nevelési igényő tanulók ellátására vonatkozóan  az ellenırzés az alábbi 
javaslatokat  teszi: 
Az Intézmény alapító okirata szerint – összhangban a Közokt.tv. 86.§. (1) bekezdésében 
foglaltakkal - köteles a sajátos nevelési igényő tanulókat – teljes körben - felvenni és 
oktatásukról gondoskodni. 
A többi tanulóval együtt oktatnak sajátos nevelési igényő tanulókat,  a tanulók rendelkeztek 
az illetékes tanulási képességet vizsgáló, illetıleg a beszédvizsgáló szakértıi bizottság 
szakvéleményével. A két tanulónál az intézmény kijelölését módosítani kell. Az Intézmény a 
Közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszerébe történı 2010.október 1-jei 
jelentése alapján tanulói adatlapján  integráltan oktatott tanuló nem szerepel, ennek 
ellenére 7 SNI-A és 5 SNI –B jelzéső szakértıi véleménnyel ellátott tanuló fejlesztését is 
biztosítják.  
Amennyiben az Intézményben a sajátos nevelési igényő tanulók  ellátására jogszabályban 
elıírt együttes feltételek fennállnak, a fenntartó kiegészítı normatívára jogosult, jelenleg ezek 
a feltételek csak részben teljesülnek. 
Ahhoz, hogy a fenntartó a kiegészítı normatívára jogosult legyen, a sajátos nevelési 
igényő tanulók iskolai oktatásának együttes feltételei teljesülésére van szükség. A személyi 
feltételek az iskolában biztosítottak ( logopédus, gyógypedagógus foglalkoztatása)  az összes 
többi feltétel biztosítása az Intézmény feladata. 
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A sajátos nevelési igényő tanulók esetében  a Nat-ban meghatározott egységes fejlesztési 
feladatokat kell alapul venni. Ennek során a tanulók lehetıségeihez, korlátaihoz és speciális 
igényeihez igazodva elsısorban a következı elvek szerint kell a munkát megszervezni: 
- a feladatok megvalósításához hosszabb idısávok, keretek megjelölése ott, ahol erre szükség 
van; 
- szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelı tartalmak, követelmények kialakítása 
és teljesítése; 
- az iskolák segítı megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítsék a tanulókat, 
elsısorban az önmagukhoz mért fejlıdésüket értékelve. 
 
A sajátos nevelési igényő tanulók nevelését és oktatását végzı iskolának a  helyi tanterv 
elkészítésénél figyelembe kell vennie  a Sajátos nevelési igényő tanulók iskolai oktatásának 
tantervi irányelvét is. 
Javasoljuk az Intézmény vezetıjének, hogy a nevelıtestület  egészítse ki alapdokumentumait 
a kötelezı tartalmakkal. 
 

Kollektív Szerzıdés 
 
Érvényes  Kollektív Szerzıdés nincs az Intézményben, az utoljára megkötött 2007. június 11-
i.  keltezéssel. Az Mt. 31.§-a alapján a munkáltató és a munkáltatói érdekképviseleti szervezet 
jogosult kollektív szerzıdés kötésére,  amennyiben a fenntartó határozatában felhatalmazza a 
vezetıt, hogy munkáltatói minıségében eljárva   a költségvetési kihatással bíró, 
minimálistól eltérı megállapodást megköthesse. Érvényes kollektív szerzıdés hiányában 
egyes munkáltatói intézkedésekre az igazgató nem jogosult. 
A szakszervezeti reprezentativitás megállapítására  2008. januári rendelkezések, továbbá 
2011. évi hatályos jogszabályok alapján kerül sor. Amennyiben a munkahelyi szakszervezet  
eléri a reprezentatív mértéket, kollektív szerzıdés újrakötése indokolt. 
 

Pedagógusok továbbképzésével összefüggı intézményi dokumentumok 
 
Az iskola a 277/1997.(XII.22.) Korm.rendeletben elıírt nyilvántartással rendelkezik: 

- nyilvántartja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak által felsıoktatási 
intézményben szerzett okleveleket, 

- azokat, akik a hétévenkénti továbbképzés hatálya alá tartoznak, 
- a továbbképzésen való részvételt és annak teljesítését. 

 
Középtávú  továbbképzési programot készítettek, azonban ez  2009-ben lejárt. 
Az iskola 2009/10. tanévre nem készített  beiskolázási  tervet, mivel állami normatíva nem 
volt. 
 
A 2010/11.tanévre el kell készíteni:  fel kell tüntetni azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a 
részvételét betervezték, a továbbképzés megjelölését,  a várható kezdı és befejezı idıpontját, 
a  várható távollét idejét. 
A tervezés az intézmény éves pénzügyi keretéhez igazodjon. 
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Az iskolai alapdokumentumok eljárásrendjére vonatkozóan az ellenırzés az alábbi 
megállapításokat teszi: 
 
Az iskola dokumentumai alapján megállapítható, hogy az intézmény döntései  a hatályos 
jogszabályok elıírásai alapján jogszerőek, mőködése  szabályos. Jegyzıkönyv készül az 
alapdokumentumok elfogadásakor, továbbá, ha a nevelési-oktatási intézmény nevelıtestülete, 
szakmai munkaközössége a nevelési-oktatási intézmény mőködésére, a tanulókra vagy a 
nevelı-oktató munkára vonatkozó kérdésben határoz. A jegyzıkönyvek tartalma a 
jogszabályban elıírtak szerint megfelelı. 
Az alapdokumentumok módosításra és frissítésre szorulnak. 
 
 
II. A m őködés finanszírozással összefüggı dokumentumainak megfelelısége, normatív 
támogatás tanügyi dokumentumainak vizsgálata 
 
A vizsgálatban sor került a  közoktatási statisztikai jelentéseket megalapozó tanügyi 
nyilvántartások 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú mellékletében elıírtak formai és 
tartalmi ellenırzésére. 
Vizsgált dokumentumok:  
Beírási napló,  törzslapok, osztálynaplók,  októberi statisztika( KIR),  napközis csoportnaplók     
 

1. Kötelezı tanügyi nyilvántartások vezetésének ellenırzése 
 
Az iskolában elıírt tanügyi nyilvántartásokat a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 4. sz. 
mellékletében meghatározottak szerint – beírási napló kivételével – megfelelıen vezetik.  
 

� Tanulónyilvántartás 
 
Tanulónyilvántartást elektronikus formában az intézmény vezetıje által kijelölt, nem 
pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazott, az iskolatitkár vezeti, melynek 
adattartalma naprakész. 
A távozott és érkezı tanulókkal összefüggésben az iskola regisztrálja az iskolaváltás tényét. 
Az újonnan felvett tanulók  a korábbi iskola távozási papírjával érkeznek, a felvételt az iskola 
visszaigazolja.    
A nyilvántartás egyes  bejegyzései azonban pontatlanok: elıfordul, hogy hiányzik a távozó 
tanulókat fogadó iskola címe. 
A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú melléklete az iskola által kötelezıen használt 
nyomtatványok közé sorolja a  ”Beírási napló*”  elnevezéső nyomtatványt, és elıírja, hogy az 
iskolába  felvett tanulók nyilvántartására beírási naplót kell vezetni. A beírási napló a 
tanköteles tanulók iskolai nyilvántartására is szolgál. Mivel a *  jelölt nyomtatványok csak az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium engedélyével gyárthatók és forgalmazhatók, az iskolának 
nincs módja annak mellızésére, továbbá helyettesítésére. 
 
