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2119 Pécel, Kossuth tér 1.   Tel: 28/452 - 745, 452 - 751; Fax: 28/452-755 
WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu  

 

Iktatószám: SZ/231/14/2011. 

Elıterjesztés 
a Pécel Város Önkormányzata 48/2011. (II.28.) számú  

határozatának módosítása tárgyában 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A Képviselı-testület 2011. február 28-i rendes testületi ülésén határozott a 2011/2012-es tanévre 

vonatkozó óvodai és általános iskolai beiratkozások idıpontjáról és feltételeinek szabályozásáról. A 

határozat 2. pontja szerint: 

„A 2010/2011-es tanévre vonatkozó engedélyezett 1. osztályok csoport- és osztályszámának 
meghatározása: Szemere Pál Általános Iskola – 2 osztály, Petıfi Sándor Általános Iskola – 2 
osztály. Mindkét tagintézményben a 26 fıs osztálylétszám elérésére kell törekedni. További elsı 
osztály indítása csak a Petıfi Sándor Általános Iskolában lehetséges.” 
 

Az idézett 2. pont több okból szorul módosításra: 

� A tanév meghatározása hibás – helyesen a 2011/2012-es tanévre kell vonatkoztatni a 

szabályozást. 

� A tagintézményenkénti 2-2 elsı osztályba történı jelentkezés és beiratkozás után a péceli 

szülıket nem lehet méltatlan helyzetbe kényszeríteni, ha gyermekük számára lakóhelyüktıl 

távolabb esı, nehezebben megközelíthetı tagintézményt jelöl ki a fenntartó önkormányzat.  

� A két általános iskola jelenleg is érvényben lévı alapító okirata szerint a beiskolázási 

körzetük Pécel közigazgatási területe, ezért a szülı jogosult bármelyik tagintézménybe 

beíratni gyermekét. 

� A város jelenlegi építési szerkezetét figyelembe véve nagyobb lélekszámú a település déli 

oldala (sokkal több lakóépület van itt, mint az északi oldalon), tehát a tanköteles tanulók 

száma is nagyobb lehet, mint az északi oldalon. 

� A határozat 4. pontja úgy rendelkezik, hogy: „A fentiektıl való bármilyen eltéréshez a 
Képviselı-testület jóváhagyása szükséges.” 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Javaslom, hogy csak az általános iskolai beiratkozások lezárása után, a számszerő eredményeket 

figyelembe véve áprilisi rendes képviselı-testületi ülésén döntsön a Képviselı-testület a péceli 

általános iskolákban indítható elsı osztályok számáról. 

 
Határozati javaslat: 
 

1. Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 48/2011. (II.28.) 
számú határozatának 2. pontjából törli az alábbi szövegrészt: „További elsı osztály 
indítása csak a Petıfi Sándor Általános Iskolában lehetséges.” 

2. Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 48/2011. (II.28.) 
számú határozatának 2. pontjában módosítja a „2010/2011-es tanévre” szövegrészt 
2011/2012-es tanévre. 
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3. Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 48/2011. (II.28.) 

számú határozatának 2. pontja a módosításokat figyelembe véve az alábbiak szerint 
módosul: „A 2011/2012-es tanévre vonatkozó engedélyezett 1. osztályok csoport- és 
osztályszámának meghatározása: Szemere Pál Általános Iskola – 2 osztály, Petıfi Sándor 
Általános Iskola – 2 osztály. Mindkét tagintézményben a 26 fıs osztálylétszám elérésére kell 
törekedni. 

 
 

Határidı: 2011. április 30. 
Felelıs: polgármester 
 
Pécel, 2011. március 24. 

 Szöllısi Ferenc 
 polgármester 

 

 

A döntéshez egyszerő többség szükséges. 
 

 

Az elıterjesztést készítette: Gera Zoltán  

oktatási referens. 

 

 

Az elıterjesztést szakmai szempontból 

ellenırizte: 

Jeney Erzsébet 

Szervezési Iroda vezetı. 

 

 

Az elıterjesztéssel szemben törvényességi 

észrevételt nem teszek: 

Dr. Csizmadia Julianna  

Címzetes fıegyzı. 

 

 

 


