
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. május 18.

Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában gyógypedagógus és gyógypedagógiai
asszisztens álláshely engedélyezésére 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2017. 05. 16.
pénzügyi bizottság 2017. 05. 16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 05. 16.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda vezetője azzal a kéréssel
fordult  Önkormányzatunkhoz,  hogy az  intézmény 1  fő  gyógypedagógust  és  1  fő
gyógypedagógiai  asszisztenst  alkalmazhasson.  Az intézményben létszámbővítésre
nem kerül sor, 6 nyugdíjba vonuló alkalmazott helyett szeretne az intézményvezető
két  új  státuszt  létesíteni.  Így az  új  álláshely többletfinanszírozást  nem igényel,  a
felszabaduló bérek terhére megvalósítható. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 13310-2/2017.

Ügyintéző aláírása: Ügyintéző 
telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző neve: Péter Kata s.k.

Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: 2017.05.11. Ellenőrzés dátuma: 2017.05. 11.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra 
Leadás dátuma: 2017.05.11. Ellenőrzés dátuma: 2017.05.11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
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A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

J     A     V     A     S     L     A     T   

a Dunaújvárosi Óvodában gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens álláshely
engedélyezésére 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Dunaújvárosi  Óvoda  intézményvezetője  128/2017.  számú  levelében  azzal  a  kéréssel
fordult  a  fenntartóhoz,  hogy  az  óvoda  1  fő  gyógypedagógust  és  1  fő  gyógypedagógiai
asszisztenst alkalmazhasson. A levelet az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az  új  álláshelyek  indoka  az  alábbi:  A Dunaújvárosi  Óvodában  ebben  a  nevelési  évben
megszaporodtak  a  sajátos  nevelési  igényű  (SNI),  és  a  beilleszkedési,  tanulási  és
magatartászavarral (BTM) küszködő gyermekek.

Az óvodai  ágazatban 2 gyógypedagógus,  egy logopédus,  valamint  egy mozgásterapeuta
látja el nagyon magas óraszámban a Szakszolgálatok, illetve a Szakértői Bizottságok által
előírt –  a gyermek számára alanyi jogon járó – fejlesztést.
Jelenleg a BTM-es gyermekek számára előírt kötelezően ellátandó fejlesztési óraszám:
88 óra, erre a gyógypedagógusnak 26 órában van kapacitása, tehát nem tudja ellátni.
(Gyógypedagógus kötelező óraszáma heti 26 óra)
Az SNI-s gyermekek számára előírt kötelezően ellátandó fejlesztési óraszám: 163 óra,
ezt a logopédus, valamint a mozgásterapeuta és a gyógypedagógus látja el 78 órában.
(Gyógypedagógus kötelező óraszáma heti 26 óra)

A kiírt  fejlesztő órákat  az óvodának el  kell  látnia.  Az óvoda jelenlegi  gyermeklétszáma a
beiskolázás  okán  csökkenni  fog,  azonban  20  kisgyerek  vár  még  szakértői  vizsgálatra,
akikből vélhetően több lesz a fejlesztésre szoruló gyermek. A bölcsődéktől a bekért adatok
alapján további 17 SNI-s, vagy BTM-es kisgyermek érkezik. 
Fentiek  alapján  az  óvodának  szüksége  van  még  egy  gyógypedagógusra,  valamint  egy
gyógypedagógiai  asszisztensre.  Utóbbit  indokolja,  hogy  több  olyan  kisgyerek  is  van  a
hálózatban,  akik  un.”egyemberes”  gyermekek,  számukra  biztosítani  kell  az  állandó
gyógypedagógiai asszisztens által nyújtott ellátást. (drasztikusan megnőtt a mozgássérült, az
autista,  az  autisztikus  tünetekkel  rendelkező  kisgyermekek  száma,  akikhez  speciális
képzettségű szakember szükséges)