A tanulónyilvántartással összefüggıen az ellenırzés az alábbi javaslatokat teszi: 
 

a) A beírási napló nyomtatványt pótolni szükséges. A tanulót akkor lehet törölni a beírási 
naplóból, ha a tanulói jogviszony megszőnt. A törlést a megfelelı záradék 
bejegyzésével kell végrehajtani. 
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b) Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı, illetve sajátos 

nevelési igényő gyermek, tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a felvételi naplóban, 
illetve a beírási naplóban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadó, 
a szakértıi és rehabilitációs bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és 
kiállításának keltét, a felülvizsgálat idıpontját.( R. 4. melléklet/ 4.d) pont) 

 
c) A záradékokat a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú melléklet II.pontjában 

foglaltak alapján az iskolák által alkalmazott záradékoknak megfelelı tartalommal kell 
feltüntetni. ( Bn jelzés szerint: 

 
A beírási napló záradékai: 
 
  1.   Felvéve [átvéve, a(z) ......... számú határozattal áthelyezve] a(z) (iskola 

címe) .................... iskolába. 
      

Bn., N., TI., B. 
  1/A.   Az elsı évfolyam követelményeit nem teljesítette, munkája 

elıkészítınek minısül, tanulmányait az elsı évfolyamon folytathatja. 
      

Bn., N., Tl., B. 
  2.   A ........ számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján tanulmányait 

a(z) (betővel) .......... évfolyamon folytatja. 
      

Bn., TI. 
  3.   Felvette a(z) (iskola címe) ..................... iskola.      Bn., TI., N. 
  4.   Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, illetve osztályozó 

vizsga letételével folytathatja. 
      

Bn., TI., N. 
 
  24.   Tanulmányait ......................................... okból megszakította, a tanulói 

jogviszonya .......................................-ig szünetel. 
      

Bn., TI. 
  25.   A tanuló jogviszonya       
      a) kimaradással,       
      b) ................... óra igazolatlan mulasztás miatt,       
      c) egészségügyi alkalmasság miatt,       
      d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt,       
      e) ........................ iskolába való átvétel miatt       
      megszőnt, a létszámból törölve.      Bn., TI., B., N. 
  28.   Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén      Bn., TI., N. 
      a) A tanuló ............... óra igazolatlan mulasztása miatt a szülıt 

felszólítottam. 
      

      b) A tanuló ismételt ....................... óra igazolatlan mulasztása miatt 
a szülı ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem. Az a) pontban 
foglaltakat nem kell bejegyezni a Bn. és TI. dokumentumokra. 

      

  29.   Tankötelezettség megszőnt.      Bn. 
 
 
 
Az iskola döntései a tanulói jogviszonnyal összefüggésben 
 
Az iskolában a vizsgált idıszakban külföldi állampolgár tanulót nem tartottak nyilván. 
A vizsgált tanévben magántanuló az iskolában nem volt. 
 
 

� Törzslapok 
 
Az iskola a tanulókról - a tanévkezdést követı harminc napon belül - nyilvántartási lapot 
(törzslapot) állít ki. A nyilvántartási lapon feltüntetik az iskola  nevét, címét, OM azonosítóját 
és a tanuló azonosító számát. A nyilvántartási lap csak a közoktatási törvény 2. számú 
mellékletében meghatározott adatokat tartalmazza. A törzslapon feltüntetik a tanuló év végi 
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szöveges minısítéseit, osztályzatait, továbbá a tanulók ügyeivel kapcsolatos döntéseket, 
határozatokat. 
A sajátos nevelési igényő tanulók törzslapján a szakvéleményt kiállító szakértı és 
rehabilitációs bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a 
felülvizsgálat idıpontját pótolni kell. 
A dokumentumok  szabályosan kitöltöttek,  adattartalmuk  hiánytalan, a bejegyzések  a velük 
szemben támasztott követelményeknek megfelelnek, a rontott bejegyzéseket szabályosan  
javítják.  
 

� Osztálynaplók  

Az osztálynaplókat elektronikus formában  vezetik, ellenırzésére nem került sor.  Az 
iskolában használt nyomtatványokat a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl szóló 
11/1994.( VI.8.) MKM rendelet 4. melléklete sorolja fel. Az itt felsorolt nyomtatványok közül 
a *-al jelöltek csak az illetékes minisztérium engedélyével gyárthatók és forgalmazhatók. A 
jelölés nélküli nyomtatványokat akár az iskola is elıállíthatja, így használatához sem kell 
engedély. Az elektronikusan vezetett nyomtatványokat lezárás után ki kell nyomtatni, 
hitelesíteni és archiválni. 
 

Napközi szervezése, tanügyi dokumentumai 
 
Az iskolában  a szülık írásos kérelme alapján  szervezik a napközis foglalkozásokat. 
A közoktatási törvény elıírásával összhangban az iskola a felügyeletre szoruló tanulók részére 
napközis foglalkozást biztosít.   
Az iskolában a tantárgyfelosztáson  13 csoport szerepel, melybıl egy a felsı tagozatos 
tanulókból szervezetek. A szóbeli tájékoztatás szerint két felsıs csoport van az iskolában. Az 
októberi statisztikai adatszolgáltatásban 15 napközis csoportot jelentettek. Az indítható 
csoportok számáról fenntartói döntést nem bocsátottak az ellenırzés rendelkezésére. 
Javasoljuk, hogy a fenntartó a napközis kérelmek alapján a Kt. 102.§(2) bekezdésében 
elıírtak szerint  határozza meg az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, 
napközis osztályok (csoportok) számát.  
 
A csoportnaplók vezetése esetenként  pontatlan, a tanulók felvételét és kiiratkozását dátum 
szerint nem minden naplóban tüntették fel. 
Mivel kizárólag a  foglalkozásokon ténylegesen részt vevık után igényelhetı a normatíva, a 
hiányzó bejegyzéseket pótolni kell. 
Javasoljuk a napközis naplókba vegyes életkorú csoportok esetén is a névsorban történı 
beírást. 
 
III.  A vezetı munkáltatói joggyakorlata, az ezzel összefüggı dokumentumok 
megfelelısége 
 
 
1. Az iskolában pedagógus munkakörben foglalkoztatottak és a  feladatellátás 
összhangja 
 
A belsı ellenırzés áttekintette az iskolai feladatellátás és a számított álláshelyek, továbbá a 
ténylegesen betöltött pedagógus álláshelyek összhangját, egymáshoz viszonyított arányát. 
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A feladatellátás és finanszírozás összhangja tekintetében  az ellenırzés az alábbi 
észrevételeket  teszi: 
 

- Tantárgyfelosztás szakszerősége 
 
Az iskolában a pedagógiai munka tervezéséhez, a pedagógusok kötelezı óraszámának és a 
kötelezı óraszámba beszámítható feladatainak, munkáinak tantárgyfelosztást készítenek, 
amely azonban egyes pontjain szakszerőtlen, számszaki összesítést csak a végén tartalmaz, 
összefüggéseiben számos hiba és hiányosság van. 
Legfıbb hibái: egy sorszám alatt több pedagógus szerepel akkor is, ha több mint egy állást 
töltenek be.  Egyes angol nyelvi órák csak számszerően szerepelnek rajta, ( 1.a,2.a,3.a), a 
tantárgyat tanító pedagógus neve nélkül. Szerepel rajta olyan pedagógus is, akit mentesítettek 
a munkavégzés alól szeptember 1-tıl.(43.sszám) 
Elsı osztályban egy osztályt nem jelöltek, csak az óraszámaikat (1.d,1.e) az osztály létszáma 
28, az iskola munkatervében külön e) jelöléssel szerepel. Az iskolában a d) jelő osztályok 
nemzetiségi osztályok, az e) jelő osztály nemzetiségi kéttannyelvő, vagyis egy osztályon belül 
is a közismereti órákat külön kell szervezni.  
 

