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Tárgy:  Javaslat óvodai álláshelyek bővítésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az előterjesztés két részből áll: 

I. Dajka álláshely 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 2. melléklete meghatározza az óvodában nevelő 
munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát. Grünvald Tímea intézményvezető 
tájékoztatása szerint, a Budakalászi Nyitnikék Óvodában a Vasút sori telephely szüneteltetése és a 
szükségcsoport megszüntetése miatt 2018. szeptember 1-től egy fő dajka az államilag finanszírozott 
létszámon felül van állományban. Bérét a 2018. évi intézményi költségvetés december 31-ig 
tartalmazza.  
Grünvald Tímea intézményvezető azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a Vasút sori 
telephely ismételt megnyitásáig - a plusz egy dajkai álláshelyet 2018. szeptember 1-től az 
önkormányzat finanszírozza.  

Az álláshely bérigénye: a mindenkori garantált bérminimum + 10% illetménykiegészítés. A garantált 
bérminimum 2018-ban 180.500,- Ft/hó. Alkalmazás esetén, a bérköltségeket az Önkormányzat 2019. 
évi költségvetésébe be kell tervezni.  

A gyermeklétszám miatt javaslom az álláshely létrehozását, a 2018-2019-es nevelési évre. 

II. Gyógypedagógus álláshely 
A Képviselő-testület a 2017-es nevelési évtől, önként vállalt feladatként (önkormányzati 
finanszírozással) egy fő gyógypedagógus alkalmazását engedélyezte napi 4-4 órában a Budakalászi 
Nyitnikék és a Telepi Óvodában.  
A Telepi Óvoda vezetője, az ellátott gyermeklétszám növekedésére hivatkozva, idén júniusban 
kérelmezte egy önálló főállású gyógypedagógus alkalmazását, így a jelenlegi gyógypedagógus teljes 
munkaidőben a Telepi Óvodában tudná ellátni a feladatát. 
A Képviselő-testület a 113/2018. (VI.28.) Kt. határozatával felkérte a hivatalt, hogy a Budakalászi 
Telepi Óvoda álláshely bővítésének lehetőségét, feltételeit vizsgálja meg. Felvettük a kapcsolatot a 
két intézményvezetővel, és a jelenlegi gyógypedagógiai ellátást igénylő gyermeklétszám a következő: 
Nyitnikék Óvoda 24 gyermek, Telepi Óvoda 16 gyermek, összesen 40 gyermek.  

Az álláshely bérigénye: megközelítőleg 300.000,-Ft/hó. Alkalmazás esetén a bérköltséget az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe be kell tervezni. A gyógypedagógus álláshely betöltésére 
pályázati kiírást kell közzétenni. 

Az intézményvezetővel történt egyeztetést követően javaslom az új gyógypedagógus 2019. 
szeptember 1-től történő alkalmazását. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 

Határozati javaslat  

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Nyitnikék Óvoda 
finanszírozott létszámon felüli 1 fő dajka álláshelyének megtartását a 2018/2019 nevelési évre 
támogatja. A Képviselő-testület a bérköltséget az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezi, 
a 2018. évi rendelkezésre álló költségvetési keretet pedig szükségszerűen módosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 



Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Nyitnikék és a Telepi 
Óvodában jelenleg napi 4-4 órában alkalmazásban álló egy fő gyógypedagógust, 2019. szeptember 
01-től a Budakalászi Nyitnikék Óvodában alkalmazza teljes állásban, továbbá egy fő új 
gyógypedagógus alkalmazását támogatja 2019. szeptember 01-től, teljes állásban a Telepi Óvodába. 
A Képviselő-testület a bérköltséget az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

Budakalász, 2018. szeptember 12. 

 

 

 

  Rogán László 

   Polgármester 
 

 