Az  Nkt.  47.  §-a  tartalmazza  a  sajátos  nevelési  igényű  és  beilleszkedési,  tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelésére, oktatására vonatkozó
rendelkezéseket. A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges
bánásmód  keretében  állapotának  megfelelő  pedagógiai,  gyógypedagógiai,  konduktív
pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.
A  különleges  bánásmódnak  megfelelő  ellátást  a  szakértői  bizottság  szakértői
véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
A  sajátos  nevelési  igényű  gyermek  óvodai  nevelése  az  e  célra  létrehozott
gyógypedagógiai  nevelési-oktatási  intézményben,  konduktív  pedagógiai  intézményben,
óvodai csoportban vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt,  azonos
óvodai csoportban történhet.
A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő
feltételek szükségesek:
a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának
és  súlyosságának  megfelelő  gyógypedagógus,  gyógypedagógiai  tanár  vagy  terapeuta,
konduktor,  konduktor-tanító,  konduktor-óvodapedagógus,  konduktor(tanító)  vagy
konduktor(óvodapedagógus)  foglalkoztatása,  a  neveléshez  és  oktatáshoz  szükséges
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speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,
b)  egyéni  előrehaladású  képzéshez, integrált  óvodai  neveléshez,  iskolai  nevelés-
oktatáshoz,  fejlesztő  neveléshez,  fejlesztő  nevelés-oktatáshoz,  az  illetékes  szakértői
bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának
és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta,
konduktor,  konduktor-tanító,  konduktor-óvodapedagógus,  konduktor(tanító)  vagy
konduktor(óvodapedagógus), a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint
speciális gyógyászati és technikai eszközök,
c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.

A Dunaújvárosi Óvoda alapító okirata szerint az intézmény alapfeladata az óvodai nevelés
feladatainak ellátása mellett a többi gyermekkel együtt nevelhető SNI-s gyermekek óvodai
integrációja,  ellátása  a  hatályos  ágazati  jogszabályok,  valamint  az  Óvoda  pedagógiai
programja alapján. 

Az Nkt.  8.  §  (3)  bekezdése szerint  az óvodai  nevelés 6.  melléklet szerinti  finanszírozott
időkerete magába foglalja  a gyermek napközbeni  ellátásával  összefüggő feladatokhoz,  a
teljes  óvodai  életet  magában foglaló  foglalkozásokra  fordítható  heti  ötven óra  időkeretet,
továbbá  a  beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nehézséggel  küzdő  gyermekek  fejlesztő,
valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét.

A  BTM-es  és  az  SNI-s  gyermekek  számának  drasztikus  növekedésével  egyidejűleg
ugyanakkor általánosan csökken az óvodás korú gyermekek száma. Ezért a 2017/2018-
as nevelési évben szüneteltetni kell két csoportot gyermekhiány miatt. 
Az óvodai csoportindítás és intézményi átszervezési javaslat külön előterjesztésben kerül a
T. Közgyűlés elé.

A Dunaújvárosi  Óvoda  állományából  nyugdíjba  megy 4  fő  óvodapedagógus  (1  fő  2017.
szeptemberig,  majd  3  fő  decemberben  tölti  majd  felmentési  idejét)  és  2  fő  dajka
(decemberben töltik felmentési idejüket). 
A felszabaduló bérek és álláshelyek terhére (4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka) az
óvodavezető 2017. szeptember 1-től 1 fő gyógypedagógus és 1 fő gyógypedagógiai
asszisztens álláshelyet kér. 

Az idei nevelési  évben még nem, de a 2018-as évtől  a 6 nyugdíjas státusszal  nem kell
számolni,  helyette  2  státuszt  létesítenének.  A szünetelő  csoportok  miatt  így  az  óvoda
engedélyezett szakmai létszámát nem 6, hanem 4 fővel kell csökkenteni.

