
1 
 

 

Budakalász Város Polgármestere 
 

          

148/2013.(VIII.30.) számú előterjesztés 
 
 
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 2013. augusztus 30-ai  
RENDKÍVÜLI ülésére 

 
 

Tárgy:   Javaslat az óvodai álláshelyek felülvizsgálatára  

Készítette:   Villám Zsuzsanna referens 
 
 
Egyeztetve:  Orosz György irodavezető 
   Fazekasné Szarvas Mónika humánpolitikai referens 
 
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző  
 
Látta:   dr. Molnár Éva jegyző 
         
 

 
 
 

Tárgyalja:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság   
Oktatási Kulturális és Sport Bizottság 
 
 
 

 
 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

Tárgy:   Javaslat az óvodai álláshelyek felülvizsgálatára  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. szeptember 1-jétől 
alkalmazandó szabályai 2013. nyarán módosultak (2013. évi CXXIX törvény). 
A törvény alkalmazásai ügyében a két óvodavezető 2013. június 20-án a 
mellékelt kérelmekkel fordultak a fenntartóhoz (1. és 2. sz. melléklet) 
 
A kérelmek egyes pontjait (csoportszámok, max. csoportlétszámok) a 
Képviselő-testület 2013. június hónapban már tárgyalta és határozatokat hozott 
ez ügyben.  
 
A kérelmek további pontjai a Nkt. által előírt,  

 a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (ped. 
asszisztens, takarító, óvodapszichológus, rendszergazda) álláshelyének és 
pénzügyi fedezetének biztosítására, 

 az óvodavezető-helyettesek létszámának és pótlékának biztosítására, 
 valamint az óvodavezetők csoportban, a gyerekekkel való foglalkozás heti 

óraszámának meghatározását tartalmazzák. 
 
Az Nkt. 2. sz melléklete tartalmazza ezek alkalmazásának szabályait, amelyet az 
Országgyűlés 2013. július hónapban módosított (2013. évi CXXIX tv.).  
E módosítás az óvodát fenntartó önkormányzatokat érintően, az óvodában a 
nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát határozza meg 
(3.sz.melléklet): 

 óvodatitkár esetében nincs változás, 
 ped.asszisztens esetében nincs változás, 
 dajka, gondozónő és takarító esetében van változás, a jelenleg hatályos 

Nkt. csoportonként 1 fő dajkát vagy helyette gondozónő és takarító együtt 
határoz meg (!), 

 óvodapszichológus alkalmazása esetében van változás, a hatályos Nkt. 
esetében nem kötelező, nem finanszírozott. 

 rendszergazda alkalmazása esetében van változás, a hatályos Nkt. 
esetében nem kötelező, nem finanszírozott. 

 
Ezek értelmében a hatályos Nkt. intézményenként előír: 
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 1-1 fő óvodatitkárt - a Telepi Óvodában 1, a Nyitnikék Óvodában 
1,75 óvodatitkárt finanszíroz a fenntartó önkormányzat, 

 1-1 fő dajkát csoportonként - mindkét óvodában biztosítja a 
fenntartó, az Nkt-nak megfelelően 

 pedagógiai asszisztenst 3 csoportonként 1 főt ír elő (Telepi 
Óvodába 2 fő, a Nyitnikék Óvodába 4 fő), amelyet a fenntartó 
önkormányzat nem tud finanszírozni, az állami „normatívát” is 
lemondta, mert az nem fedezte azok bérköltségét, 

 óvodapszichológus és rendszergazda alkalmazása - állam által 
nem finanszírozott, a fenntartó döntésétől függő, nem biztosítja az 
önkormányzat. 

 
Ellenben állami finanszírozás és jogszabályi előírás nélkül most is biztosít az 
önkormányzat óvodánként  +1, ill. +2  logopédust, a Nyitnikék Óvodában 
+0,75 óvodatitkárt, + 1 intézményvezető-helyettest (Vasútsor).  
A hatályos Nkt. a gyermeklétszámtól teszi függővé az int.vezető-helyettesek 
számát (lásd az előterjesztés 3.sz.mellékletében).  
 