Tartalmazza-e Észrevételek, megjegyzések 
(x: rendben) 

• Soraiban a pedagógusok név szerinti 
felsorolását 

 
 
 
 

• végzettségét, szakképzettségét 
• a tanított tantárgyat 

6 pedagógus  sorszám nélkül szerepel a 
tantárgyfelosztáson, részmunkaidıben és teljes 
óraszámban ( 30, 32, 35, 43 sorszámok alatti 
helyeken). 
43.sorszám alatt szereplı pedagógust (10 óra) 
munkavégzés alól mentesítették, így már nem 
szerepelhet a tantárgyfelosztáson.  
 

• Oszlopaiban: az iskolai osztályok 
megjelölését 

 
x 

• az osztályok óratervi óráinak számát Az osztályok óratervi óráinak összesítése nem 
szerepel, illetve a tantárgyfelosztáson szereplı 
összesítés számszakilag nem pontos.( 2c,3c) 

• az óratervi órákat összesen x 

• tagozati áttanítás óraszámát 

• a pedagógusok kötelezı óraszámába 
beszámítható feladatok óraszámát 

• összes óraszámát 
• a pedagógusok kötelezı óraszámát 
• a kötelezınél több  órában ellátott 

feladatok óraszámát( tanítási órából és 
tanórán kívüli órák 
megkülönbözetésével) 

Tagozati áttanítás óraszáma feltüntetésre került, 
de a feladat, amelyet ellátnak, az nem: 
55, 50, 51.ssz. ( 15 óra) 
x 
Mínusz órás pedagógusok: 1) – 4 óra, 
2) –1 óra, 20.) – 2,5 óra, 30) –1 óra,  
61) – 3 óra, ( összesen: 10,5 óra) 
 

• csoportbontást jelölték-e? Igen, de hibásan 
Számszakilag egyes oszlopai megfelelıek-e? 

• összes tanítási órák száma Számszakilag pontatlan, a túlórából levonták a 
mínusz órákat 

• Túlórák száma Számszakilag hibás 102 helyett 152,5 túlóra 
 

• Tanórán kívüli foglalkozások óraszáma Napközis csoportok száma, óraszáma nem 
egyértelmő 
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• Intézményben ellátott összes túlóra Nem összesített oldalanként 
• belsı helyettesítéssel ellátott órák száma nincs 
• intézményben felhasznált órák száma 

összesített-e? 
Intézményi összes felhasznált óraszámot nem 
összesítették szakfeladatonként, ezért 
összefüggéseiben nem követhetı,  

 „Napraforgó”- oldalon az angol órák 
számszerően és összefüggésben sem tükrözik a 
tényleges órákat: 5 csoportban (5x5) 25 óra, 
összes óra oszlopban ez 15 óra, a nyelvet tanító 
pedagógus nevét nem tüntették fel.  

Foglalkoztatással összefüggı elıírásoknak való megfelelés 
Pedagógusok végzettsége, szakképzettsége 
megfelel-e az elıírásoknak, ill. a tanított 
tantárgynak? 
Távol lévık óráinak ellátása, jelölése 
Napközis munkakörben foglalkoztatottak 
óraszámának jelölése 
Álláshelyek és óraszámok egyezısége, 
részmunkaidı jelölése 

x 
 
x 
 
x 
 
Tantárgyfelosztáson és tervezésben pedagógiai 
asszisztens, kinevezésen  földrajz tanárként 
szerepel 1 fı. 

Pedagógusok kötelezı óraszáma megállapításának törvényessége 
A pedagógusok kötelezı óraszámának 
megállapításánál figyelembe vették-e a  

- munkakört, 
- beosztást, 
- több kötelezı óraszámú munkakörben 

foglalkoztatottaknál a két munkakört, 
- órakedvezményeket. 

Fejlesztıpedagógus kötelezı óraszáma 21, 
túlórája 5 van, míg a munkakör óraszáma 
helyesen  24, a pedagógus végzettsége 
gyógypedagógiai fejlesztésre jogosít. 
Gyógypedagógus foglalkoztatása csak az SNI-s 
tanulók okán indokolt. 
Órakedvezmények száma pontatlan, nincs 
összhangban a Közokt.tv-el.   

Kötelezı órába beszámított tevékenységek köre 
megfelel-e az elıírtaknak? 

- pedagógusok 
- vezetık 
- könyvtáros tanító 

 
 
x 
x 
Kötelezı óraszám nélkül szerepel a 
tantárgyfelosztáson 

A jogszabály által elıírt munkaidı kedvezmények biztosítása 
Érdekvédelmi szervezetek kedvezményei 
szakszervezet 
Közalkalmazotti Tanács 

Szakszervezet 1,5 órakedvezményt tüntettek fel 
Közalkalmazotti tanács 5 tagú,(ez csak 100 fı 
felett lehet)  órakedvezményként csak 5 órát 
tüntettek fel. 

Kt. alapján elıírt kedvezmények mértéke 
Kt. 1.sz.melléklet 
Harmadik rész II./ 7.pont 

Magasabb 10  órával 
 

Tantárgyfelosztás megfelelése a rendkívüli munkaidıben történı foglalkoztatás elıírásainak 
Elrendelhetı órák mértéke, tartalma összhangban 
áll-e az elrendelés szabályaival? 

igen 

 
A pedagógusok teljes munkaidıben foglalkoztatottak, de kötelezı óraszámukat a 
tantárgyfelosztások alapján nem teljesíti  5 fı (mínusz órák). 
 

- Fejlesztıpedagógus munkakör 
 
A fejlesztıpedagógus foglalkoztatását a Kt. 52.§ (11) c) pontjában biztosított óraszámok 
terhére javasoljuk foglalkoztatni, az általános iskolai feladaton fejlesztıpedagógus 
foglalkoztatása nem kötelezı, csak az integrációs felkészítésben1 résztvevı iskolának.  

                                                 
1 Kt. 121.§  
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A Kt. szerint az egy-három tanuló részére szervezhetı egyéni foglalkozás órakerete 2010/11. 
tanévben a tanulói kötelezı óra 12%-a, mely iskolai szinten heti  85 órát jelent.  
Az ellenırzés során megállapítottuk, hogy fejlesztıpedagógus elnevezéső munkakörben  
gyógypedagógus kötelezı óraszámmal foglalkoztatnak egy pedagógust,  a bérlistán 
ugyanakkor a napközis szakfeladaton ( határozott idıre ) szerepel egy tartósan távollévı 
helyén, míg a napköziben helyettesítı pedagógus sorszáma egy alsó tagozaton tanító 
pedagógus sorszámával azonos. 
 
