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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Tárgy: Tájékoztató a Budakalászi Telepi Óvoda 2020. nyári időszakáról és a 2020/2021. 

nevelési év indításáról 

Tisztelt Bizottság! 

Budakalász Város Önkormányzata fenntartásában működő Budakalászi Telepi Óvoda 

2019/2020. nevelési évről szóló intézményi beszámolóját a Társadalmi Szolidaritás és Humán 

Ügyek Bizottsága 2020. június 23-i ülésén jóváhagyta. 

A 2020. év nyári időszakban történt változásokról, eseményekről, az új nevelési év 

előkészítéséről a mellékelt tájékoztató tartalmaz információt. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humánügyek Bizottsága a 
Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Budakalászi Telepi Óvoda a 2020/2021. 
nevelési év előkészületeiről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Balogh Csaba bizottsági elnök 

Budakalász, 2020. szeptember 21. 

 

 

                           Balogh Csaba 

                         bizottsági elnök 
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Budakalász Város Képviselő Testülete 

Polgármesteri Hivatal 

Budakalász 

Tárgy: Budakalászi Telepi Óvoda 

tájékoztatója a 20219/2020 

nevelési év nyári időszakáról és 

a 2020/2021 nevelési év 

kezdéséről 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 

 

Intézményünk 2019/2020 nevelési évről szóló beszámolója 2020. június 23-án elfogadásra 

került. A nyár folyamán is igyekeztünk rugalmasan alkalmazkodni a járványhelyzet okozta néha 

lehetetlennek tűnő feladatokhoz és töretlen energiával, óriási szeretettel végezni munkánkat a 

gyerekek nagy örömére és a családok, valamint a fenntartó elégedettségével. 

Idén mindössze két hétre (2020. július 6-17.) zárt be az intézmény. Július 13-tól dajkáink és 

technikai dolgozóink elvégezték az épület fertőtlenítő nagytakarítását; az óvoda július 20-tól ismét 

fogadja az óvodásokat.  

 

Személyi feltételek 

 

2020. augusztus 1-től 2025. július 31-ig az óvoda vezetője: Márkus Mónika 

  

Kiemelkedő munkájának elismeréséül nyár elején az alábbi dolgozók részesültek jutalomban, 

amelyhez ezúton is gratulálunk:  

• Alapítványi díj: Bakos Gergely 

• Év dolgozója elismerés: 

o Lovas Katalin - óvodapedagógus 

o Békásiné Kolozsvári Andrea – dajka 

o  

Szeptemberi kezdéshez személyi feltételünk plusz 1 fő pedagógiai asszisztenssel és 1 fő 

takarítóval bővült. A kollektívából sokan távoztak, többek helyére érkezett új munkaerő; ám 

három csoportba továbbra is várjuk óvodapedagógus jelentkezését.  
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Az óvoda engedélyezett alkalmazotti létszáma 38 álláshelyen/39 fő. 

• Pedagógusok: 20 fő, ebből:  

o óvodapedagógus 17 fő  

o logopédus: 2 fő 

o gyógypedagógus: 1 fő 

• A nevelő munkát segítő alkalmazottak: 13 fő, ebből: 

o dajka: 8 fő 

o pedagógiai asszisztens: 4 fő 

o óvodatitkár: 1 fő 

• Egyéb alkalmazottak: 5 fő 

o konyhás: 2 fő 

o mosónő: 1 fő 

o takarítónő: 1 fő (2 fő 4-4 órában) 

o karbantartó: 1 fő 

• Tartósan távol:  

o Fogarasiné Guszter Zsuzsanna(GYED) 

o Kulin Eszter (kisbabát vár) 

o Lobont Melinda (GYED) 

 

• Távozó alkalmazottak:  

o Antal Erika - óvodapedagógus 

o Baksa Gabriella - logopédus 

o Gelencsér Szilvia – óvodapedagógus 

o Horváth Viktória – dajka 

o Rigó - Cserveny Beatrix - dajka 

o Spiegelhalter Éva – dajka 

 

 

 

• Új alkalmazottak: 

o Ruzsák Dóra – óvodapedagógus 

o Springer Katalin - logopédus (IX. 14-től) 

o Streleczkyné Nagy Manuéla - pedagógiai 

asszisztens (IX. 18-tól) 

o Halász Katalin – dajka 

o Siposné Bulyáki Margit – dajka 

o Kotlárik Ildikó– dajka 

o Vonház Istvánné és Juhász Miklósné- 

takarító 
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Csoport neve 
Lét-

szám 
BTMN SNI Óvodapedagógusok Nevelő munkát segítők 

Katica 

(középső csoport) 
27  +1 

Ványik Terézia  

Lovas Katalin 
Kotlárik Ildikó 

Vidra 

(középső csoport) 
24 2 +2 

Bakos Gergely 

 

