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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat a Nyitnikék Óvoda álláshely bővítésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 2. melléklete meghatározza az 

óvodában nevelő munkát segítő alkalmazottak normatív finanszírozott létszámát. E 

szerint pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 1 fő alkalmazható. A 

Budakalászi Nyitnikék Óvoda és Szalonka utcai Tagintézménye jelenleg 11 csoporttal 

(Pomázi úti székhelyen 5 csoport, a Szalonka utcai Tagintézményben 6 csoport), a 

jogszabályi előíráson felül, fenntartói hozzájárulással 5 pedagógiai asszisztenssel 

működik.  

A köznevelési törvény kizárólag a csoportszámot veszi figyelembe, így nincs tekintettel 

sem az intézmény széttagoltságára (3 épület), sem a kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek létszámára, fejlettségi állapotuk súlyosságára. Kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek a sajátos nevelési igényű gyermekek (továbbiakban: SNI), illetve a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (továbbiakban: BTMN) 

gyermekek, akiknek integrált ellátásához nélkülözhetetlen a pedagógiai asszisztensek 

– lehetőség szerint folyamatos - jelenléte.  

A Budakalászi Nyitnikék Óvoda 11 csoportjában jelenleg 10 fő SNI gyermek, és 25 fő 

BTMN gyermek nevelése, fejlesztése folyik. Az alábbi táblázat ennek épületszintű 

megoszlását, illetve az ellátását segítő pedagógiai asszisztensek számát tartalmazza. 

  

csoportok 

száma 

SNI BTMN Ped.assz. 

száma 

jelenleg 

Ped.assz. 

Számának 

változása 

jóváhagyás 

esetén 2022. 

01.01-től 

Nagy épület 3 4 4 2 0 

Kis épület 2 2 7 1 0 

Pomázi út 

összesen 5 6 11 3 0 

Szalonka u. 6 4 14 2 +1 

Összesen 11 10 25 5 +1 

SNI diagnózisnál egyre gyakoribb az autizmus (jelenleg 10 SNI-ből 6). Autista 

gyermekek integrált nevelése nagy kihívás, speciális feltételeket igényel. Különösen 

fontos, a személyi állandóság, illetve, a gyermek egyéni szükségletei szerinti ellátás 
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biztosítása (pl. kilépés túlzottan inger gazdag környezetből). Ez csak pedagógiai 

asszisztens folyamatos jelenléte mellett valósítható meg.  

Egy pedagógiai asszisztens álláshely bővítésének bérköltség igénye 2022. január 1-

től figyelembe véve a 2022. január 1-től várható garantált bérminimum és a nevelő, 

oktatómunkát segítő munkakörben dolgozók bérkiegészítését: 

Munkabér: 3.432.000 Ft/év (bruttó 286.000 Ft/hó) 

Járulékok: 531.960 Ft/év 

Cafeteria 100.000 Ft/év 

Folyószla ktgt. 12.000 Ft/év 

Összesen:  bruttó 4.075.960 Ft/év 

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, a megfelelő 

ellátásuk biztosítása érdekében a Nyitnikék Óvoda jelenlegi álláshelyén felül egy 

pedagógiai asszisztens álláshely bővítésére tett határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő.  

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Nyitnikék 

Óvoda álláshelyeinek számát 2022. január 1. napjától 52-ről 53-ra emeli, további egy 

pedagógiai asszisztens foglalkoztatásának biztosítására. Az álláshely bővítéshez 

szükséges személyi juttatások fedezetét - bruttó 4.075.960 Ft - az önkormányzat a 

2022. évi költségvetési rendeletében az intézmény részére, a költségvetési törvényben 

meghatározott pénzügyi feltételekkel biztosítja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

Budakalász, 2021. november 15. 

dr. Göbl Richárd 

polgármester 

 
 

 