Az NKt. az óvodavezetők csoportban - gyerekekkel való foglalkozások - 
töltendő óraszámát is szabályozta, szintén az óvoda gyermeklétszámához 
igazítva azt (Nkt. 5.sz.melléklete). 
 

 A B C D E 
1 intézmnytípus legalább 450 fő 

gyermeklétszám 
200-449 fő közötti 
gyermeklétszám 

50-199 fő közötti 
gyermeklétszám 

50 fő alatti 
gyermeklétszám 

2 óvoda 6 8 10 12 

 
Az Nkt. alapján a Nyitnikék Óvodában a 300 fő gyermek óvodai ellátása 
esetében az óvodavezető csoportban töltendő óraszáma 8 óra. Az óvodavezető 
kérelmét és az óvoda 3 telephelyen történő működését, ez alapján a vezetői 
munka sokrétűségét méltányolva a Nyitnikék Óvoda vezetőjének csoportban 
töltendő munkaidejét 6 órában javaslom meghatározni. 
A Telepi Óvoda esetében az alapító okirat szerint 208 fő az intézmény befogadó 
képessége, ezért 8 óra az óvodavezető csoportban töltendő munkaideje. Bár a 
tényleges óvodai létszám nem minden esetben és mindenkor éri el a 208 főt, de 
ettől függetlenül a 8 óra elfogadását javaslom, s nem az Nkt-ban meghatározott 
10 órát. Így mindkét óvodavezető kérelmét méltányolva javaslom a 2-2 óra 
kedvezmény biztosítását.  
A gyermeklétszám határértéken történő mozgása miatt javaslom, hogy a vezető-
helyettes számát a Telepi Óvodában 1 fő-ben határozza meg a testület. Az Nkt. 
1.sz.melléklete (lásd előterjesztés 3.sz.melléklete) itt is a gyermeklétszámtól 
teszi függővé a vezető-helyettes számát, 201-500 fő gyermek esetében 2 fő, 200 
fő alatt 1 fő vezető-helyettest határoz meg. Mivel a gyermeklétszám alakulása az 
óvodában többnyire a határérték körül mozog, ezért 1 fő vezető-helyettes 
finanszírozását javaslom.  
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A Nyitnikék Óvodában a jogszabály szerint 2 helyettes alkalmazása lenne 
szükségszerű, az önkormányzat viszont a 3 telephely (Pomázi úti, Vasútsor és 
Szalonka u.) mindegyikén finanszíroz 1-1 vezető-helyettest. 
 
Fent részletezett álláshelyek már eddig is finanszírozott álláshelyek, ezért 
többletforrást nem igényelnek. Viszont a már eddig is önerőből finanszírozott 
álláshelyek (logopédus, óvodatitkár, vez-h.,) elvonását a gyermekek érdeke és 
szakmai szempontok figyelembe vétele mellett nem javaslom. 
 
Az Nkt. 2.sz.melléklete 3 óvodai csoportonként előír 1-1 pedagógiai asszisztens 
alkalmazását, amelyet államilag finanszíroz, de azok teljes bérköltségét nem 
fedezi, ezért az önkormányzat lemondott ennek állami finanszírozásáról.  
Az Nkt. ezen szabályozása Budakalász esetében 6 fő ped.asszisztens álláshely 
létrehozását (Telepi Óvodában 2 fő, a Nyitnikék Óvodában 4 fő) jelentené, 
amely ebben az évben a költségvetést minimálisan is 2.700.000 Ft-al terhelné 
meg (114.000 Ft/fő/hó+járulékok). Az önkormányzat pénzügyi helyzete 
átgondolt mérlegelést követően, ebben a formában nem teszi lehetővé. 
 
