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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Benedek Elek Óvoda vezetőjének státuszbővítési kérelméről 
 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 34/2015. (II. 26.) határozatában döntött a Benedek 
Elek Óvoda férőhely-kapacitásának növeléséről, ennek keretében a Csicsergő Tagóvoda két 
csoportszobával történő bővítéséről. A fejlesztés következtében megnövekedett 
gyermeklétszám maga után vonja a pedagógusok, a technikai dolgozók és a pedagógiai 
munkát segítő szakemberek biztosításának kötelezettségét. 
 
A feladat-ellátáshoz szükséges létszámbővítés részleteiről, beleértve a 2015. évre eső 
költségkihatásokat, az óvoda vezetője, Hingyiné Molnár Ildikó készített beadványt, amely az 
előterjesztés mellékletében olvasható. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságának 74/2015. (V. 18.) 
határozatában úgy döntött, hogy elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Benedek 
Elek Óvoda vezetőjének státuszbővítési kérelmét azzal a kiegészítéssel, hogy az 
önkormányzat által önként ellátott feladatok bővítéséhez szükséges álláshely-bővítés 
indoklását az óvodavezető részletesebben fejtse ki. Ezt Hingyiné Molnár Ildikó óvodavezető 
az előterjesztés mellékletében található kiegészített levelében meg is tette. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai 
Bizottsága 52/2015. (V. 20.) határozatában pedig a kért pénzügyi fedezet pontosítását kérte. 
Ez alapján megállapítást nyert, hogy a Bajcsy Zsilinszky utcai Csicsergő tagóvoda 
bővítéséhez kapcsolódó munkaerő fejlesztés 2015. évre eső három havi (szeptember-
október-november) fedezetét Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése 
céltartaléka tartalmazza 5 160 000 Ft,- értékben. Az önként vállalt feladat ellátásához 
kapcsolódó bérfejlesztés pedig a 2015. évben 2 623 650 Ft,- pénzügyi fedezetet igényel. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Benedek Elek Óvoda gyermeklétszámának 
bővítése nyomán keletkező személyi feltételek biztosításáról hozza meg döntését. 
 
Biatorbágy, 2015. május 22. 
  
 
 Tarjáni István s.k. 
 Polgármester 
 
 
  



 
Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2015. (V. 27.) határozata 
 

A Benedek Elek Óvoda vezetőjének státuszbővítési kérelméről 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Benedek Elek Óvoda 
státuszbővítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta: 
 

1. A Bajcsy Zsilinszky utcai Csicsergő tagóvoda bővítéséhez kapcsolódó munkaerő 
fejlesztés 2015. évre eső három havi fedezetét Biatorbágy Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetése céltartaléka tartalmazza 5 160 000 Ft,- értékben. 
 

2. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Benedek Elek Óvoda önként 
vállalt feladat ellátásához 2015. szeptember 1-jei hatállyal biztosítja 1 fő logopédus, 
1 fő fejlesztő pedagógus, 0,5 óvodapszichológus, 0,5 fő technikai dolgozó 
álláshelyének három havi pénzügyi fedezetét, 2 623 650 Ft,- értékben. 
 

Felelős: Jegyző 
Határidő: 2015. szeptember 1. 
A végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 
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Biatorbágy Város Önkormányzata                                      Ikt. Sz: 58-32/2015. 
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. 

 

Képviselő Testület 
részére 

 

Tarjáni István 
polgármester 

részére 

 

 

Tárgy: A Benedek Elek Óvoda kapacitásnövekedéséhez kapcsolódó státuszbővítési 

kérelem 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 

A Benedek Elek Óvoda jelenleg 22 csoportban látja el a gyermekeket. 