Benczéné Kemecsei Katalin 

Halász Katalin 

Zsiráf  

(kiscsoport) 
29   

Bodolainé Sipos Éva 

Vadászyné Trepák Ágnes 

Farkasné Balog Mária  

Ganda Erzsébet 

Nyuszi 

(nagycsoport) 
30 2  

Somossy Kinga 

 

Streleczkyné Nagy Manuéla 

Siposné Bulyáki Margit 

Mókus 

(középső csoport) 
24  +2 

Somos – Pávai Zsuzsanna 

Balázs Vivien 
Csizmárné Vincze Gyöngyi 

Pillangó 

(nagycsoport) 
29 3  

Kissné Somogyi Márta 

Soóky Kornélia 
Bédegné Major Krisztina 

Manó  

(kiscsoport) 
25   Varga Babetta 

Nebranekné Hoffmann Erzsébet 

Kerti Melinda 

Breki 

(vegyes csoport) 
25 7 +1 

Ficz Dóra 

Ruzsák Dóra 
Békásiné Kolozsvári Andrea 

8 csoport 213 14 6  
213 + 6 fő SNI létszám = 219 fő  

(Maximális létszám 232 fő) 

 

 

Tárgyi feltételek 

A nyári zárás alatt tisztasági festés történt két csoportszobában és a konyhában.  

A két legmelegebb csoportszobába klímaberendezés került, erre további helyiségeinkbe is 

szükség lesz.  

A magas létszám miatti pótlásokat (polcok, asztalok) beszereztük, illetve megrendeltük, 

várjuk a szállítást. 

Az udvaron a kiscsoportos kerítés felújítása megtörtént.  

A kánikulai időszakban folyamatosan használtuk a párakapukat és sok vízzel, slagozással 

próbáltuk hűteni a gyerekeket, környezetet.  
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Asztali számítógépünk cseréje, papír – írószer, valamint egyéb kisebb tárgyi beszerzések 

még folyamatban vannak. Meglévő eszközeink, felszerelésünk pótlása folyamatosan 

szükséges. 

Az épület mindkét bejáratához kézfertőtlenítő adagoló került kihelyezésre.  

A költségvetés biztosítja a működésünket, de ésszerű, takarékos gazdálkodás, gondos 

beosztás szükséges. Az óvodát alapítványunk szükség szerint játékbeszerzéssel, 

gyermekprogramok, illetve utaztatási költségek finanszírozásával támogatja.  

 

Pedagógus életpálya modell 

2020. évi pedagógus minősítési eljárásban 1 fő érintett (Bakos Gergely). Elérni kívánt 

célfokozat: pedagógus II. A portfólió feltöltése az elmúlt nevelési évben határidőre 

megtörtént. A tavaszra tervezett minősítő vizsga a karantén miatt elmaradt; új tervezett 

időpont: 2020. október 09.  

2021. évi pedagógiai szakmai ellenőrzési keretében vezetői tanfelügyeleti látogatás 

tervezett. A látogatás pontos időpontjáról 2020. november 30-ig küld értesítést az Oktatási 

Hivatal.  

 

Óvodai élet 

Bár az országos veszélyhelyzet június 18-án megszűnt a járványügyi készültség azóta is 

fennáll, így a pandémiás tervben illetve a szeptemberi évkezdésre elkészített intézkedési 

tervben foglaltak felülírják az óvoda „általános” szokás és szabályrendszerét.  

A nyár folyamán 75-85 létszámmal (három csoporttal) működött az óvoda.  

Az újonnan felvett gyermekek szülei számára augusztus 12-én szülői értekezletet 

tartottunk. A 62 felvett gyermek közül 59-en kiscsoportosok, 2 fő középsős és 1 fő 

nagycsoportos korú. 27-en érkeznek bölcsődéből; a többek otthonról vagy más óvodából 

jönnek. 

A nevelési év kezdetére bevezetésre került a helyi viszonyokra adaptált járványügyi 

készenlét idején alkalmazandó eljárásrend. A vírushelyzet okozta bizonytalanság, az előírt 

szabályozások betartása és betartatása megnehezíti ugyan mindennapjainkat, de 

közösségünk azon dolgozik, hogy óvodánkban továbbra is lendületes, felelősségteljes, pontos,  
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