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TÁJÉKOZTATÓ 

a Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2017. évi működéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2017-ben mind az általános iskola, mind az alapfokú művészeti iskola nevelő-oktató munká-

jához szükséges feltételek biztosítottak voltak. A Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Ön-

kormányzata által fenntartott intézményünk költségvetése biztonságos működést tett lehetővé. 

Az intézmény bevételei a normatív állami támogatások, kiegészítő támogatások, saját bevéte-

lek és a pályázati források. Az állami támogatás mértékének legfontosabb mutatószámai az 

aktuális tanulólétszámok, mely a dunatetétleni tagiskolával együtt 250 fő körül stabilizálódott, 

az alapfokú művészetoktatásban résztvevők száma 90 fő körül hosszútávon is várható. Gaz-

dálkodásunkat pozitív illetve negatív irányban a következő évközi változások befolyásolták: 

pályázatokon elnyert támogatások, alapfokú művészetoktatás 2016. évi működési támogatá-

sának visszafizetése, jubileumi jutalmak kifizetése.  

Az éves bevételeket az alábbi táblázat tartalmazza: 

BEVÉTEL Összeg (Ft) 

Állami támogatás 233.508.420 

2016.évi állami támogatás visszafizetés -3.999.064 

Bérkompenzáció támogatása 964.000 

Kiegészítő támogatás (informatikai eszközök) 2.264.000 

NAV 2016-2017.évi téves kifizetés visszautalása 1.475.985 

Saját bevétel (TERV) 4.673.337 

Előző évi maradvány 4.414.322 

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 243.301.000 

A 2016. évi alapfokú művészetoktatás működési támogatását vissza kellett fizetni, mert a 

Magyar Államkincstár értelmezése szerint a támogatás igénybevétele a hatályos jogszabály-

okkal ellentétes, működési támogatást csak a nemzetiségi nevelésben – oktatásban résztvevő 
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tanulók után igényelhetünk. Véleményünk szerint a jogszabályok értelmezései nem egyértel-

műek, ezért jogorvoslattal fordultunk a bírósághoz. 

A 2017. évi nemzetiségi kiegészítő támogatás keretéből pályázati úton iskolánk 2.264.000 Ft-

ot nyert informatikai eszközök fejlesztésére, melyet az informatika terem számítógép-

parkjának bővítésére fordítottunk, a meglévő 11 gép mellé 15 db korszerű PC beszerzésére 

nyílt lehetőségünk. 

Az intézmény kiadási előirányzatait az alábbi táblázat tartalmazza, melynek beruházási sorá-

ban feltüntetett 5 millió Ft elsősorban a fent leírt informatikai fejlesztésből, a tanulók robot-

technikával való ismerkedése céljából vásárolt LEGO robot beszerzéséből, tantermi bútorok 

vásárlásából tevődik össze. 

KIADÁS Módosított előirányzat (Ft) 

Személyi juttatás 164.845.000 

Járulék 38.736.000 

Dologi kiadás 31.523.000 

Ellátottak pénzbeli juttatásai (ingyenes tankönyv) 3.100.000 

Beruházás 5.097.000 

KIADÁS ÖSSZESEN: 243.301.000 

A személyi juttatások tervezett összege tartalmazza az idei jubileumi jutalmakat is, melynek 

összege 4 484 675 Ft, ez az elmúlt évekhez viszonyítva magas összegnek tekinthető. 

Iskolánk alkalmazotti közössége megfelelő végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező elis-

mert pedagógusokból és nevelő-oktató munkát segítőkből áll. Ezt igazolta az év során lezajló 

külső ellenőrzések sora, így például az Oktatási Hivatal ellenőrzése valamint a pedagógus -

minősítések. 2015-2016-ban öt kolléga tett sikeres Ped. II. minősítő vizsgát, 2017- ben egy 

kolléga a Pedagógus II., egy kolléga a Mesterpedagógus címet (fokozatot) érte el. 