Engedélyezett alkalmazotti létszámunk: 

Pedagógus:                                                51 fő 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítő: 30,5 fő 

Technikai dolgozó:                                  8,5 fő 

Kötelezően ellátandó feladatra: 

Óvodapedagógus:                 45 fő 

Óvodapszichológus:            0,5 fő 

Dajka:                                   22 fő 

Pedagógiai asszisztens:          7 fő 

Óvodatitkár, adminisztrátor :1,5 fő 

Konyhalány:                        6,5 fő 

Takarító:                                 2 fő 

 

Fenntartó által önként vállalt feladatra: 

logopédus gyógypedagógus  2 fő (+ 1 fő megbízási szerződéssel 0,4 álláshelyen) 

konduktor                              1 fő 

fejlesztő pedagógus               1 fő 

 

 

 Az intézmény kapacitásainak 2015. szeptembertől történő bővülése természetes 

módon magával vonja a feladat ellátását végző pedagógusok és pedagógiai munkát 

segítő alkalmazottak számának növekedését. 
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A két csoportnyi bővítéssel kötelezően alkalmazandó létszám: 

 

4 fő óvodapedagógus 

2 fő dajka 

1 fő pedagógiai asszisztens 

1 fő konyhai dolgozó 

 

Ezen álláshelyek finanszírozására a céltartalékban elkülönített fedezet áll 

rendelkezésre. 

 

A megnövekedett gyermeklétszámra való tekintettel kérem az alábbi alkalmazotti 

létszámbővítés engedélyezését: 
 

1 fő logopédus 

1 fő fejlesztő pedagógus 

0,5 fő óvodapszichológus 

0,5 fő konyhai dolgozó 

 
INDOKLÁS 

 

 

Minden tavaszi beiratkozási időszakban szembesülünk azzal, hogy az óvodai férőhelyek iránti 

igényt nem fedezik a meglévő kapacitások. Így a csoportokat mindig jelentősen túlterhelve 

kell elindítanunk. 

 

A magas csoport így, óvodai létszámok meghatározóan hatnak a gyermekek további 

fejlődésére is. 

Azt tapasztaljuk, hogy évről évre több lemaradással kerülnek a gyerekek az intézménybe, 

különösen akkor, amikor a férőhelyhiány miatt csak 4 – 5 évesen kezdhettek óvodát. 

 

Ezeknek a hátrányoknak, lemaradásoknak a kompenzálása, az óvodai felzárkóztatás egyéni és 

kis csoportos foglalkozások keretében a leghatékonyabb. A magas csoportlétszámok azonban 

behatárolják és leszűkítik azt az időkeretet, ami egy-egy kisgyermek  fejlesztéséhez szükséges 

lenne, ez a csoportokon belül, csupán csak az óvodapedagógusok által nem oldható meg 

maradéktalanul. 

 

Elengedhetetlenül fontos, hogy a rászoruló gyermekek minél több alkalommal 

részesülhessenek egyéni és kis csoportos fejlesztésben is, melynek eredményeképpen 

tanköteles korukra alkalmassá váljanak az iskolai életmód megkezdésére, és jó szívvel 

engedhessük őket iskolába. (Az idei tanévben 80 gyerek marad még egy évig óvodában, 

akiknek a fele megemelt fejlesztési lehetőséggel alkalmassá vált volna időben az 

iskolakezdésre.) 

 

Az iskola is megerősített minket abban a feltevésünkben, hogy az iskolába kerülő gyerekek 

esetében is az időben megkezdett fejlesztés, a logopédiai problémák kiküszöbölése, a 

diszlexia prevencióra a kulcs ahhoz, hogy megelőzzük a későbbi tanulási nehézségeket. 
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Ebben a fejlesztő munkában nyújtanak nagy segítséget az óvodában dolgozó 

fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok és logopédusok, akik jelenleg, egyes különösen 

súlyos esetet kivéve, 5 éves korukban jutnak a gyerekek felméréséhez, 

fejlesztőfoglalkozásokra való beosztásához. 

Intézményi együttműködés hatékonyságának hála, azonban már mind több fiatalabb 

gyermekről tudjuk meg idejében, hogy segítségre szorul. Egyre többen érkeznek már korai 

fejlesztős múlttal vagy bölcsődei fejlesztőpedagógus kezeitől. 

