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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat a Budakalászi Telepi Óvoda álláshely bővítésére  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Telepi Óvodában a magas csoportlétszámok mellett egyre nagyobb kihívást 

jelent a különleges bánásmódot igénylő gyerekek csoporton belüli ellátása. Mind a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdők, mind a sajátos nevelési 

igényű gyermekek száma évről évre emelkedik. 

A csoportok mindennapjai során így egyre nagyobb szükség van pedagógiai 

asszisztenseink folyamatos jelenlétére, akik az inkluzív nevelés megvalósításában 

segítségünkre lehetnének. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény a nevelő munkát segítő 

alkalmazottak létszámának meghatározásakor kizárólag a csoportszámot veszi 

figyelembe, mely szerint 3 csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazható. 

Nincs tekintettel sem a magas csoportlétszámokra, sem az integrálandó, kiemelt 

figyelmet igényló gyerekek létszámára és állapotuk súlyosságára. 

A 8 csoportos óvodánkban jelenleg fenntartói finanszírozással 4 fő pedagógiai 

asszisztens dolgozik – de közülük 3 fő az óvodapedagógus hiány miatt a gyermekek 

délutáni felügyeletét látja el.  

Az intézmény 8 csoportjában 6 fő sajátos nevelési igényű (SNI), és további 15 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyermek integrált 

nevelése folyik.  

Közülük 2 fő autizmus-spektrum zavarral diagnosztizált, akiknek integrált nevelése 

speciális feltételeket igényel. Esetükben kiemelten fontos a személyi állandóság, 

illetve, a gyermek egyéni szükségletei szerinti ellátás (mely a csoportból történő 

kiemeléssel is járhat.) Pedagógia asszisztens folyamatos jelenléte nélkül ez a feladat 

jelenleg megoldatlan. 

A kiemelt figyelmet igénylő és a többségi gyermekek igényeit egyaránt 

figyelembe véve kérem a Képviselő-testület támogatását a Budakalászi Telepi 

Óvodában további 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely bővítésének 

engedélyezéséhez 2022. február 01-től. 

 

1 fő pedagógiai asszisztens álláshely bérköltség igénye 2022. évre időarányosan:  

 

 2022. 02.01-11.30 

Munkabér (286.000 Ft/hó)  2.860.000 Ft 

Járulék 371.800 Ft 

Cafeteria 83.364 Ft 

Folyószámla költségtérítés 10.000 Ft 

Összesen 3.325.164 Ft 
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Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Telepi Óvoda 

álláshelyeinek számát 2022. február 01. napjától 38-ról 39-re emeli, további egy  pedagógiai 

asszisztens álláshely biztosításával. Az álláshely bővítéshez szükséges pénzügyi (személyi 

juttatások és munkaadói járulékok) fedezetet - bruttó 3.325.164 Ft összeget - az 

Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló helyi rendeletében a költségvetési 

törvényben meghatározott pénzügyi feltételekkel az intézmény részére biztosítja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Budakalász, 2022. január 6.  

dr. Göbl Richárd 

polgármester 
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