
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. április 18.

Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben indítandó
csoportok számának meghatározására, átszervezésre

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője

Véleményező     bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2019. 04. 16.
pénzügyi bizottság elnöke 2019. 04. 16.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. 04. 16.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2019. 04. 16.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.
§ (2) bekezdése értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható
óvodai csoportok számát. 2019. április 1-2-án a Dunaújvárosi Óvodában megtörtént az óvo-
dai előjegyzés, melynek adatai szerint a beíratott gyermeklétszám csökkent az elmúlt évhez
képest. Fentiekre tekintettel az intézményvezető az indítandó csoportok számát 58 csoport-
ban jelölte meg. Egy tagóvodában az eddig hiányzó tornaszobát alakítaná ki a jogszabályi
megfelelés érdekében.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:3262-      /2019.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála 

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

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2019.04. Ellenőrzés dátuma: 2019.04. 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2019.04. Ellenőrzés dátuma: 2019.04.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: -



J A V A S L A T
a Dunaújvárosi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben indítandó csoportok számá-
nak meghatározására, átszervezésre

I.
Tisztelt Közgyűlés!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.) 83. § (2) bekez-
dése értelmében a fenntartó határozza meg az adott nevelési évben indítható óvodai csopor-
tok számát.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 85/2019. (I I .  07.)  PM határozata (1. szá-
mú melléklet)  alapján 2019. április 1-2-án a Dunaújvárosi Óvodában megtörtént az óvodai
előjegyzés. 

A határozat 1. számú melléklete II. fejezet 2. pontja értelmében:
„2. A fenntartó az óvoda számára – finanszírozási átlaglétszám minimum és maximum alap-
ján – meghatározott gyermekcsoport számára állapít meg költségvetési előirányzatot. A költ-
ségvetés biztonsága, az előirányzatok túllépésének elkerülése érdekében a meghatározott
csoportszámtól eltérni csak a fenntartó engedélyével lehet.”

Az Nktv. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy – amennyiben
férőhely rendelkezésre áll – felvételre kerüljön azon gyermek is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti.
Az Nktv. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke
óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 
A 49. § (2) bekezdésben foglaltak szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell fel-
venni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről
az óvoda vezetője dönt. A (3) bekezdés pedig rögzíti, hogy az óvoda köteles felvenni, átvenni
azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. 

Az Nktv. 4. számú melléklete értelmében, óvodai csoportban a minimum létszám 13 fő, a
maximális létszám 25 fő, az átlaglétszám 20 fő.

DMJV Önkormányzata a 2018/2019-es nevelési évet tekintve az óvoda 12 intézményegysé-
gében 59 csoport működését finanszírozta.

A Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője megküldte a 2019/2020-as nevelési évre vo-
natkozó csoportlétszámokra vonatkozó javaslatát (2. számú melléklet).
A 2019. évi előjegyzés során 331 gyermek felvételét kérték a Dunaújvárosi Óvoda 12 óvodai
tagóvodájának valamelyikébe. 

A 2018/2019-es nevelési évben a szeptemberi induló létszám: 
Óvodában maradók száma 975
Beíratott gyermekek számított létszáma 331
Összesen 1351

Szakértői vizsgálatra váró gyermeke száma 45
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A vizsgálatra váró gyermekek többsége állapotuk és ismeretük tekintetében nagy valószínű-
séggel SNI (sajátos nevelési igényű) besorolást kapnak. A sajátos nevelési igényű gyerme-
keket a szakértői vélemények alapján 2-es szorzóval, illetve 3-as szorzóval kell számításba
venni.

Az 1351 fő létszámot (amiben a vizsgálatra váró gyerekek száma még nincs benne) a jelen-
legi 59 csoportra elosztva csoportonként 22 fővel kellene számolni. A törvény rendelkezései
szerint a maximális csoportlétszám 25 fő lehet. Mivel az óvodai beiratkozás folyamatos, a
szeptemberi nevelési év kezdetéig a beiratkozottak száma még nőhet. A maximális gyerek-
létszámhoz viszonyítva azonban 86 fő hiány van.

A Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Tagóvodájában jelenleg 3 csoport működik. A nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklete I./1. pontja határozza meg a nevelési-oktatási intézmé-
nyek kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzéket. Ennek alapján  az
óvodában és annak tagintézményeiben kötelező tornaszobát kialakítani. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 218/2007 (V.24.) számú határozatával a Kincs-
kereső Óvodában a tornaszobát ideiglenesen csoportszobának engedélyezte. Az Óvodave-
zető az eredeti állapot visszaállításával (tornaszoba kialakítása) kívánja a jogszabályi elő-
írásnak is megfeleltetni az intézmény működését. Az előjegyzett gyermekek létszáma már
nem indokolja, hogy a tagóvoda 3 csoporttal működjön.

Fentiek alapján az Intézményvezető Asszony a 2019/20-as nevelési évben 58 óvodai cso-
port engedélyezését kéri.