Az órakedvezmények mértékét és lehetıségét a Közokt.tv. 1.melléklet/Harmadik rész/II. 
fejezete írja elı. Kötelezıen kell biztosítani az alábbi kedvezményeket: 

Ha a fenntartó egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény vezetıje nagyobb idıkeretet 
nem állapít meg, iskolában az összes - e törvény 52. §-ának (3) bekezdése alapján 
tervezett - kötelezı tanórai foglalkozás öt százalékának megfelelı, egy tanítási évre 
kiszámított idıkeret áll rendelkezésre a nevelési-oktatási intézményben a következı 
feladatok ellátásához: 

a) E keret terhére 
- az osztályfınöki, tanulócsoport-vezetıi, szakmai munkaközösség vezetıi 

(tanszakvezetıi, tagozatvezetıi, szakosztályvezetıi) feladatot ellátó pedagógus heti 
kötelezı órájának teljesítésébe e feladat ellátására heti egy órát be kell számítani, 

b) Meghatározott idıre adott írásbeli megállapodással a pedagógus kötelezı óráját 
teljesítheti 

- a nevelési-oktatási intézmény nevelési programjának, pedagógiai programjának 
kidolgozásával, felülvizsgálatával összefüggı feladatok ellátásával, 

- diákönkormányzatot segítı feladatok, kulturális nevelıtanári feladatok ellátásával, 
- a gyermekek, tanulók felügyeletével összefüggı, kollektív szerzıdésben 

meghatározott feladatok ellátásával. 
 
A pedagógus kötelezı óraszáma a fenntartó egyetértésével csökkenthetı, ha az ehhez 
szükséges fedezetet, a fenntartó többletköltségvetési támogatás nélkül vagy a nevelési-
oktatási intézmény saját forrásaiból biztosítja. A csökkentés ideje nem lehet hosszabb egy 
nevelési évnél, tanítási évnél, azonban több alkalommal meghosszabbítható. 
 
A tantárgyfelosztáson található órakedvezmények, amelyek  jogcímét jogszabály nem írja elı, 
 39.ssz.  minıségbiztosítási mérések 4 óra 
A pedagógus az órakedvezmény mellett ugyanakkor 1,5 óra túlórát is ellát.  
A tantárgyfelosztáson kiosztott órakedvezmény mértéke 10 órával magasabb, mint az öt 
százalék. 
 
A minıségbiztosítással összefüggı feladatok elvégzéséért ( csoport vezetése, tagjai részére)  
határozott idejő keresetkiegészítést kell megállapítani. 

- Angol kéttannyelvő képzéshez kapcsolódó (1-3.osztályban) angol nyelvi órákat ( 25 
óra)  tanító pedagógus neve nem szerepel a tantárgyfelosztáson, csak „Szılıtı 1 és 
Szılıtı 2  ” jelzés, melybıl nem derül ki, hogy ezeket az órákat ki tartja.  

                                                                                                                                                         
16. integrációs felkészítés: az esélyt teremtı nevelésnek és oktatásnak az oktatásért felelıs miniszter által 

kiadott oktatási program alkalmazásával történı megszervezése, melyben a szociális helyzetükbıl és 
fejlettségükbıl eredı hátrányok ellensúlyozása céljából részt vevı gyermekek, tanulók a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban, osztálybontás esetén azonos csoportban vesznek 
részt a foglalkozáson, illetve tanulnak, oly módon, hogy az érintett gyermekeknek, tanulóknak a többi 
gyermekekhez, tanulókhoz viszonyított aránya nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott mértéket; 
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Nevelı-oktató munka - iskolai nevelés és oktatás keretében gyermekekkel, tanulókkal való 
pedagógiai célú közvetlen foglalkozás - pedagógus-munkakörben - az óraadó tanár 
kivételével, közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban - látható el. Pedagógus-
munkakörben a közoktatási törvényben meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel 
rendelkezı személy (a továbbiakban: pedagógus) foglalkoztatható. Pedagógus-munkakör 
ellátására - az óraadó tanár kivételével - polgári jogi jogviszony nem létesíthetı. ( Kt. 15. § (1) 
Az órát tartó pedagógusok nevét –függetlenül a foglalkoztató személyétıl – a 
tantárgyfelosztáson fel kell tüntetni. 

- Könyvtáros tanító szakképzettsége 
Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak (tanítónak) alkalmazható az is, aki az e törvény 17. §-
a (1) bekezdésének b)-e) és j) pontban felsorolt - az iskolában, kollégiumban pedagógus-
munkakör betöltésére jogosító - tanítói vagy tanári végzettséggel és szakképzettséggel, 
továbbá iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett felsıfokú vagy középfokú könyvtárosi 
szakképzettséggel rendelkezik. ( Kt. 124.§ (7 

- Számszaki eltérések 
6 pedagógus  sorszám nélkül szerepel a tantárgyfelosztáson, részmunkaidıben és teljes 
óraszámban( 30, 32, 35, 43 sorszámok alatti helyeken) 
Ha az általuk tartott órák alapján elvégezzük az álláshelyek összesítését, a pedagógus 
munkakörben foglalkoztatottak száma magasabb lesz, mint ahogy az engedélyezett 
álláshelyek számából adódik. 
A dokumentumok alapján a foglalkoztatotti létszám áttekintése rendkívül bonyolult 
számításokat igényel, hiszen az álláshelyen lévık nem sorszám szerint, hanem a 
tantárgyfelosztáson szereplı helyük szerint kerültek feltüntetésre, mivel ott egy sorszámon 
többen is szerepelnek, a kettı nem egyezik, ráadásul a szakfeladaton betőrendben és nem 
munkakör szerint szerepelnek az alkalmazottak. 
Az ellenırzés javasolja az intézményben ellátott összes óraszámhoz rendelt  pedagógus 
álláshelyek meghatározását, illetve az igazgatóval egyeztetve a tanévhez kapcsolódó 
túlórák jóváhagyását. 
Az egyéb munkakörök meghatározását a szervezeti és mőködési szabályzatban javasoljuk 
jóváhagyni. ( Ámr.20.§ (2) e) pont alapján) 
 
Feladatellátás, álláshelyek aránya 
 
Megállapítottuk, hogy a Közoktatási törvényben meghatározott paraméterek szerinti, ( 52.§, 
53.§ ) önkormányzati kötelezı feladatellátás óraszáma jelentıs többlet óra felhasználásával, 
illetve egyéb speciális végzettségő szakember ( fejlesztı pedagógus, logopédus, 
gyógytestnevelı) alkalmazásával  biztosított. 
A szakmai álláshelyek száma a fenntartó részérıl nem rögzített. 
A helyi tantervben biztosított emelt szintő angol nyelvoktatás óráinak biztosításának 
érdekében  a tanterv készítıjével történı együttmőködési megállapodás jogi felülvizsgálatát 
javasoljuk. A 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet  2. § (1) bekezdése alapján az iskola 
pedagógiai programot és annak részeként a Nemzeti alaptanterv alapján helyi tantervet készít, 
vagy az ilyen módon készített helyi tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként a 
pedagógiai programjába. Az iskola az oktatási és kulturális miniszter által kiadott 
kerettantervek alapján is elkészítheti helyi tantervét, illetve a kerettantervet is beépítheti helyi 
tantervként a pedagógiai programjába. Az iskola a helyi tanterv elkészítésénél felhasználhatja 
az oktatási és kulturális miniszter által a közoktatásról szóló törvény 95. §-a (1) bekezdésnek 
j) pontja alapján kiadott oktatási programokat (pedagógiai rendszereket) is. 
A nyelvoktatás felmenı rendszerben való biztosítása érdekében szükségesnek látjuk a 
nyelvoktatásban résztvevı személyi feltételek áttekintését.  
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Feladathoz rendelet álláshelyek számítása 
Évfolyam osztály Heti óraszám összes 

  Kötelezı 
Kt. 52.§ 
(3) 

Nem 
kötelezı 
52.§ (7) 

 

Egyéni 
fogl. 

