
Budakalászi Polgármesteri Hivatal | 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. | telefon: +36 26 340-266 | www.budakalasz.hu 

 

 

Előterjesztés 
 

 

 

 

4/2022. (I.26.) számú előterjesztés 

 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselői-testületének 2022. 

január 26-i rendes ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde álláshely bővítésére 

 

 

Előterjesztő: dr. Göbl Richárd polgármester 

 

Készítette: Villám Zsuzsanna intézményvezető 

Dr. Sergyánné Kis Bernadett titkársági és köznevelési referens 

 

Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző   

   Bartháné Lázár Eszter Pénzügyi és Adóiroda irodavezető           

  

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

  

Tárgyalja: Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 

 

 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

http://www.budakalasz.hu/


Budakalászi Polgármesteri Hivatal | 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. | telefon: +36 26 340-266 | www.budakalasz.hu 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde álláshely bővítésére  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Budakalászi Bölcsőde intézményvezetője a bölcsőde engedélyezett álláshelyének 

emelését kezdeményezte és kéri annak jóváhagyását. 

 

Előzmény:  

A Budakalászi Bölcsőde engedélyezett álláshelyeinek száma 2014. augusztus 25. 

napjától 23, a foglalkoztatott munkatársak száma a részmunkaidősök figyelembe 

vételével 2021. május 5-ig 24 fő volt. 2020. december végéig + 1 fő bölcsődeorvost 

megbízási szerződéssel alkalmazott az intézmény „a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről” szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1.sz. melléklete alapján. 

 

Fentiek ismeretében a 2021. évi költségvetés egyeztetésekor a bölcsőde 

intézményvezetője írásban kérte az Önkormányzat hozzájárulását a Mályva 

Bölcsődében részmunkaidős (napi 4 órás) takarítónő alkalmazására a 

bölcsődeorvos megbízási díjának fedezetére, de az ehhez szükséges 0,5 álláshely 

biztosítására. A 2021. évi költségvetés elfogadásakor a pénzügyi irodavezetőtől kapott 

információ alapján a vezető kérései elfogadásra kerültek, így ez alapján keresett 

takarítónőt a Mályva Bölcsődébe. 2021. május elején az új munkaerő alkalmazásakor 

szembesült azzal, hogy nincs meg az ehhez szükséges +0,5 álláshely. 

 

A probléma megoldása érdekében a meglévő 0,5 álláshelyen megbízási 

szerződéssel foglalkoztatott nyugdíjas kertész-karbantartó álláshelyére vette fel a 

részmunkaidős takarítónőt közalkalmazotti jogviszony létesítésével, míg a nyugdíjas 

karbantartót a költségvetésben „egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak” K122 rovaton 

rendelkezésre álló keret terhére alkalmazta.  

Így az önkormányzati rendeletben engedélyezett álláshely betöltése és többlet 

pénzügyi forrás igénylése nélkül 2021. május 5. napjától 25 fő foglalkoztatása történt 

a bölcsődében. Így pótelőirányzat igénylésére 2021. év végéig nem volt szükség. 

 

A nyugdíjas kertész-karbantartó megbízási szerződése 2021. december 31-én 

lejárt, korára való tekintettel 2022. januártól már nem kötött a vezetőnő újabb 

megbízási szerződést vele, ugyanakkor a technikai dolgozó – közalkalmazotti 

jogviszonyban történő alkalmazásához a Budai úti Bölcsődében is szükség van. 

 

Az intézményvezető kéri az ehhez szükséges +0,5 álláshely engedélyezését, 2022. 

február 1. napjától a bölcsőde álláshelyének emelését.  

Az ehhez szükséges pénzügyi fedezet az alábbi bérelemekkel kalkulálva: 
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TAKARÍTÓNŐ (napi 4 órás/részmunkaidő) 2022. 02.01-11.30. (10 hóra) 

Illetménye (130.000 Ft/hó*10 hó)  1.300.000 Ft 

munkaadói járulékok (13%) 169.000 Ft 

Cafetéria juttatás  83.333 Ft 

Folyószámla költségtérítés 10.000 Ft 

Összesen 1.562.333 Ft 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Bölcsőde 

álláshelyeinek számát 2022. február 01. napjától 23-ról 23,5-re emeli, egy 

((részmunkaidőben foglalkoztatott) takarítói álláshely biztosításával. Az álláshely 

bővítéshez szükséges pénzügyi fedezet (személyi juttatások és munkaadói járulékok) 

összegét - bruttó 1.562.333 Ft összeget - az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

szóló helyi rendeletében a költségvetési törvényben meghatározott pénzügyi feltételekkel 

a Budakalászi Bölcsőde részére biztosítja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Budakalász, 2022. január 17.  

dr. Göbl Richárd 

polgármester 
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