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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 kérte azok jóváhagyását.  
 
A Budakalászi Bölcsőde és Mályva utcai Tagintézményében az együttesen 
engedélyezett álláshelyek száma jelenleg 23,5, a foglalkoztatott munkatársak száma a 
részmunkaidősök figyelembe vételével 25 fő. 
Tekintettel arra, hogy a bölcsőde mindkét telephelyén évek óta szinte maximális 
kapacitással működik, az ellátás minőségének biztosítása a szülőkkel, gyerekekkel, a 
munkavállalókkal való rendszeres napi kapcsolatot és együttműködést igényli. A 
2021/2022. nevelési évben 1,5-szeres, a 2022/2023. évre már most 1,3-szoros 
túljelentkezés van a bölcsődében, ami a nagyfokú bölcsődei férőhelyigény mellett az 
intézmény köz- és elismertségét mutatja. 
  

A Budakalászi Bölcsőde két telephelyen működik, a vezetői teamet 3 fő alkotja: 

• az intézményvezető, mint magasabb vezető teljes munkaidőben, 2027. június 26-ig 

szóló kinevezéssel önálló és független munkakörben látja el a vezetői feladatokat 

mindkét telephelyen, csoportban nem végez kisgyermeknevelői feladatokat. 

A két épület vezetését, szakmai irányítását, vezetését, mindennapi működését, 

gazdálkodását, tervezési, beszerzési, szervezési, ellenőrzési, értékelési feladatait, a 

kapcsolattartástól a problémamegoldásokon keresztül végzi munkáját mindkét 

telephelyen.  

Napi váltásban, 8-10 órát jelen van a két épületben, végzi a napi feladatokat, ami az 

adottságok eltéréséből, a csoport- és gyermeklétszám nagyságából, a szülőkkel való 

kapcsolattartás, a napi működés kihívásaiból eredően a rövid jelenlétek miatt egyre 

nehezen egyeztethető össze. A megoldandó feladatok száma és sokrétűsége 

megosztás lehetőségét igényelné, a felelősség kizárólagos megtartásával.  

• az intézményvezető helyettesei (1 fő vezető-helyettes, 1 fő tagintézmény-vezető) 

mindkét épületben 1-1 kisgyermeknevelő, napi 8 órában kisgyermeknevelőként egy-

egy csoportban a gyermekek gondozását, nevelését, napközbeni ellátását végzik, 

ezért a vezetői munkából nem tudnak annyi szerepet vállalni, ami a kiegyensúlyozott 

vezetői munkavégzést biztosítaná.  

Az intézményvezető kérése, hogy az egyik vezető-helyettesi munkakör legyen „független” 

abban a tekintetben, hogy segíthesse a vezetőnő munkáját, ami a feladatok megosztását, 

a vezető mindennapi jelenlétét, irányító munkáját biztosítaná. Mindkét telephely esetében 

fontos a vezető jelenléte, figyelme, irányítása a stabil és biztonságos működéshez, ami 

jelen esetben nem áll fenn, hiszen valamelyik épületben mindig hiányzik a vezető.  

A tervezett vezetői struktúra módosítása során a három csoportos Budai úti Bölcsődében 
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vezető-helyettesként megbízott kisgyermeknevelő (független) munkakörének része lenne 

a vezetői feladatok elvégzése mellett - szükség esetén - a bölcsőde adott csoportjában 

hiányzó kisgyermeknevelő helyettesítése, azaz „fregoli kisgyermeknevelőként” való 

foglalkoztatása, Ez a helyettesítési pótlékfizetés kötelezettségét, havi/éves költségét 

csökkenthetné. Duplán előnyös helyzet teremthető ez által: a vezetői munka 

hatékonyabbá válik, mindkét bölcsődében mindennapos a vezetői jelenlét és 

munkavégzés, egy távollévő/hiányzó kisgyermeknevelő szükség szerinti helyettesítése 

megoldhatóvá, így a helyettesítése költségtakarékossá válhat.  

A helyettesítési pótlék fizetés csökkenéséből eredő megtakarítás nehezen tervezhető, de 

az elkövetkező hónapok tapasztalata a jövő évre nyújthat majd információt. 

A bölcsőde esetében, több telephelyen (tagintézménnyel) működő intézménynél az 

intézményvezető/vezető beosztást a létszámminimum normái között a 15/1998.(IV.30.) 

NM rendelet 1. sz. mellékletének 2. pontja tartalmazza.  

Képesítési előírásait, az alkalmazás feltételeit az NM rendelet 2. számú mellékletének 2. 

pontjában foglaltak határozzák meg. 

A vezető-helyettesi megbízás a jelen nevelési év végén, a következő, 2022/2023. nevelési 

év elején, 2022. augusztus 15. napjától lenne célszerű.  

Ezáltal a vezetők eddigi létszáma nem emelkedik, a változás abban lenne, hogy az 

intézményvezető mellett az egyik helyettes (vezető beosztás) foglakoztatása független 

munkakörben történik, szükség esetén csoportban kisgyermeknevelői munka 

helyettesítésével, ellátásával. Ennek megvalósításához a bölcsődében +1 

kisgyermeknevelői álláshelyre van szükség, azaz a bölcsőde engedélyezett álláshelyének 

száma +1 álláshellyel, 24,5-re emelkedik.  

Az ehhez szükséges pénzügyi fedezet a 2022. évre az alábbi bérelemeket tartalmazza 

(vezetői pótlék tervezése nem szükséges, mivel jelen esetben is történik vezetői 

pótlékfizetés): 

 

KISGYERMEKNEVELŐ (teljes 

munkaidőben) 

2022. 08.15.-11.30. (3,5 hó) 

Alapilletmény + bölcsődei pótlék /hó 

(Ped-I/8, 450.436 Ft/hó*3,5 hó) 

1.576.526 Ft  

munkaadói járulékok (13%) 204.948 Ft 

Cafetéria juttatás (3,5 hó) 29.167 Ft 

Folyószámla költségtérítés (3,5/4 hó) 4.000 Ft 

Összesen 1.814.641 Ft 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
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1. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakalászi Bölcsőde 
álláshelyeinek számát 2022. augusztus 15. napjától 23,5-ről 24,5-re emeli, egy (teljes 
munkaidőben foglalkoztatott) kisgyermeknevelői álláshely biztosításával. Az intézmény 
álláshely bővítéséhez szükséges 2022.évi pénzügyi fedezetet (személyi juttatások és 
munkaadói járulékok) összegét - bruttó 1.814.641 Ft összeget - az Önkormányzat 2022. 
évi költségvetéséről szóló helyi rendeletében az Önkormányzat általános működési 
tartaléka terhére biztosítja, amelynek összegét pótelőirányzatként a költségvetés 
módosításakor a Bölcsőde személyi juttatásainak előirányzatában átvezeti.  
Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Budakalász, 2022. május 16.  

 

 

dr. Göbl Richárd  

polgármester 
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