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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Alpolgármesteréhez 2022. 

február 28-án érkezett kérelem a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjétől, melyben az 

intézményben dolgozók létszámának növeléséhez kért támogatást. 

 

A kérelem szerint 2022. április 1. napjától a létszám 1 fő takarítói státusszal bővülne. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 61. § (3) 

bekezdése szerint:  

 

„(3) A nevelő- és oktatómunkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások ellátását szakképzett szakemberek segítik. A nevelési-oktatási intézményekben 

alkalmazott vezetők, a foglalkoztatott pedagógusok, valamint a nevelő- és oktatómunkát 

közvetlenül segítő alkalmazottak körét és kötelező, finanszírozott létszámát a Kormány 

rendeletben határozza meg. Az óvodákban alkalmazott vezetők kötelező létszámát az 1. 

melléklet, az óvodákban foglalkoztatott nevelő munkát segítők finanszírozott létszámát a 2. 

melléklet határozza meg. Az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma 

alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő ötven 

százalékában foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni.” 

 

A Nkt. 2. melléklete rendelkezik az óvodában nevelő munkát segítő alkalmazottak 

finanszírozott létszámáról. 

„A nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma az óvodában 

  A B C 

1 Munkakör Feltétel Létszám 

2 óvodatitkár intézményenként, ahol a gyermekek 

létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 

gyermekenként 

1 

3 dajka vagy helyette gondozónő és 

takarító együtt 

csoportonként 1 

4 pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 1 

5 szakorvos kizárólag sajátos 

nevelési igényű gyermekeket nevelő 

óvodában 

250 gyermekenként 0,5 

6 pszichopedagógus – fenntartó 

döntésétől 

függ 

7 úszómester tanuszodával rendelkező óvodában 1” 

 

A kötelezően finanszírozott létszámon felül, amennyiben az Önkormányzat engedélyezi és 

finanszírozza a létszámbővítést, foglalkoztatható kisegítő alkalmazott. 
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Az óvodákban a takarítási feladatokat a dajkák látják el. A III. sz. Összevont Óvoda székhely 

óvodája nagy területtel rendelkezik, a veszélyhelyzetre tekintettel sokkal több takarítási-

fertőtlenítési feladat hárul a dajkákra. 

A dajkák a gyermekek között végzett munkájuk mellett a csoportszobák és az intézmény 

közös helyiségeinek takarítását is ellátják. 

 

Ha betegség vagy egyéb más ok miatt helyettesíteni kell valamelyik dajkát, akkor sokszor 

csak aránytalan nehézségek árán lehetséges a feladatok elvégzése. 

Az óvoda megfelelő higiénés körülményeinek biztosítása érdekében lenne szükséges 1 fő 

teljes munkaidős takarítói álláshely bővítése és betöltése 2022. április 1. napjától. 

 

A plusz 1 fő kisegítői munkakörben foglalkoztatott dolgozó foglalkoztatásának költségvetési 

igénye a 2022. évre: 

 

- Személyi juttatás:  (Összeg).-Ft 

- Járulék:        (Összeg).-Ft 

       ÖSSZESEN:        (Összeg).-Ft, 

 

melyet - a Képviselő-testület létszámbővítést támogató döntése esetén - az Önkormányzat 

2022. évi költségvetésének "Intézményi céltartalék, Intézményi egyéb” sora terhére javasolt 

biztosítani. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől döntésének meghozatalát.  

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (III. 17.) határozata a III. sz. Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi 

létszámának megemelésével, takarítói álláshely engedélyezésével kapcsolatos döntésről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

„A” változat 

 

I.   a III. sz. Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi létszámát 2022. április 1. napjától 

egy takarítói álláshellyel megemeli, és az ehhez szükséges forrást az Önkormányzat 

2022. évi költségvetésének "Intézményi céltartalék, Intézményi egyéb” sora terhére 

biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére, 

valamint arra, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet soron következő módosításakor a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

       Határidő: 2022. március 31., illetőleg az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 

   önkormányzati rendelet soron következő módosításának időpontja  

       Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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„B” változat 

 

I. a III. sz. Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi létszámát számát 2022. április 1. 

napjától nem emeli meg.  

II. felkéri a Polgármestert a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére. 

       Határidő: 2022. március 31. 

       Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.  

 

 

Budapest, 2022. március 02. 

 

 

 

 

 Haraszti Erika  Bese Ferenc 

 gazdasági ügyintéző  polgármester 

az előterjesztés készítője   előterjesztő 

 

Melléklet: Egyeztető lap 
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Egyeztetőlap 
 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott 

III. sz. Összevont Óvodában takarítói álláshely engedélyezésére 

 

 

 

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető  

 

Észrevételeim/javaslataim:  

 

 

 

 

Budapest, 2022. március ……. 

 

 

 

 

       ……………………………….. 

        Polonkai Zoltánné  

            osztályvezető  

 

 

 