Mivel a Budakalászi Bölcsődében szükségszerű vált 2 fő kisgyermeknevelői 
álláshely csökkentése, a 2 munkavállaló foglalkoztatása érdekében 
lehetőségként felmerül számukra óvodai pedagógiai asszisztensként történő 
alkalmazásuk, amennyiben ezt a felajánlást az érintettek elfogadják (óvodánként 
1-1 ped.assz.).  
Ez a foglakoztatás az óvodák, a munkavállalók (a 2 kisgyermeknevelő) és az 
önkormányzat számára is humánus, vállalható és költséghatékony 
megoldást eredményez jelen helyzetben.  
 
Így a Telepi és a Nyitnikék Óvodában 1-1 pedagógiai munkát segítő 
munkakör/pedagógiai asszisztens álláshely létrehozását javaslom, azaz  az 
óvodák engedélyezett álláshelyének számát 1-1 státusszal történő megemelését.  
 
A ped.asszisztensek alkalmazása pedig a Budakalászi Bölcsőde és a Telepi 
Óvoda, valamint a Nyitnikék Óvoda vezetőinek, mint munkáltatóknak az 
összehangolt munkáját teszi szükségessé, amennyiben a 2 kisgyermeknevelő 
(munkavállaló) vállalja a számukra felajánlott munkakört. 
 
Ellenkező esetben pedagógiai asszisztensi munkakört, ami többletforrást 
igényel, az önkormányzat jelen pénzügyi helyzetben nem tud létrehozni, s a 2 
kisgyermeknevelőnek más munkakört felajánlani nincs lehetősége, így azok 
munkaviszony megszüntetésének pénzügyi kihatása (felmentés, végkielégítés) 
van az önkormányzat részére. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 
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1. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítását tartalmazó 2013. évi CXXIX 
törvény alapján a Telepi Óvoda vezetőjének csoportban töltött munkaidejét 8 
órában határozza meg,  az óvodában 1 fő vezető-helyettes munkakört biztosít. 
Óvodapszichológus és rendszergazda alkalmazására nincs lehetőség. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

2. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítását tartalmazó 2013. évi CXXIX 
törvény 2.sz.melléklet szabályozását figyelembe véve a Telepi Óvodában 1 
pedagógiai asszisztensi munkakört hoz létre, az óvoda engedélyezett 
álláshelyének  számát egy fővel, azaz 31 főről 32 főre megemeli és 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a változást az önkormányzat költségvetési 
rendeletében vezesse át.  
A Képviselő-testület az álláshely bővítést abban esetben engedélyezi, ha a 
Budakalászi Bölcsőde 2 kisgyermeknevelője a felajánlott munkakört elfogadja. 
Ellenkező esetben a pedagógiai asszisztens munkakör létrehozására nincs 
lehetőség.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

3. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítását tartalmazó 2013. évi CXXIX 
törvény alapján a Nyitnikék Óvoda vezetőjének csoportban töltött munkaidejét 
6 órában határozza meg,  az óvodában továbbra is 3 fő vezető-helyettes és 1,75 
óvodatitkári munkaköröket biztosít. Óvodapszichológus és rendszergazda 
alkalmazására nincs lehetőség. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
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4. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítását tartalmazó 2013. évi CXXIX 
törvény 2.sz.melléklet szabályozását figyelembe véve a Nyitnikék Óvodában 1 
pedagógiai asszisztensi munkakört hoz létre, az óvoda engedélyezett 
álláshelyének  számát egy fővel, azaz 49 főről 50 főre megemeli és 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a változást az önkormányzat költségvetési 
rendeletében vezesse át.  
A Képviselő-testület az álláshely bővítést abban esetben engedélyezi, ha a 
Budakalászi Bölcsőde 2 kisgyermeknevelője a felajánlott munkakört elfogadja. 
Ellenkező esetben a pedagógiai asszisztens munkakör létrehozására nincs 
lehetőség.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
Budakalász, 2013. augusztus 28.  
 
 
 

Rogán László 
  Polgármester 
 
 
 
 