52.§ (11) 
12%2 

Nemze- 
tiségi 
52.§(4)3 

FENNTARTÓI 
TÖBBLET 
testnevelés 

 

SNI 
52.§ 
(6) 
 

  

a. 20 2 2,4     24,4 
b. 20 2 2,4     24,4 
c 20 2 2,4     24,4 
d 20 2,2 2,4 2    26,6 
e 20 2,2 2,4 2    26,6 

 
1. 

f 20 2 2,4     24,4 
a. 20 2 2,4     24,4 
b. 20 2 2,4     24,4 
c. 20 2 2,4     24,4 
d 20 2,2 2,4 2    26,6 
e 20 2,2 2,4 2    26,6 

 
2. 

f 20 2 2,4     24,4 
a. 20 2 2,4     24,4 
b. 20 2 2,4     24,4 
c 20 2 2,4     24,4 
d 20 2,2 2,4 2    26,6 
e 20 2,2 2,4 2    26,6 

 
3. 

f 20 2 2,4     24,4 
b 22,5 2,25 2,7     27,45 
c 22,5 2,25 2,7     27,45 
d 22,5 2,475 2,7 2,25    29,92 
e 22,5 2,475 2,7 2,25    29,92 

 
4. 

f 22,5 2,475 2,7 2,25    29,92 
Alsós összesen 472,5 49,125 56,7 20,75 44   643 

a. 22,5 5,6 2,7     30,8 
b 22,5 5,6 2,7     30,8 

 
5. 

d 22,5 6,18 2,7 2,25    33,63 
b 22,5 5,6 2,7     30,8  

6. d 22,5 6,18 2,7 2,25    33,63 
a. 25 7,5 3     35,5  

7. b. 25 8,25 3 2,5    38,75 
b. 25 7,5 3     35,5 
c 25 7,5 3     35,5 

 
8. 

d 25 8,25 3 2,5    38,75 
felsı összesen 237,5 68,16 28,5 9,45 20   363,6 
1.ÖV 20     3   
2.ÖV 22,5     3,375   
3.ÖV 25     3,75   
4.ÖV 25     3,75   
Gyp összesen 90     13,5  

105,8 
Isk.összesen 800  85,2  64   1112,4 

Gyógytestnevelés 30 tanuló  16 tanulónként 3 óra (52.§ (8)   6 
 

                                                 
2 52.§(11) c)  Egyéni - egy-három tanuló részére szervezett - foglalkozás tartható az általános iskolában, a 
középiskolában és szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán - ha az igazgató a fenntartó egyetértésével az egyéni 
foglalkozások megtartásához nagyobb idıkeretet nem állapít meg osztályonként és hetente - a kötelezı és a nem kötelezı 
tanórai foglalkozás megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül, a (3) bekezdésben meghatározott heti kötelezı 
tanórai foglalkozások tizenkettı százalékában a tehetség kibontakoztatása, a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatása, 
illetıleg az elsı-negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítése céljából, 
3 (4) A nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben, oktatásban a (3) bekezdésben meghatározott kötelezı tanórai 
foglalkozások idıtartama tíz százalékkal megemelkedik. 
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NAPKÖZI 
 Létszám csoportszám Heti óraszám 

53.§ (4) 
Heti összes óra 

Alsós 
Iskolaotthon 

 -  
22,5 

 

Alsós napközi  12 22,5 270 
Felsős napközi  1 15 óra 15 
Tanulószoba   15 óra  
összesen  134  285285285285    
 
ÓRAKEDVEZMÉNYEK.II/7.)ÓRAKEDVEZMÉNYEK.II/7.)ÓRAKEDVEZMÉNYEK.II/7.)ÓRAKEDVEZMÉNYEK.II/7.)    
  

Létszám 
Kt. 
szerinti 
minimum 

  
Alsó 

 
Felső 

 

 
gyp 

Heti összes 
órakedvezmény 

Vezetői 5   2 2  18+14+14+14=60 
Szakszervezet 
 Mt. 25.§ 

1      1,5 

KT  Mt. 62.§(2) 3 7  - 7 - 7 
 
Kötelező  
Kt. 1.mell/II.7 

Ha a fenntartó egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény vezetője nagyobb 
időkeretet nem állapít meg a Kt. 52. §-ának (3) bekezdése alapján tervezett 
kötelező tanórai foglalkozás öt százalékának megfelelő, egy tanítási évre 
kiszámított időkeret áll rendelkezésre. 
 

 
Min. 
41 
 

Felhasználás 5%  terhére   
Of    23 10 4 37 
Mkv       9 
tagozatvezetői      1 1 
Mérési feladatok       4 
összesen       47 
Gyvéd       4 
    
összesenösszesenösszesenösszesen    

Kötelező minimum álláshelyesítéshez 113,5 (min)113,5 (min)113,5 (min)113,5 (min)    

    többlet 10 
 
INTÉZMÉNYBEN FELHAASZNÁLHATÓ ÓRÁK SZÁMA (tantárgyfelosztás összesen rovat)INTÉZMÉNYBEN FELHAASZNÁLHATÓ ÓRÁK SZÁMA (tantárgyfelosztás összesen rovat)INTÉZMÉNYBEN FELHAASZNÁLHATÓ ÓRÁK SZÁMA (tantárgyfelosztás összesen rovat)INTÉZMÉNYBEN FELHAASZNÁLHATÓ ÓRÁK SZÁMA (tantárgyfelosztás összesen rovat)    
 
Alsó tagozat:   643 óra 
Felső tagozat:  369,6 óra ( gyógytestneveléssel) 
Napközi:  285 óra 
Gyp.   105,8 óra 

 
        ÖSSZESEN: 1400ÖSSZESEN: 1400ÖSSZESEN: 1400ÖSSZESEN: 1400    
    

Pedagógus álláshelyek 
 

Feladat Pedagógus heti 
kötelező óraszám 

Számított  álláshely Tényleges 
foglalkoztatás 
tantárgyfelosztás sz. 

Alsó tagozat 22 641/22= 29 24+1,7 á. túlóra 
Felső tagozat 22 369,6/22= 16,8 22,88+ 3,54 á. túlóra 
Napközi 23 285/23= 12,39 13+ 0,91 
órakedvezmények 22 113,5/22=5,15  
gyógypedagógia 21 105,8/21=5 5+ 0,72 túlóra 
fejlesztőpedagógus 24  1 + 0,22 túlóra 
 
ÖsszesenÖsszesenÖsszesenÖsszesen    

     
68,3468,3468,3468,34    

    
65,88 + 7,09 T65,88 + 7,09 T65,88 + 7,09 T65,88 + 7,09 T    

 könyvtáros 22 1 1 könyvtáros tanító 
logopédus      1 fő 

 

A tantárgyfelosztáson valamennyi pedagógus egyben szerepel, a sorszámok elsı osztályban 
kezdıdnek, de  24. sorszámot követi a 54 és 59, majd a 47. sorszámot követi a 63, míg alsós 

                                                 
4 Tantárgyfelosztás szerint 13 csoport, KIR statisztika szerint 15 csoport 
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szakfeladaton  30 fıt tartanak nyilván,  ami azt jelenti, hogy legalább 6 pedagógus áttanít 
másik szakfeladatról, illetve 6 pedagógus sorszám nélkül került feltüntetésre.  
Ebben az esetben a számszaki összefüggések egyszerően nem követhetık. 
 