II.
Tisztelt Közgyűlés!

A csoportszám csökkenésével együtt jár a dolgozói létszám változása is: egy csoport meg-
szüntetése 2 óvónői és egy dajka státusz megszűnését vonja maga után. 
Az óvodapedagógus státuszok csökkenése nem jár munkaviszony megszűnéssel, mivel az
ágazatban több óvónő nyugdíjba vonulása várható. 

A dajka státuszt az óvodavezető megszüntetné, helyette 2 fő gyógypedagógiai asszisztens
létszám engedélyezését kéri. Utóbbiak segítsége nélkülözhetetlen a nagy számú sajátos ne-
velési igényű (SNI) és beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral (BTM) küzdő gyere-
kek zavartalan ellátásához. Jelenleg az óvodában 43 SNI-s és 77 BTM-es kisgyermek van,
legtöbbjük 3-as szorzóval (3 főnek számítandó). Sokan közülük a csoportos foglalkozást is
csak 1-2 órában képesek elviselni. 

Jelenleg 4 fő gyógypedagógiai asszisztens látja el ezen gyermekek felügyeletét, foglalkozta-
tását az egész ágazatban. 

Fentiek alapján 2 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshely engedélyezésére és 1 fő
dajka álláshely megszüntetésére tesz javaslatot az intézményvezető. (3. számú mellék-
let)

Az Óvodavezető asszony tájékoztatása szerint a felszabaduló bértömeget az ágazat nem
venné igénybe.
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Az alábbi táblázat tartalmazza a megszűnő és engedélyezhető alkalmazottak bérét 2019.
szeptember 1-jétől. 
2019. szeptember 1-jével megszűnő 2 fő óvodapedagógus bérmegtakarítása

munkakör létszám besorolás Illetmény Ft/fő/hó Járulék 19,5% Összesen Ft/fő/hó 2019.09.- 2019.11. Ft/ 2 fő

Óvodapedagógus 2 Pl/15. 337.995,- 65.909,- 403.904,- 2.423.424,-

2019. szeptember 1-jével megszűnő 1 fő dajka bérmegtakarítása
munkakör létszám besorolás Illetmény Ft/fő/hó Járulék 19,5% Összesen Ft/hó 2019.09.- 2019.11. Ft/ fő

Dajka 1 14 214.500,- 41.828,- 256.328,- 768.983,-

Alkalmazni kívánt 2 fő gyógypedagógus asszisztens munkakör kalkulált költségei
munkakör létszám besorolás Illetmény Ft/fő/hó Gyógyped pótlék

Ft/fő/hó
Járulék
19,5%

Összesen
Ft/fő/hó

2019.09.-2019.11
Ft/ 2fő

Gyógypedagógus
asszisztens

2 5 214.500,- 6.070,- 43.011,- 263.581,- 1.581.487,-

2 fő óvodapedagógus + 1 fő dajka álláshely bérmegtakarítása 2019. évre:   3.192.407,-

2fő gyógypedagógus asszisztensi álláshely engedélyezése esetén 2019. évre:   1.581.487,-

2019. évre várható bérmegtakarítás összege: (1.296.790,- + 314.130,-)  1.610.920,-

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

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

I.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének
…  /2019.     (IV. 18.)     határozata

a Dunaújvárosi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben indítandó csoportok számá-
nak meghatározásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019/2020-as nevelési évben a Dunaúj-
városi Óvoda 12 tagintézményében 58 csoport működését finanszírozza, egyúttal hozzá-
járul ahhoz, hogy a Kincskereső Tagóvodában 2 csoport működjön és a tornaszobát az
Óvoda visszaállítsa.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője

Határidő: - a határozat végrehajtására: 2019. augusztus 30.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője részére.

Felelős: -    a határozat közléséért:
                    a polgármester

- a határozat közlésében való közreműködésért:
- a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő: a határozat közlésére: 2019. április 30.
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II.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2019. (IV. 18.) határozata

a Dunaújvárosi Óvodában 2 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshely 
engedélyezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019/20-s nevelési évben a Dunaújvárosi
Óvoda szakmai létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

2 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2019. szeptember 1. napjától,
1 fő dajka álláshelyet megszüntet 2019. szeptember 1. napjától,
2 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshelyet létesít 2019. szeptember 1. napjától. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2019/2020-as  nevelési  évre  a
fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvodában (2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.)

az óvodapedagógus munkakört:            124,5 fő,
a dajka munkakört: 60 fő,
a pedagógiai munkát segítő munkakört:      22,5 fő,
a technikai dolgozó munkakört: 29,5 fő

Mindösszesen:           236,5 fő létszámban állapítja meg.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  meghatározott  feladat  
végrehajtása  vonatkozásában  a  Dunaújvárosi  Óvoda  intézmény  2019.  évi  
költségvetésében az intézményfinanszírozás összegét az alábbiak szerint módosítja:
A személyi juttatások előirányzatát 1.296.790,- forinttal, a járulék előirányzatát 314.130,-
forinttal csökkenti. 

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 2019. 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: 2019. szeptember 2.
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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: 2019. április 30.

Dunaújváros, 2019. április 18.

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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