
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. május 17.

Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában óvodapedagógus, dajka és
gyógypedagógiai asszisztens álláshely engedélyezésére 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi 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 2018. 05. 08.
pénzügyi bizottság 2018. 05. 08.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2018. 05. 09.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 05. 08.

A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda vezetője azzal a kéréssel
fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az intézmény 6 fő óvodapedagógust, 3 fő dajkát
és 1 fő gyógypedagógiai asszisztenst alkalmazhasson. Az intézményben 3 csoport
megnyitására  kerül  sor,  a  megnyíló  csoportokban  a  törvény  szerinti  létszámú
alkalmazottat  kell  biztosítani.  Az  új  álláshely  a  2018.  évre  9.363.253,-
többletfinanszírozást igényel.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 13310-2/2018.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: s.k. 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: 2018.04.25. Ellenőrzés dátuma: 2018.04.25.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s.k.
Leadás dátuma: 2018.04.25. Ellenőrzés dátuma: 2018.04.26.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:-

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés
Egyéb megjegyzések: -
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J     A     V     A     S     L     A     T   
a Dunaújvárosi Óvodában óvodapedagógus, dajka és gyógypedagógiai asszisztens

álláshely engedélyezésére 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Dunaújvárosi  Óvoda  intézményvezetője  150/2018.  számú  levelében  azzal  a  kéréssel
fordult  a  fenntartóhoz,  hogy  az  óvoda  6  fő  óvodapedagógust,  3  fő  dajkát  és  1  fő
gyógypedagógiai  asszisztenst  alkalmazhasson.  A  levelet  az  előterjesztés  melléklete
tartalmazza.

Az új álláshelyek indoka az alábbi: A Dunaújvárosi Óvodában a 2018/19-es nevelési évre
vonatkozóan  a  beiratkozott  gyermekek  létszáma  indokolja,  hogy  a  jelenlegi  56  csoport
helyett az óvoda 59 csoportot indítson. Az óvoda rendelkezik olyan csoportokkal, amelyeket
a korábbi gyermeklétszám-csökkenésre való tekintettel szüneteltetett. Így három új csoportot
tudnak megnyitni:
- a Béke városrészben a Bóbita Tagóvodában Földes F. liget 1.) 1 csoportot (25 fő),
- a Technikum Városrészben a 8 csoportos Aprók Háza Tagóvodában (Gábor Á. u. 2-4.) 1 
csoportot (24 fő),
- a Római városrészben a Duna-parti Tagóvodában szintén 1 csoportot (25 fő).

Az  1357  fő létszámot  (amiben  a  szakértői  vizsgálatra  váró  gyerekek  száma még  nincs
benne) a jelenlegi 56 csoportra elosztva csoportonként 24 fővel kellene számolni. A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 4. sz melléklete határozza
meg  a  csoportok  minimum-,  maximum-  és  átlag-létszámát.  Eszerint  a  maximális
gyermeklétszám  egy  csoportban  25  fő.  Mivel az  óvodai  beiratkozás  folyamatos, a
szeptemberi nevelési  év kezdetéig a beiratkozottak száma még nőhet.  Az 59 csoportban
1357 gyermek (23 gyermek/csoport) lenne.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 2. sz. melléklete „A nevelő munkát segítő
alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában” alapján az óvodában a csoportonkénti 2
fő óvodapedagógus mellett  1 fő dajka/csoport,  valamint  3 csoportonként  1 fő pedagógiai
asszisztens alkalmazását írja elő. 

A csoportbővítés maga után vonja a fentiek szerinti létszámbővítést. 
Az  SNI-s  (sajátos  nevelési  igényű)  és  BTM-es  (beilleszkedési,  tanulási  és  magatartási
problémák)  gyermekek  magas  száma  miatt  az  óvoda  pedagógiai  asszisztens  helyett
gyógypedagógiai asszisztenst szeretne alkalmazni. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a három, újra induló csoporthoz rendelet alkalmazottak bérét
2018. szeptember 1-jétől. 

Alkalmazni kívánt 6 fő óvodapedagógus munkakör kalkulált költségei
munkakör létszám besorolás Illetmény

Ft/fő/hó
Járulék
19,5%

Összesen
Ft/fő/hó

2018.09.-
2018.11. 