A tantárgyfelosztáson lévı, feladatellátással összefüggı óraszámok összesítése után, a 
pedagógusok létszámát ( teljes álláson és részmunkaidıben), illetve a felhasznált túlórák 
számát összevetve számításaink szerint  a fenntartó a mindennapos testnevelés óraszám 
biztosításán felül még további  4,63 álláshelynyi feladatot finanszíroz.  
 
Munkáltatói döntések, kötelezettségvállalás a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 
 
Megállapításainak az alábbi szempontok alapján fogalmazzuk meg: 

- közalkalmazotti alapnyilvántartás megfelelısége 
- munkáltatói döntések megalapozottsága (jogszerőség)  

Az iskolában a közalkalmazottakról a Kjt. 83/B§ (1) szakasza alapján elıírt kötelezı 
alapnyilvántartást elektronikus formában vezetik. 
A pedagógusok szakképzettségérıl szóló iratok másolatát az iskola bekéri. Erkölcsi 
bizonyítványt a foglalkoztatáshoz kérnek. 
 
9 fı van tartósan távol ( GYES miatt), a feladatellátás 9 fı helyettesítıvel - határozott idıs 
kinevezéssel – megfelelıen biztosított. 
 
Tantárgyfelosztáson szereplı , azonos sorszámú pedagógusok  

Pedagógus  sorszám nélkül is szerepel a tantárgyfelosztáson, többnyire határozott idıre 
részmunkaidıben és teljes óraszámban foglalkoztatottak ( 30, 32,  43 sorszámok alatti 
helyeken), egyes  részmunkaidısöknek is túlórájuk van. 
       Kinev.szerint  túlóra            összes óra 
30.  Lukács László dráma órák  5,5 óra     1  6,5 
 Kutasy Pál gyógytestnevelés              21 óra    -1 óra             21 
           26,5 óra 
32.  dr. Pankotainé    9,5 óra   5  14,5 
 Tarkovács E.    12,5 óra  3  15,5  
       22  óra      8  30 óra 
       
43.  Fülöp O.    23,5 óra    23,5 
 Meditzné      8    ór a  2  10  
 (ténylegesen nem dolgozik, de az órákat meg kell tartani) 
 Lendvayné    12 óra     12 
               45,5 óra 
Megállapítható, hogy a 43. sorszám alatt foglalkoztatottak két teljes álláshelyen vannak, míg 
sorszám szerint csak egyet tüntettek fel. 
Az iskola ténylegesen foglalkoztatott létszámát  pontosan nem tudtuk megállapítani, 
hiszen valamennyi kinevezés átvizsgálására nem került sor. A tantárgyfelosztáson szereplı 
félállású pedagógiai asszisztens pl. kinevezése szerint földrajz tanár munkakörben van. A 
részmunkaidıs kinevezések kötelezı óraszáma nem mindig azonos a tantárgyfelosztáson 
feltüntetett mértékkel, hiszen a  32.sorszámú pedagógus kinevezésén 15 óra szerepel, míg a 
tantárgyfelosztáson csak 9,5. 
Amennyiben a pedagógusok kinevezése a feni óraszámok alapján készült, az iskolában 
biztosan több a foglalkoztatottak száma, mint, amennyit sorszám szerint feltüntettek a 
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tantárgyfelosztáson. Ebben az esetben a pedagógusok túlórája sem egyezik a 
tantárgyfelosztáson feltüntetett túlórák számával. 
 

Határozott idejő foglalkoztatás közalkalmazotti jogviszonyban 

A belsı ellenırzés véletlenszerő kiválasztással ellenırizte a tartós kötelezettségvállalás 
folyamatának dokumentálását és megalapozottságát. Ennek során a határozatlan idejő 
kinevezések mellett számos, „feladatra alkalmazott”, határozott idejő kinevezéssel 
találkoztunk. 
 
Az alábbi „ feladatra” , határozott idıre felvett alkalmazottak kinevezését vizsgáltuk: 

- Tarkovács E. rajztanár feladatok ellátása (15,5 óra) 
- Dr. Végh Gerzson 0,5 állás rendszergazda feladatok ellátása ( rossz besorolással) 
- Kutasy Pál gyógytestnevelı feladatok ellátása ( 21 órában) 
- Lendvayné matematika tanítás feladat ellátására (12 óra)  

 
Az ellenırzés megállapította, hogy az iskola alapfeladatával megegyezı munkakörre 
feladatra történı kinevezés nem szabályos, és sérti a Kjt. 21.§ (2)  bekezdésében elıírt 
rendelkezést. 
Közalkalmazotti jogviszony  helyettesítés céljából, vagy meghatározott munka elvégzésére, 
illetve feladat ellátására létesíthetı határozott idıre történı kinevezéssel. Fenti kinevezések 
annak ellenére, hogy határozott idıre készültek, tartós kötelezettségvállalást jelentenek, mert 
a közalkalmazotti jogviszonyt határozatlan idejőnek kell tekinteni, ha a határozott idıre 
történı kinevezés nem felel meg a Kjt. 21.§ (2)  bekezdésben foglaltaknak. ( Kjt. 21.§ (5)bek.) 
 

A munkáltatói  döntésekhez kapcsolódó kötelezettségvállalást a mőködésben rejlı  
legnagyobb kockázatúnak értékeltük, ezzel összefüggésben az intézmény  lehetséges 
pénzügyi veszteségeinek kockázata nagy.  
Azonnali korrekciós intézkedésre van szükség, a jogszerőtlen munkáltatói döntések 
kiküszöbölése, illetve a tényleges foglalkoztatás és az engedélyezett pedagógus létszám, 
illetve a munkakör pontosítása érdekében. 
 

Többlet szakképesítések elismerése 
 
A közalkalmazottak kinevezésének és besorolásának  áttekintése után megállapítottuk, hogy 
az intézményben a garantált illetmény megállapítása nem mindig jogszerő, azaz a garantált 
illetményt növelı százalék megállapítása során gyakran a közalkalmazott végzettségét és nem 
az általa betöltött munkakört vették figyelembe. 
 
Vonatkozó jogszabály: 
Amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai 
végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további 
szakképesítésre, szakképzettségre is szükség van, és azzal a közalkalmazott rendelkezik, garantált 
illetménye 
a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal, 
b) kettı vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik. 
Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének 
legalább 10%-ában hasznosítja. 
További szakképesítésként a közalkalmazott besorolásánál alapul vettel azonos képzettségi szinten 
szerzett szakképesítést, szakképzettséget lehet figyelembe venni. ( Kjt. 66.§) 
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Az alábbi esetekben – a tantárgyfelosztáson feltüntetett szakképzettségek alapján - tévesen 
került növelésre a garantált illetmény: 

1. Giron Zsolt testnevelés szakos tanár, közoktatási vezetı  - testnevelı tanár 
munkakörben 5% került megállapításra, a munkakörre elıírt többlet szakképzettséggel 
nem rendelkezik. 

2. Goreczki Gábor tanító, technika szakos tanár csak technikát tanít, kötelezı órában 3 
óra ügyeletet lát el, ezért számára többlet illetmény nem jár. 

3. Opitzer Gáborné informatika szakos és mőszaki tanár, illetménynövekedésre nem 
jogosult, csak informatikát tanít. ( mőszaki tanár szakképzettséggel az általános 
iskolában átmeneti rendelkezés alapján taníthatott) 

4. Ladocsi Erika gyógypedagógus, számára 10 % illetménynövekedés került 
megállapításra, kinevezésén ez igazából a munkáltató döntése alapján megállapított, 
mintegy 10% alapilletmény. 