2017.  szeptember  01-én,  valamint  2017.  december  01-én  nyugdíjba  vonuló
óvodapedagógusok bérmegtakarítása

munkakör besorolás Illetmény
Ft/fő/hó

Járulék 22% Összesen
Ft/hó

2017.09.-
2017.11 Ft/ fő

2017.12-2018.11.
hó/Ft/4 fő

Óvodapedagógus Pl/15 354.235,- 77.932,- 432.167,- 1.296.500,- 20.744.002,-

2017. szeptember 01-én nyugdíjba vonuló dajka bérmegtakarítása

munkakör besorolás Illetmény
Ft/fő/hó

Járulék 22% Összesen
Ft/hó

2017.09.-2017.10
Ft/fő + 2017.11.

Ft/2 fő

2017.12-2018.11.
hó/Ft/2 fő

Dajka 14 177.100,- 38962,- 216.062,- 864.248,- 5.185.488,-

3



Alkalmazni kívánt gyógypedagógus munkakör kalkulált költségei 

munkakör besorolás Illetmény
Ft/fő/hó

Gyógyped.
pótlék

Járulék 22% Összesen
Ft/hó

2017.09.-
2017.11 Ft/ fő

2017.12-
2018.11.
hó/Ft/ fő

Gyógypedagó-
gus

Pl/10 292.243,- 8.856,- 66.242,- 367.341,- 1.102.022,- 4.408.090,-

Alkalmazni kívánt gyógypedagógus asszisztens munkakör kalkulált költségei

munkakör besorolás Illetmény
Ft/fő/hó

Gyógyped
pótlék

Járulék 22% Összesen
Ft/hó

2017.09.-
2017.11 Ft/ fő

2017.12-
2018.11.
hó/Ft/fő

Gyógypedagó-
gus asszisztens

5 177.100,- 8.856,- 40.910,- 226.866,- 680.599,- 2.722.396,-

Óvodapedagógus bérmegtakarítása 
gyógypedagógus álláshely engedélyezése esetén 2017. évre: 194.478,- 

Dajka bérmegtakarítása 
gyógypedagógus asszisztensi álláshely engedélyezése esetén 2017. évre: 183.649,-

Megtakarítás 2017. évre összesen: 378.127,-

4 fő óvodapedagógus bérmegtakarítása 
gyógypedagógus álláshely engedélyezése esetén 2018. évre: 16.335.912,- 

2 fő dajka bérmegtakarítása 
gyógypedagógus asszisztensi álláshely engedélyezése esetén 2018. évre: 2.463.092,-

Megtakarítás 2018. évre összesen: 18.799.004,-

A megtakarítással párhuzamosan azonban az óvodások létszámának csökkenése magával
vonja az állami finanszírozás csökkenését is. 

Az előterjesztést a bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták, így a bizottságok
véleményeit az elnökök szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2017. (V. 18.) határozata

a Dunaújvárosi Óvodában gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens álláshely
engedélyezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2017/18-as  nevelési  évben  a
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Dunaújvárosi Óvoda szakmai létszámát 4 fővel csökkenti az alábbiak szerint:

1 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2017. szeptember 1. napjától,
2 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2017. december 16. napjától,
1 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2017. december 28. napjától,
1 fő dajka álláshelyet megszüntet 2017. szeptember 1. napjától,
1 fő dajka álláshelyet megszüntet 2017. november 1. napjától,

1 fő gyógypedagógus álláshelyet létesít 2017. szeptember 1. napjától,
1 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshelyet létesít 2017. szeptember 1. napjától. 

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2017/2018-es  nevelési  évre  a
fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvodában (2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.)
az óvodapedagógus munkakört:           120,5  fő,
a dajka munkakört:  58   fő,
a pedagógiai munkát segítő munkakört:      18,5 fő,
a technikai dolgozó munkakört: 29,5 fő

Mindösszesen:           226,5 fő létszámban állapítja meg.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda vezetőjét,
hogy az 1.  és 2.  pontban foglalt  döntésnek megfelelően  módosítsa az intézmény
dokumentumait.

Felelős:  a határozat végrehajtásáért: 
          a Dunaújvárosi Óvoda vezetője

Határidő: 2017. szeptember 1.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  
határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére.

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2017. május 31.

Dunaújváros, 2017. május 18.

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és

sportbizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
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