A 2017. év főbb eseményei, programjai, eredményei 

2017. október 15 és 20. között iskolánk 7. és 8. osztályosai, 29 tanuló négy kísérő pedagógus-

sal – a rendszeres diákcsere program keretében - Lossburgba, a testvértelepülésünkre látogat-

tak. Ebben az évben Loßburgban az iskoláink közötti 15 éves kapcsolatot újítottuk meg, ezzel 

folytatván az elmúlt másfél évtized eredményeit, célkitűzéseit. A partnerkapcsolati ünnepsé-
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gen a német gyerekek hangulatos és színvonalas műsora és a vezetők beszédei után került sor 

az oklevelek hivatalos aláírására. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a NEMZ-TAB-17 

pályázati kategóriában Harta Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 600 000 Ft 

támogatást nyújtott a németországi tanulmányútra. 

Az elmúlt év több szempontból is a magyarországi német nemzetiségi hagyományok megis-

meréséről, ápolásáról szólt. Tavasszal a nevelőtestület Berkenyére látogatott, betekintést kap-

tunk a német nemzetiségi település hagyományaiba, a nemzetiségi oktatás helyi sajátosságai-

ba. Itt tartottuk nevelési értekezletünket, melynek témája „A tanulók induktív gondolkodásá-

nak fejlesztése” volt. A tréninget a téma országosan elismert szakembere vezette. 

Ősszel a dunabogdányi nevelőtestület látogatott el hozzánk, a dunabogdányi iskola kezdemé-

nyezésével partneriskolai kapcsolatot indítottunk el. A két hasonló nagyságú és szerkezetű 

német nemzetiségi általános iskola és alapfokú művészeti iskola közötti kapcsolatot a jövő 

tavaszra Dunabogdányba tervezett nevelőtestületi tapasztalatcserével folytatjuk. 

Az Országos kompetenciamérésen mért 2016-os eredmények azt mutatják, hogy mind mate-

matika, mind szövegértés területen az országos átlagnak megfelelően teljesítettek tanulóink, 

kivéve a 6. évfolyamos matematika eredményt, ez valamelyest az országos átlag alatti. Vala-

mennyi értékünk a nagyközségi eredményekkel azonosak vagy szignifikánsan jobbak. 

Az idegen nyelvi (angol) méréseken is egyre jobb eredmények születnek annak ellenére, hogy 

a mérésben résztvevő gyerekek csak 5. osztálytól heti 2 órában tanulták a nyelvet. A 8. évfo-

lyamon A2 szintet elérők aránya 2016-ban 39 % (az országos átlag 69 %), 2017-ben 53%. 

Iskolánk DSD (Deutsche Sprachdiplom) vizsgahely, így helyben ingyenes DSD I. nyelvvizs-

gát tehetnek a nyolcadikosok. A 2016-17-es tanévben a 38 végzős tanuló közül 22-en jelent-

keztek a B1 szintű hivatalos vizsgára, sikeres nyelvvizsgát tett 11 tanuló, akik mind a négy 

területen elérték a B1 szintet, a többiek egy-egy területen teljesítettek gyengébben, ezért nem 

érték el összesítésben a B1 nyelvvizsga besorolást (A2 bizonyítványt kaptak). 

Évtizedek óta az egyik legsikeresebb rendezvényünk a térségi József Attila Költészet Napi 

Szavalóverseny, melyet e tanévben április 11-én rendeztünk meg. Idén másodszor került meg-

rendezésre, ezzel új hagyományt teremtve a térségi Német játékos vetélkedő, amely most is 

nagy sikert aratott gyerekek és pedagógusok körében. 
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Az év során is nagy segítségünkre volt a szülők közösségének pozitív hozzáállása, munkája. 

A nevelőtestület és az SZMK közös szervezésében, az iskolai alapítványok (Ráday, Zenekul-

túráért) segítségével valósultak meg a következő hagyományos rendezvények: 

Tanévnyitó, Ráday Nap, Tanévnyitó utcabál – Családi Nap, Zene Világnapja, Karácsonyi 

Koncert és Műsor (település –szinten), Szülők - Nevelők Bálja, Farsangi Koncert, Március 15. 

községi megemlékezés és műsor, Öko-Nap, Gyermeknap, Ballagás és tanévzáró ünnepély.  

Az általános iskola és a zeneiskola programjairól, a gyerekek kiváló versenyeredményeiről az 

iskolai honlapról tájékozódhat minden érdeklődő. 

 

Harta, 2017.12.12. 

 Frei Lászlóné 

 igazgató 
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