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BESZÁMOLÓ MŰKÖDTETŐI FELADATOKRÓL

2015/2106-os tanév

A településen az iskolák működtetését az Önkormányzatnem adta ki a kezéből, így az épületek
karbantartása,  közüzemi  költségek  fizetése,  technikai  dolgozók  alkalmazása,  munkájuk
koordinálása feladatként megmaradt. 

1. Tárgyi feltételek:

Az előző tanévhez viszonyítva telephelyek tekintetében nem történt változás. 3 épületünkben
a megszokott felosztásban folyik most is a munka. A következő jellemzőket mondhatjuk el
ezekről a tanítási helyszíneinkről:

Cím Helyiségek Elhelyezett osztályok,
csoportok

Kihasználtság

1. Árpád  tér
10.

� Aula,
� 13 osztályterem, 5 

csoportszoba
� 10 szaktanterem (2 

nyelvi, 2 
informatikai, 2 
természettudományi, 
2 művészeti, 2 
technika)

� Konferenciaterem
� Tornaterem
� Tornacsarnok
� Tanuszoda
� Könyvtár
� Tanári szobák
� Szertárak 
� Irodák
� Kiszolgáló 

helyiségek
� Büfé
� Orvosi szoba
� Zsibongók, 

közlekedők

� 3-8. évfolyamos 
osztályok (18 
osztály)

� Felsős napközis 
csoportok (2 
csoport)

� Művészeti 
oktatás csoportjai
(4 csoport)

� Szakkörök, 
felzárkóztató 
csoportok

Egész nap 
folyamatosan 
(7-20),
uszoda és 
tornatermek
hét végén is 
(nyári 
időszakban csak
szombaton)

2. Kossuth  u.
1. 

� 4 osztályterem
� 1  tanteremmé

alakítható helyiség

� 1.  évfolyam  (3
osztály)

Egész  nap  (7-
16)



� Tanári szoba
3. Árpád  tér

7.
� 4 osztályterem 
� 3 csoportszoba
� Tanári szoba
� Gyakorlókert

� 2.  évfolyam  (3
osztály)

� Gyakorlókerti
foglalkozásokon
az 5-8. évfolyam
osztályai

Egész  nap  (7-
16)

Őszi  és  tavaszi,
nyári
időszakban

Épületeink további jellemzői:

Árpád tér 10-14.
10 éve használjuk a teljeskörű felújítás óta. Azóta nagyon sok hibája kijött, amivel meg kellett
birkózni.
Az előző tanévben gondot okozott:
• Beltéri ajtók rossz minősége
• A WC csempéinek rongálása
• Az öltözők falának szennyeződése
• Tantermi lámpák kiégése
• A kazán állapota
• A fűtés végpontjainak működésképtelensége
• Uszoda berendezésének amortizációja

Javítások a tanév során:
• Ajtók cseréje (4 db)

• Csapok, mosdók cseréje

• Lehullott csempék pótlása

• A kazán javítása

• 2 öltöző csempézése

• Vízi porszívó cseréje
• Járólapok, csempék pótlása
• Fűtésrendszer átnézése (porta, testnevelő tanári, orvosi szoba télen nem melegszik fel)
• Falak takarítása, egy-egy falrész festése

Még folyamatban lévő munkák:
• A WC-tetők pótlása
• Öltözők csempézésének folytatása

Szükséges javítások még: 
• Ajtók cseréje öltözőkben, WC-kben (kb. 10-12)
• Udvari játékok felújítása, minősíttetése
• Udvari vízelvezetés az uszoda előtti téren
• Eltört cserepek cseréje a könyvtár épületénél
• Internet és telefon működésének visszaállítása a könyvtárban
• A tűzvédelmi rendszer hibáinak javítása
• A kazán és gázérzékelő javítása, felújítása



• Kerítés készítése a Kormányhivatal és az udvarunk közé

A  nyár  során  a  működtető  önkormányzatnak  köszönhetően  az  igazgató  helyettesi  iroda
elhasznált  irodaszékei  helyett  újakat  vásároltunk,  kicseréltük  a  már  balesetveszélyes
szőnyegeket  is  ugyanitt,  ezen  kívül  4  tanterem  elkopott függönyei  helyett  is  újakat
vásároltunk.
Az intézményfenntartótól 3 tanteremnyi iskolapadot és széket, valamint 3 táblát kaptunk.