 

Az időben történő diagnosztika nagyban támogatja a munkát, de sajnos nem kerül be minden 

gyermek időben ebbe a megsegítő folyamatba, mert nincs elegendő szakember, óraszám. 

A járási Szakszolgálatban is kevés szakember dolgozik, így az utazópedagógusi szolgálat 

igénybevétele is esetleges. 
 

Jelenleg a Csicsergő Óvoda logopédusa és fejlesztőpedagógusa látja el a Legóvár Óvodába 

járó gyermekeket is. A két csoportnyi bővüléssel azonban erre nem marad felhasználható 

óraszámuk.  

További szakemberek alkalmazásával látjuk biztosítottnak, hogy a jelenlegi tanköteles, de 

még óvodában maradó gyermekek létszáma csökkenjen, s időben kerüljenek be a fejlesztők 

látókörébe. 

 

A két szakember a Vadvirág és a Legóvár Óvoda 7 csoportjának ellátásában működik majd 

közre, s remélhetőleg hosszabb távon elegendőnek bizonyul majd a feladatok ellátására. 

 

A technikai létszámkeret emelésére szintén a magas gyermeklétszámok, a meghatározó 

óvodai napirendnek a gyermekei szükségleteknek való megfelelés igénye,  

valamint a munkaszervezési szükségszerűségek szolgálnak indokul. 

 

A kért létszámkeret bővítés a mellékletben megtalálható költségvonzattal jár. 
 

 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy kérésünket megfontolni és támogatni 

szíveskedjék annak érdekében, hogy az óvodai nevelés minősége a jelenleginél is 

magasabb színvonalra emelkedhessék valamennyi óvodahasználó 

megelégedésére. 
 

 

 

 

.                       Tisztelettel: 

Hingyiné Molnár Ildikó 

óvodavezető 

Biatorbágy, 2015. május 22. 
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Sorszám Státusz megnevezése
Státusz  

db
Garantált 
illetmény

Alapilletmény 
összesen

Kötelező 
illetményp

ótlék: 
vezetői 

cím

Mindösszesen

1. pedagógus (tagó. vez hely) 1 240 300 240 300 33 200 273 500
2. pedagógus 1 298 300 298 300 298 300
3. pedagógus 1 240 300 240 300 240 300
4. pedagógus 1 248 600 248 600 248 600
5. pedagógus asszisztens 1 122000 122 000 122000
7. Dajka 1 122000 122000 122000
8. Dajka 1 122000 122000 122000
9. technikai dolgozó 1 122000 122000 122000
10. ÖSSZESEN 8 1 515 500 33 200 1 548 700

11. óvodapszichológus 0,5 264 300 264 300 264 300
12. Logopédus 1 240 300 240 300 240 300
13. Fejlesztőpedagógus 1 273 500 273 500 273 500
14. technikai dolgozó 0,5 45 150        45 150 45 150            
15. ÖSSZESEN 3 823 250 823 250

Benedek Elek Óvoda 2015. évi bővítéssel kapcsolatos kötelező létszám    

Kötelező feladatellátás

Önként vállalt feladatellátás

Biatorbágy, 2015. május  21.



Tervezett 
túlóra, 

helyettesítés 
díja (havi)

Személyi juttatások 
összesen

Cafeteria 
(havi)

3 100 276 600 16 700
3 100 301 400 16 700
3 100 243 400 16 700
3 100 251 700 16 700

122 000 16 700
1100 123 100 16 700
1100 123 100 16 700
1100 123 100 16 700

15 700 1 564 400 133 600 6 257 600 534 400

5 094 000

264 300 8 400
240 300 16 700
273 500 16 700

1 100          46 250 8 400
1 100          824 350 50 200 3297400 200800

2623650

Hingyiné Molnár Ildikó
intézményvezető

          és bérköltség igénye:
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