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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Tájékoztató a Budakalászi Telepi Óvoda 2021/2022. nevelési év nyári 

időszakáról és a 2022/2023. nevelési év indításáról 

 

Tisztelt Bizottság!  

 

Budakalász Város Önkormányzata fenntartásában működő Budakalászi Telepi Óvoda 

2021/2022. nevelési évről szóló intézményi beszámolóját a Társadalmi Szolidaritás és 

Humán Ügyek Bizottsága 2022. június 27-i rendes ülésén jóváhagyta. A nyári 

időszakban történt változásokról, eseményekről, az új a 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 Humán Ügyek 

Bizottsága a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Budakalászi 

Telepi Óvoda 2021/2022. nevelési év nyári időszakáról és a 2022/2023-as nevelési év 

kezdéséről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Balogh Csaba bizottsági elnök 

 

 

Budakalász, 2022. szeptember 12. 

Balogh Csaba 

bizottság elnöke 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 Budakalászi Telepi Óvoda 

OM azonosító: 032877 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ  

a 2021/2022-es nevelési és nyári időszakáról  

és a  

2022/2023-as nevelési év indításáról 
 

 

 

 

 

Készítette: 

Márkus Mónika - óvodavezető 
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Tisztelt Bizottság! 
 

 

Intézményünk 2021/2022 nevelési évről szóló beszámolója 2022. június 27-én 

elfogadásra került. Az alábbiakban a 2022. évi nyári időszakról, valamint a 2022/2023-as 

nevelési év indításáról tájékoztatom Önöket: 

 

Nyári élet 

A nyár folyamán rugalmasan alkalmazkodtunk a szülői igényekhez, az óvoda 

hozzávetőlegesen 40-50 %-os kihasználtsággal működött. A zárás idejére (2022. június 

20- július 15.) ügyeletet igénylők (9 fő) számára a Nyitnikék Óvoda biztosított ellátást. 

Július 11-tól dajkáink és technikai dolgozóink elvégezték az épület fertőtlenítő 

nagytakarítását az óvoda július 18-tól ismét fogadja az óvodásokat.  

 

Tárgyi feltételek: 

• A nyári zárás alatt megtörtént a három nagy gyermeköltöző festése és a konyha 

tisztasági festése.  

• Az óvodaudvaron felfrissítésre/újrafestésre kerültek a fa játékeszközök, 

kijavítottuk a földszinti csoportok előtt lévő terasz burkolatát, újrafestettük a 

korlátokat.  

• A földszinti terasz, és a csoportszobák árnyékolását napvitorla felszerelésével 

sikerült megoldani. 

• Óvodai textíliák közül törölközők, lepedők pótlása megtörtént 

• Egy csoportba 30 db új gyermekszék került beszerzésre. 

•  1 db öltözőszekrény beszerzése folyamatban van.  

• Informatikai eszköztárunk 3 db laptoppal bővült – így már biztosítottak a 

feltételek ahhoz, hogy a közeljövőben digitális adminisztrációs rendszert tudjunk 

majd használni. 

• Papír – írószer, valamint egyéb kisebb tárgyi beszerzések még folyamatban vannak.  
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Személyi feltételek 

Az óvoda engedélyezett alkalmazotti létszáma 39 álláshelyen/40 fő. 

• Pedagógusok: 20 fő, ebből:  

o óvodapedagógus 17 fő  

▪ 1 fő távozott, helyére nyugdíjas pedagógus érkezett. 

(A 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet értelmében nyugdíjas kinevezése 

2023.augusztus 31-ig szól) 

▪ 1 fő GYES-ről visszatérve újra aktív tagja nevelőtestületünknek 

o logopédus: 2 fő 

o gyógypedagógus: 1 fő 

o A nevelő munkát segítő alkalmazottak: 14 fő, (dajka: 8 fő, pedagógiai asszisztens: 

5 fő, óvodatitkár: 1 fő 

o Egyéb alkalmazottak: 5 fő (konyhás: 2 fő, mosónő: 1 fő, takarító: 1 fő, ill.2 fő 4-4 

órában, karbantartó: 1 fő) 

 

Jelenleg 1 óvodapedagógus álláshely betöltetlen és további 1 fő GYED-en van.  

Az évek óta tartó pedagógushiányt pedagógiai asszisztens(ek) megbízásával igyekszünk 

orvosolni. Így a kötelező feladatellátást ugyan biztosítani tudjuk, de nem jelenti a 

probléma hosszútávú megoldását. 

 

Gyermeklétszám alakulása: 

 Katica / kiscsoport: 28 fő idén felvett 24 fő  

 Mókus / kiscsoport: 28 fő idén felvett 27 fő  

 Breki/ kis-középső csoport: 23 fő idén felvett 5 fő  

 Nyuszi / középső-nagycsoport: 26 fő idén felvett 1 fő  

 Pillangó/ középső-nagycsoport: 27 fő 

 Manó/ nagycsoport: 28 fő  

 Zsiráf/ nagycsoport: 29 fő idén felvett 1 fő  

 Vidra/ nagycsoport: 19 fő + 6 fő SNI létszám idén felvett 1 fő  

Összesen: 208 fő + 6 SNI létszám= 214  idén felvett 59 fő  

(Átlagos csoportlétszám 27 fő!) 
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Jogszerű működéssel összefüggő feladatok: 

 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítás 

Az alkalmazotti létszám februári bővítése, valamint jogszabályváltozás tette 

indokolttá. 

 Házirend módosítás 

Jogszabály változás tette indokolttá 

 Munkaterv összeállítása 

Az elmúlt évek gyakorlatát követve, a nevelőtestülettel egyeztetve készült el a 

2022/2023-as nevelési év munkaterve. 

 Munka-és balesetvédelmi oktatás szervezése 

Szeptember 19-én alkalmazotti értekezlet keretében valósítjuk meg. 

 Munkaalkalmassági vizsgálat  

Augusztus 30-án megtörtént – az egészségügyi szolgáltatóval további egyeztetés 

szükséges. 

 

 

 

Budakalász, 2022. szeptember 12. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

...................................................................... 

Márkus Mónika 

óvodavezető 

 


