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INTÉZKEDÉSI TERV 
a Széchenyi István Általános Iskola 

2011. évi költségvetési bérelıirányzatai jogcímeinek megalapozottsága 
 szabályszerőségi ellenırzése tárgyában tett belsı ellenıri  

megállapításokkal kapcsolatosan 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Jegyzıjének megbízása alapján Majláth Konrád Konstantin belsı 
ellenır és Mernyei Erzsébet közoktatási szakértı ellenırzést végzık által tett megállapítások 
kijavítása tárgyában az alábbi intézkedési terv végrehajtását rendelem el: 
 
1.) Az intézményben szükséges a tényleges létszám egyeztetése, teljes álláshelyen és 
részmunkaidıben foglalkoztatottak számított álláshely szerinti meghatározása, a létszám 
túllépésének indokolása. 
  
 a.) Határidı:  2011. július 31. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
2.) El kell végezni pontos kimutatással a közalkalmazotti alapilletmény pontos meghatározását név 
szerint, sorszám szerint és foglalkoztatás szerint (teljes és részmunkaidıben) a távollévı 
sorszámozott helyen, a helyén alkalmazott pedagógus alatta sorszám nélkül (bér beszámítás nélkül) 
kerüljön tervezésre. 
 

a.) Határidı:  2011. július 31. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
3.) A tantárgy felosztást és a bérkimutatást egymással összhangban kell elkészíteni. 
 

a.) Határidı:  2011. július 31. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
4.) A 2011/2012 tanév indítása elıtt végre kell hajtani az álláshelyek feladattal összhangban lévı 
pontosítását, a fenntartóval történı egyeztetését. 
 

a.) Határidı:  2011. július 31. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
5.) A tévesen megállapított többlet illetményrészeket vissza kell vonni. 
 

a.) Határidı:  Azonnal. 
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 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
6.) A tervezett és a tényleges pótlékokat egyeztetni kell, a tagozatvezetıi és a többlet osztályfınöki 
pótlékot vissza kell vonni. 
 

a.) Határidı:  Azonnal. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
7.) A pedagógiai program áttekintésével az intézménynek kimutatást kell készítenie arra 
vonatkozóan, hogy milyen feladat vagy programból adódó kötelezı bontás indokolja az 
intézményben felhasznált több, mint 100 óra többletet. 
Tájékoztatni kell a fenntartót arról, hogy a kéttannyelvő oktatás felsı tagozaton történı tovább 
vitele milyen pedagógus létszám növekedést fog jelenteni az iskolában: mely közismereti 
tantárgyak német nyelven történı oktatását tervezik, megfelelı szakos pedagógust hogyaan 
biztosítanak. 
 

a.) Határidı:  2011. augusztus 30. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
8.) Ügyelnie kell az intészménynek arra, hogy az órakedvezményekre biztosított órakeretet cask a 
fenntartó engedélyével léphesse túl az intézmény. 
 

a.) Határidı:  Folyamatosan. 
 
 b.) Felelıs:   Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 
 
9.) A szakmai munkaközösségek számát, illetve az órakedvezmények elıírtnál magasabb számát a 
fenntartóval egyeztetni kell. 
 

a.) Határidı:  Folyamatosan. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
10.) A fenntartónak határozatban rögzítenie kell az iskolában indítható osztályok és napközis 
csoportok számát. 
 

a.) Határidı:  2011. július 31. 
 
 b.) Felelıs:   Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 
 
11.) A fenntartó határozza meg a számított pedagógus álláshelyek meghatározása után a 
pedagógusok szakos összetételébıl adódóan a szükséges álláshelyeket és a túlórát. A következı 
tanév intézményi túlóráinak indokoltságát felül kell vizsgálni.. 
 

a.) Határidı:  2011. július 31. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. Igazgató 
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12.) Kerüljön ismételten újratervezésre az intézmény teljes költségvetése. 
 

a.) Határidı:  2011. augusztus 30. 
 
 b.) Felelıs:   Czifra Zsuzsanna mb. igazgató 
 
 
Budakeszi, 2011. június 30. 
 
 
 
 
 Czifra Zsuzsanna 
 Megbízott igazgató 
 
 
 
 
 
Az Intézkedési Tervet kapja: 
 
1.) Széchenyi István Általános Iskola mb. igazgatója 
2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 
3.) Irattár. 
 
 