Ft/ fő

2018.09.-
2018.11. 
Ft/ 6 fő

2018.12-
2019.11.
Ft/6 fő

Óvodapeda
gógus

6 Pl/10. 301.455,- 58.784,- 360.239,- 1.080.716,- 6.484.297,- 25.937.188,-

Alkalmazni kívánt 3 fő dajka munkakör kalkulált költségei
munkakör létszám besorolás Illetmény

Ft/fő/hó
Pedagógus

munkát segítő
bértámogatás

Illetmény
Ft/fő/hó

Járulék
19,5%

Összesen
Ft/hó

2018.09.-
2018.11. 

Ft/ fő

2018.09.-
2018.11. 
Ft/ 3 fő

2018.12-
2019.11.
Ft/3 fő

Dajka 3 5 180.500,- 18.050,- 198.550,- 38.717,- 237.267,- 711.802,- 2.135.405,
-

8.541.621,-
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Alkalmazni kívánt 1 fő gyógypedagógus asszisztens munkakör kalkulált költségei
munkakör besorolás Illetmény

Ft/fő/hó
Pedagógu
s munkát

segítő
bértámoga

-tás

Gyógyped
pótlék

Illetmény
Ft/fő/hó

Járulék
19,5%

Összesen
Ft/hó

2018.09.-
2018.11

Ft/ fő

2018.12-
2019.11.

Ft/fő

Gyógypedagó
-gus

asszisztens

5 180.500,- 18050,- 8.856,- 207.406,- 40.444,- 247.850,- 743.551,- 2.974.202,-

6 fő óvodapedagógus álláshely engedélyezése esetén 2018. évre: 6.484.297,-

3 fő dajka álláshely engedélyezése esetén 2018. évre: 2.135.405,-

1fő gyógypedagógus asszisztensi álláshely engedélyezése esetén 2018. évre:    743.551,-

2018. évre összesen: 9.363.253,-

2019. évre várható költség: 37.453.011,-

Az  Oktatási,  Kulturális,  Ifjúsági  és  Sportbizottság  május  8-i  ülésén  tárgyalta  és  7:0:0
arányban támogatta.
A  Pénzügyi  Bizottság  május  8-i  ülésén  tárgyalta  az  előterjesztést  és  6:0:0  arányban
támogatta.
A Gazdasági és Területfejlesztési  Bizottság május 9-i  ülésén tárgyalta és  6:0:0 arányban
támogatta.
Az Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság  május  8-i  ülésén tárgyalta  és  5:0:0  arányban
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (V. 17.) határozata

a Dunaújvárosi Óvodában óvodapedagógus, dajka és gyógypedagógiai asszisztens
álláshely engedélyezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2018/19-es  nevelési  évben  a
Dunaújvárosi Óvoda szakmai létszámát 10 fővel növeli az alábbiak szerint:

6 fő óvodapedagógus álláshelyet létesít 2018. szeptember 1. napjától,
3 fő dajka álláshelyet létesít 2018. szeptember 1. napjától,
1 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshelyet létesít 2018. szeptember 1. napjától. 

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2018/2019-es  nevelési  évre  a
fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvodában (2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.)
az óvodapedagógus munkakört:             126,5  fő,
a dajka munkakört:  61    fő,
a pedagógiai munkát segítő munkakört:      19,5 fő,
a technikai dolgozó munkakört:  29,5 fő

Mindösszesen:           236,5 fő létszámban állapítja meg.
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3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése az 1.  pontban meghatározott  feladat
végrehajtása  vonatkozásában  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézmény  2018.  évi
költségvetésében az intézményfinanszírozás összegét az alábbiak szerint módosítja:
A  személyi  juttatások  előirányzatát  8.853.954,-  forinttal,  a  járulék  előirányzatát
509.299,-  forinttal  megemeli.  Az  összeg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló
5/2018.  (II.  16.)  önkormányzati  rendelet  5  b.  melléklet  „Intézményi  tartalék”  sora
terhére kerül elszámolásra.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
a polgármester

         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
        a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
         - a költségvetés módosításáért:

  a jegyző
       - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának     
időpontja

4. 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: 2018. szeptember 1.

5.  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 Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2018. május 31.

Dunaújváros, 2018. május 17.

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

sport bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
pénzügyi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke
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