5. Illiszné tanító munkakörben drámapedagógusként 5% kap, további szakképesítést a 
tanító munkakör nem igényel, így illetménynövekedés nem illeti meg. 

6. Tóth Réka tanító, magyar és honism.szakos tanár 5% kap, tanító munkakörben további 
szakképesítésre  nincs szükség.  

 
Azokban az esetekben, ahol a további szakképesítés hasznosításának mértéke elıre nem 
határozható meg, az illetménynövekedés feltételeit a miniszter állapítja meg. ( Kjt. 66.§) 
 
A kinevezésben feltüntetett további szakképesítés hasznosításának mértékétıl függetlenül 
illetménynövekedés illeti meg a pedagógust ( Vhr. 14/A.§ (2)bek.) 
 
Ebben az esetben a rendelet egyéb munkakörrıl nem rendelkezik, így az illetménynövekedés 
feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában 
hasznosítja- nem teljesül.  

7. Urbán József portás munkakörben nincs szakképesítési elıírás, ezért a munkakörre 
elıírt többlet szakképesítés elismerése nem értelmezhetı. 

8. Ördögné F. Edit számviteli elıadó munkakörében a jogszabály nem határozza meg a 
munkakör ellátáshoz szükséges iskolai végzettséget, illetve a munkakörre több fizetési 
osztályt állapít meg, ezért a közalkalmazottat a legmagasabb iskolai végzettsége, 
képesítése alapján kell besorolni,  további szakképesítés hasznosításának mértéke nem 
meghatározható. 

9. Bíró Ferdinándné pénztáros munkakörben és Gadó Mónika munkaügyi elıadó 
munkakörben  

 
„6. Ügyviteli dolgozó munkakörbe kell besorolni az adminisztratív jellegő munkakörben dolgozó 

közalkalmazottat, pl. az adminisztrátort, a gyors- és gépírót, a telefonkezelıt, a pénztárost. 
9. Ha jogszabály nem határozza meg a munkakör ellátáshoz szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést, 

szakképzettséget és 
a) nincs olyan szakképesítés, amely a munkakör betöltésére jogosít, a munkakör ellátásához legalább olyan 

iskolai végzettségre, képesítésre van szükség, amelyet a Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése a fizetési osztályba 
soroláshoz elıír. Ha e rendelet a munkakörre több fizetési osztályt állapít meg, a közalkalmazottat a 
legmagasabb iskolai végzettsége, képesítése alapján kell besorolni, a munkakörre megállapított osztályok közül; 

b) van olyan szakképesítés, amelyik a munkakör ellátására képesít és 
- a közalkalmazott nem rendelkezik azzal, az a) pontban foglaltak szerint, 
- a közalkalmazott rendelkezik azzal, a szakképesítése alapján, vagy, ha az kedvezıbb, az a) pontban foglaltak 

szerint kell besorolni.” 
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Tagozatvezetı megbízása 
A közoktatási törvény a vezetık megbízására vonatkozóan az alábbi létszámok figyelembe 
vételét ajánlja: 
 
Vezetık 
 

2.) igazgatóhelyettes,   
 

- önálló intézményben,  
 

ha a gyermekek, tanulók létszáma a nyolcvanat eléri 1 
 

iskolában, ha a tanulók létszáma a négyszázat eléri további 1 
 
 
 
 

- tagozatonként,  
 

ha az iskolában a tanulói létszám a nyolcvanat eléri tagozatvezetınek 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az iskolában 3 igazgatóhelyettesi megbízást adott az igazgató: a tanulói létszámnak 
megfelelıen 2 , majd a nemzetiségi tagozat tanulói létszáma alapján további egy fı 
megbízását indokoltnak látjuk.  
A sajátos nevelési igényő tanulók „ Napraforgó” tagozat létszáma 30 fı, ebben az esetben 
tagozatvezetı megbízására nem került sor, a kötelezı óraszáma ezt mutatja. Ennek ellenére 
számára a többi vezetıvel azonos összegő vezetıi pótlékot folyósítanak, mely a jogszabállyal 
nincs összhangban. 
 

További téves munkáltatói döntések  

Az iskolában a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak besorolási gyakorlata hibás.  
A közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) - a 61. § (1) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével - az ellátandó munkakör betöltésére előírt  annak a legmagasabb 
iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek, 
tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik. 
(Kjt. 63. § (1) bek.) 
Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket a  közalkalmazottakról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet  melléklete határozza meg. ( Vhr. 12.§ (2)bek.) 
Ennek ellenére a kinevezések során nem a munkakör, hanem a közalkalmazott 
szakképzettsége alapján került sor a besorolásokra: 
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Vonatkozó jogszabály: 
Az egyes fizetési osztályokba tartozó közalkalmazotti munkakörök 

Egyéb munkakörök 
 
 
 A B C D E F G H I  
iskolatitkár (óvodatitkár)   * * * *     
gazdasági dolgozó   * * * *     
mőszaki dolgozó  * * * * *     
oktatástechnikus   * * * *     
 
 
 
 
 
 
 
   * * * *     
számítógép-kezelı    * * *     
számítógép-rendszer 
programozó 

   * * *     

ügyviteli dolgozó   * * * *     
 
 
 
 
kisegítı dolgozó * * *        

(Melléklet a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelethez) 
 
 
 

 

Hibás besorolások az iskolában: 

Munkakör Besorolás Jogszabály szerinti 

Karbantartó (TÖ) D 6 C 6 

Gondnok ( ÁL) F 6 C6 

Rendszergazda I 10  F 10 

Portás /karbantartó(HJ) D 10 C 10 

 
Ha  nincs olyan szakképesítés, amely a munkakör betöltésére jogosít, a munkakör ellátásához 
legalább olyan iskolai végzettségre, képesítésre van szükség, amelyet a Kjt. 61. §-ának (1) 
bekezdése a fizetési osztályba soroláshoz elıír. Ha a rendelet a munkakörre több fizetési 
osztályt állapít meg, a közalkalmazottat a legmagasabb iskolai végzettsége, képesítése alapján 
kell besorolni, a munkakörre megállapított osztályok közül; 
 

A fejlesztıpedagógusként feltüntetett pedagógus besorolása szintén hibás. Kinevezésére 
tanító munkakörben került sor, szakképzettségérıl szóló okirata ELTE gyógypedagógiai 
alapképzési szakon szerzett szakképesítést, mely H besorolásra nem jogosítja. Kinevezését 
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nem módosították, a tantárgyfelosztáson azonban munkakörének elnevezése 
fejlesztıpedagógus, de gyógypedagógus kötelezı óraszámmal foglalkoztatják, számára 5 
túlórát is fizetnek. Ebben a munkakörben nem látunk indokoltnak túlórát. 
( H osztályba kell sorolni az egyetemi szintő iskolai végzettséggel, szakképesítéssel 
rendelkezı közalkalmazottat) 
Rendszergazda feladatok ellátására határozott idıre foglalkoztatott alkalmazott kinevezése 
tanár munkakörre szól. 
 

III. 