Kossuth utca 1.
     Ebben a tanévben gondot okozott:

• WC állapota
• Az elektromos rendszer hibája
• Az udvari összefolyó dugulása

Javítások a tanév során:
• Az épület teljes körű energetikai korszerűsítése (ajtók, ablakok cseréje, a falak, s a

padlás hőszigetelése, külső vakolás)
• Villanyszerelés
• Informatika terem kialakításához vezetékek lerakása
• Az udvari játékok festése
• Udvari padok javítása, festése
• Bejáratok csempézése

Szükséges felújítások még:
• A WC épületbe helyezése
• Csatorna cseréje
• Kémény javítása
• Pincék (2) felújítása, hasznosítása
• Udvari játékok felújítása, minősíttetése
• Kiszáradt fák kivágása, pótlásuk

Árpád tér 7.
     Ebben a tanévben gondot okozott:

• WC állapota
• Csatornák dugulása

Javítások a tanév során

• Belső festés (3 helyiség kivételével)
• Kapu, kerítés festése
• Az épület teljes körű energetikai korszerűsítése (ajtók, ablakok cseréje, a falak, s a

padlás hőszigetelése, külső vakolás)
• Informatika terem kialakításához vezetékek lerakása
• Az udvari játékok festése
• Udvari padok javítása, festése
• Előtetők visszarakása



• Térburkoló kövek lerakása
• Termek, folyosók szertárak festése

Szükséges felújítások még:
• Hátsó kijárathoz előtető készítése, burkolása
• A WC épületbe helyezése
• Udvari játékok felújítása, minősíttetése

Mindhárom épületben szükséges az interaktív táblák karbantartása.
Leltározás: a fenntartó és a működtető tervei alapján történik.  Felelős: Nagy József 
iskolatitkár

2. Személyi feltételek

14 munkavállaló van az önkormányzat alkalmazásában.
A  munkaköröket  úgy  alakítottuk  ki,  hogy  egy-egy  dolgozó  többféle  tevékenységet  is
végezzen (pl. portás, pénztáros, takarító egy személyben, illetve gépész és úszómester egy
személyben stb.). Az úszómesterek feladata folyamatosan nőtt (az egyik úszómester a KLIK
alkalmazottja),  különösen  a  tavaszi  időszaktól  volt  sok  a  munkájuk,  amikor  a  környező

településekről tömbösített órák keretében hozták úszni a tanulókat. Korábban terveztük, hogy
még egy úszómestert alkalmazunk, erről  testületi döntés is született, a meghirdetett állásra
azonban nem akadt megfelelő  jelentkező. A nyári  időszakban azonban tudtunk óraadóként
alkalmazni egy úszómestert, így a dolgozóink szabadságának nagy részének kiadására is sor
kerülhetett

A törvényi lehetőséget kihasználva közhasznú munkaerőt kaptunk az önkormányzattól a tanév
során  folyamatosan  takarítóként,  amire  nagy  szükségünk  volt,  hiszen  a  táppénzen  lévők
munkáját  nem tudtuk volna másként pótolni,  s a szabadságokat  sem tudtuk volna kiadni.
Análunk  közhasznúként  foglalkoztatottak  munkájával  meg  voltunk  elégedve,  olyannyira,
hogy az időközben nyugdíjba vonuló kolléganőnk helyére egyiküket neveztük ki.

3. Összegzés:

Az iskolánkban a pedagógiai munka folyamatosan, zökkenőmentesen zajlott a működtetőnek
köszönhetően.

Köszönjük  az  Önkormányzat  támogató  hozzáállását,  a  pályázatokat,  a  nyári  szünidőben
kapott  segítséget,  hiányosságaink  pótlásához  és  terveink  megvalósításához  nyújtott
segítséget!

Létavértes, 2016. szeptember15.                               Nagy Józsefné 

igazgató


