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ELŐTERJESZTÉS 

Óvodai státuszbővítéssel összefüggő kérdésekről 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 

elkészíttette a biatorbágyi óvodai nevelési intézményi szerkezetének felülvizsgálatát. 

A szakmai anyag 3 fő intézményvezető helyettesi státusz biztosításának szükségességét 

fogalmazta meg, akár időben eltolt foglalkoztatási kezdéssel. 

A felülvizsgálat anyaga mellé nem került csatolásra a kérés költségvetési vonzata, mely az 

alábbiakban kerül bemutatásra: 

 

A kötelező önkormányzati feladatok normatív módon kerülnek finanszírozásra, naturális 

mutatók alapján. A normatív összegeket a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. 

Arról, hogy az állam mennyi naturális mutatót finanszíroz, ágazati jogszabályok 

rendelkeznek.  

 

Az óvodai ellátás vonatkozásában a szakmai mutatószámokról (csoportok száma, 

pedagógusok száma, pedagógus munkát segítők elismert létszáma stb) a Köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

határozza meg. 

A finanszírozás megállapításának kiinduló pontja az Intézmény Alapító Okiratában foglaltak. 

 

A Benedek Elek Óvoda mai napi alapító okirata szerint az intézménynek: 
1 székhelye (intézmény) és  

4 tagintézménye van.  

A felvehető gyermekek létszáma tagintézményenként van meghatározva, felvehető létszám: 

560 fő  

Ellátott feladatai: 

- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai, 

- Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 

- óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai, 

- gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

- munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben. 

Az Alapító Okiratban engedélyezett gyermeklétszám csoportonként 20%-kal léphető túl. 



 
 

Az állami finanszírozás jogcímei: 
 

1., Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők 

bértámogatása 

 

A támogatás az Nkt. nevelési-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint 

segítői létszám után illeti meg a települési önkormányzatot az által fenntartott óvodákban 

foglalkoztatottak után az alábbi képlet szerint: 

 

Psz=(L/CS)*Feh+Vk+Op, ahol: 

 

Psz= óvodapedagógusok létszáma tizedesre kerekítve  

L= a csoportokban lévő összes gyermeklétszám  (ezt a tényleges létszám alapján a program 

generálja) 
CS= csoport átlaglétszám (20 fő)  (jogszabályi előírás ) 

Feh= foglalkozási együttható (az 50 órában egységes meghatározott, óvodai foglalkoztatási 

időkeret, az Nkt. szerinti pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő 

figyelembevételével) 

Vk= vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám 

Op=az intézmény alapító okirata szerint 500 fő férőhelyet elérő vagy azt meghaladó 

intézményeknél kötelezően alkalmazandó óvodapszichológusok létszáma. 

 

A képlet alapján az engedélyezett pedagógus létszámot a gyermekek létszáma, illetve az 

ebből képezett csoportok száma valamint a pedagógusok által kötelezően ellátandó 

óraszámok határozzák meg.  

Ezért az óvodapedagógusok száma korrigálásra kerül a vezető beosztásban dolgozók 

óraszámkedvezményéből adódó „hiányzó” órákkal. 

 

A 2011. évi CXC. a Nemzeti köznevelésről törvény az intézményvezető helyettesi kötelező 

óraszámkeretet heti 20 órában határozza meg.  

 

A Benedek Elek Óvodában jelenlegi gyermeklétszámmal és vezetői 
óraszámkedvezménnyel számolt álláshelye megjelenítésre és a fenntartó által 
engedélyezésre került, így a jelenleg kért álláshelyek biztosítása teljes saját forrást is 
igényel. 
 

Tekintettel a számítás bonyolultságára Intézményvezető Asszony kérése az alábbiak szerint 

kerül modellezésre: 

 

• + 1 fő intézményvezető helyettes esetén: 



 
Heti 20 óra ellátandó oktatási-nevelési feladat hiányozni fog a nevelési munkából, így 

0,5 fővel nőni fog az elismert pedagógus létszám 

Az Önkormányzat éves működési költségnövekedése ebben az esetben 2.234.574 Ft 

 

• +2 fő intézményvezető helyettes esetén: 

Heti 40 óra ellátandó oktatási-nevelési feladat hiányozni fog a nevelési munkából, így 

1 fővel nőni fog az elismert pedagógus létszám 

Az Önkormányzat éves működési költségnövekedése ebben az esetben 4.469.147 Ft 

 

• + 3 fő intézményvezető helyettes esetén: 

A nevelési munkából 60 óra kerül áttételre más feladatra, így az elismert pedagógus 

létszám 1,5 fővel fog megnövekedni. 

Az Önkormányzat éves működési költségnövekedése ebben az esetben 6.703.720 Ft 

 

A költségek Intézményvezető Asszony által adott, az előterjesztés mellékletét képező adatok 

alapján kerültek megállapításra. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet a Benedek Elek Óvoda státuszbővítését megtárgyalni 

szíveskedjen. 

 
 
Biatorbágy, 2018. június 12. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
 
Melléklet:  

• Benedek Elek Óvodavezető státuszbővítési kérelme és táblázata a költségekről 
 
 
Az előterjesztést összeállította: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető 
  



 
 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2018. (VI. 29.) határozata 
Óvodai státuszbővítéssel összefüggő kérdésekről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) a Benedek Elek Óvoda létszámkeretét szeptember 1-től ……… fő 

intézményvezető helyettes státusszal megemeli, 

2) a státuszbővítést a 2018. évi költségvetési rendelet ………….. sora terhére 

biztosítja.  

 

 

Határidő: szeptember 1. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály  
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