ÖSSZEGZÉS ÉS JAVASLATOK 

 

Az ellenırzés megállapította,  hogy  a közoktatási  intézmény mőködése törvényességi 
szempontból megfelelı, az ágazati jogszabályok elıírásait betartják, a tanügyi 
nyilvántartásokat megfelelıen vezetik, az intézmény rendelkezik valamennyi, mőködéséhez 
szükséges alapvetı dokumentummal.  
A meghatározó alapdokumentumok közül a szervezeti és mőködési szabályzat jelentıs 
felülvizsgálatra szorul, illetve pótolandó a belsı ellenırzéssel összefüggı dokumentumok. 
Az intézmény tantárgyfelosztása tartalmi szempontból nem elfogadható, a pedagógus 
álláshelyek száma pontosításra szorul. Ezzel szorosan összefügg, hogy a foglalkoztatottak 
száma és a foglalkoztatás módja szintén felülvizsgálandó. 
Az iskolában felhasznált túlórák száma, illetve az álláshelyek aránya a következı tanév 
indulása elıtt feltétlen felülvizsgálandó. 
 
Javaslatainkat a részletes jelentésben foglaltak alapján az alábbiakban 
foglaljuk össze:  
 

1. Az intézményi szervezeti és mőködési szabályzat aktuális jogszabályi  felülvizsgálatát, 
a hiányzó szabályozások elkészítését javasoljuk. 

 
2. A tanügyi nyilvántartások hiányosságait korrigálni kell. 

 
3. Az iskolai munkaterv részeként ellenırzési tervet célszerő készíteni, mely tartalmazza 

az ellenırzések célját, az érintettek körét, a felelısöket, az idıpontot, illetve az 
ellenırzés módszerét. 

 
4. Az iskolai tantárgyfelosztás a mőködést tükrözı meghatározó dokumentum, melynek 

tartalmát a hatályos jogszabályokkal összhangban, számszakilag pontos összesítéssel, 
az intézmény álláshelyeinek számával egyezıen kell elkészíteni. A tantárgyfelosztás 
hibáit kiküszöbölve újra el kell készíteni,  annak érdekében, hogy ténylegesen hány 
álláshelyen foglalkoztat az iskola pedagógusokat és mennyi a tényleges túlóra. 

 
5. Az ellenırzés javasolja az intézményben a következı tanév indulása elıtt az ellátott 

összes óraszámhoz rendelt  pedagógus álláshelyek meghatározását, illetve az igazgató 
a fenntartóval egyeztessen a tanévhez kapcsolódó túlórák jóváhagyására vonatkozóan. 

 
6. Az intézményben  pedagógus munkakörben ténylegesen foglalkoztatottak 

létszámának, részmunkaidıs foglalkoztatás pontos mértékének meghatározását, az 
intézményi túlórák számának csökkentését javasoljuk.  
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7. Javasoljuk, hogy a fenntartó a napközis kérelmek alapján határozza meg az adott 

tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis osztályok (csoportok) 
számát.  

 
8. Azonnali korrekciós intézkedésre van szükség, a jogszerőtlen munkáltatói döntések 

kiküszöbölése, illetve a tényleges foglalkoztatás és az engedélyezett létszám 
pontosítása érdekében. 

 
9. Az angol emelt szintő  nyelvoktatás felmenı rendszerben való biztosítása érdekében 

szükségesnek látjuk a nyelvoktatásban résztvevı személyi feltételek ( pedagógus 
létszám biztosításának ) áttekintését, a fenntartó ezirányú tájékoztatását, az 
együttmőködési megállapodás jogi felülvizsgálatát..  

 
10. Az  iskola vizsgálja felül és egészítse ki pedagógiai programját a sajátos nevelési 

igényő tanulók integrált nevelésére és  oktatására vonatkozó kötelezı tartalmakkal. 
 

11. A költségvetési szerv vezetıje a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, 
végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel alakítsa ki a FEUVE rendszerét.  

 
12. A  költségvetési szerv vezetıje köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenırzési 

nyomvonalát, amely a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási és 
ellenırzési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal 
szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelısségi és információs 
szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenırzési folyamatokat, lehetıvé 
téve azok nyomon követését és utólagos ellenırzését.  

 
 
Az alábbiakban összefoglaljuk, mik azok az együttes feltételek, amelyek teljesülése esetén a 
fenntartó jogosulttá válik a költségvetési törvény „16.2. Sajátos nevelési igényő gyermekek, 
tanulók nevelése, oktatása” jogcímő,   kiegészítı normatíva igénybe vételére az integráltan 
oktatott tanulók esetében. 
 
A sajátos nevelési igényő tanulók ellátásához kapcsolódó jogszabályi feltételeket a Közokt.tv. 
121.§- a írja elı: 

• integrált iskolai neveléshez és oktatáshoz szükséges az illetékes szakértıi bizottság 
által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz elıírt szakirányú végzettségő 
gyógypedagógus foglalkoztatása; a foglalkozásokhoz szükséges speciális tanterv, 
tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök; a gyermek, tanuló 
részére a szakértıi és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai 
szolgáltatások biztosítása; 

• A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók iskolai nevelése és oktatása esetén a 
helyi tantervnek  tartalmaznia kell a fogyatékosság típusához és fokához igazodó 
fejlesztı programot is. ( Kt. 50. §). 

• A sajátos nevelési igényő tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, 
tartalmakat, tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni:  
 az intézmény pedagógiai programjában, 
 az intézmény minıségirányítási programjában (tervezési és ellenırzési 
szinten), 
 a helyi tantervben mőveltségi területek, tantárgyak programjában, 
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 a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, 
 az egyéni fejlesztési tervben. 

• Az együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját központilag 
kiadott egyéni fejlıdési lapon kell dokumentálni. (2/2005. (III. 1.) OM rendelet  
(Tü.356,357.) 

Tanügyi dokumentáció: 
• Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı, illetve sajátos 

nevelési igényő gyermek, tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a  beírási naplóban fel 
kell tüntetni a szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadó, a szakértıi és rehabilitációs 
bizottság nevét, címét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat 
idıpontját. 

• Az iskolának minden év június 30-áig meg kell küldenie az illetékes nevelési 
tanácsadó, illetve szakértıi és rehabilitációs bizottság részére azon gyermekek, tanulók 
nevét - a nevelési tanácsadó, illetve a szakértıi és rehabilitációs bizottsági 
szakvélemény számával együtt -, akiknek a felülvizsgálata a következı tanévben 
esedékes. ( 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 4. melléklet/*Tanügyi dokumentumok 
vezetése) 

Személyi feltételek: 
Biztosítani kell, hogy a fogyatékosság típusának megfelelı végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkezı gyógypedagógus (terapeuta) vagy konduktor segítse a többi 
pedagógus munkáját.( Kt. 30.§ (12) 
 
 
 
Budapest, 2011. április 10. 
 
 
 
 
Mernyei Erzsébet közoktatási szakértı 
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MEGISMERÉSI ZÁRADÉK 
 
 
 
A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) 
és (2) bekezdése értelmében a jelentés címzettjei – az ellenırzési jelentés javaslatai alapján – 
a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelıs személyek és vonatkozó határidık 
megjelölésével kötelesek az ellenırzési jelentés kézhezvételétıl számított 10 (22*) 
munkanapon belül intézkedési tervet készíteni és azt haladéktalanul megküldeni az ellenırzést 
végzı szerv, illetve szervezeti egység belsı ellenırzési vezetıjének véleményezésre. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2011. ……………………… 
 
 
 

………………………………………….. 
Költségvetési szerv vezetıje 

 
 
 
 
 

……………………………………………. 
Majláth Konrád Konstantin  

 
 
 
 
 
 
* Indokolt esetben a belsı ellenırzési vezetı dönthet hosszabb (legfeljebb 22 munkanapos) 
határidı kitőzésérıl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


