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Előterjesztés 
 
 

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda státuszbővítés iránti kéreleméről 
 
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda intézményvezetője és egy érintett szülő egy-egy külön, de 
egymással összefüggő kérelmet adott be Biatorbágy Város Önkormányzata, mint az óvoda 
fenntartója felé, gyógypedagógiai asszisztensek felvétele kapcsán. 
 
A kérelmet benyújtó szülő gyermeke autizmus spektrumzavarral küzdő Asperger szindrómás. A 
gyermek 2019 óta jár a Legóvár tagóvoda Zöld csoportjába és így a gyermek integrált 
nevelésben részesülhet. A gyermek 2021/22 nevelési évben megkezdi a nagycsoportot, 
azonban az óvónők jelezték, hogy már nem tudják biztosítani a gyermek megfelelő fejlődését.  
 
A Budai Korai Fejlesztő Központ és a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat is az integrált 
nevelést tartja továbbra is célszerűnek, hogy a gyermeket ne kelljen egy másik, specifikusabb 
óvodába áthelyezni. A gyermek megfelelő fejlődéséhez folyamatos és fokozott figyelem és 
törődés szükséges, így a gyermek mellé a szakértői véleményben megfogalmazottak alapján 
kifejezetten személye mellé rendelt segítő alkalmazása javasolt. 
 
A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda intézményvezetője, kérelmében a gyermek szakértői 
véleményére, a meglévő és előreláthatóan a jövőben növekvő számú SNI és BTMN státuszú 
gyermekekre tekintettel, 2021. szeptember 1-jétől kérte 2 fő teljes munkaidőben 
foglalkoztatott gyógypedagógiai asszisztens felvételét a Meserét és a Nagy utcai székhely 
óvodába.  
 
Intézményvezető asszony költségtervet mellékelt beadványához, mely alapján 1 fő 
gyógypedagógia asszisztens bruttó havi költsége 8 órás munkaviszonnyal számolva 390.664  
Ft, mely összeg tartalmazza a normatív jutalom és cafeteria juttatás időarányos részét is.  
Ez teljes évre 1 fő  8 órás foglalkoztatás esetén 4.687.968 Ft, 2 fő esetében pedig 9.375.936 Ft 
működési többletköltség finanszírozást igényel. 
Az integráltan nevelhető SNI státuszú gyermekek ellátásának feladata a fenntartó felelős 
döntése. 
 
Az Önkormányzat közoktatási szakértője, Ihászné Pálfi Katalin szakértői véleményt írt a témával 
kapcsolatban, mely szerint indokoltnak tartja a gyógypedagógiai asszisztensek felvételét. 
Álláspontja szerint a Benedek Elek Óvodában a több év alatt összegyűlt tapasztalatok szerint 
valójában négy fő gyógypedagógiai asszisztens munkájára lenne szükség. Jelenleg egy ilyen 
dolgozó sincs az intézményben, ezért javasolja, hogy a szükséges álláshelyek fokozatos 
megteremtésének első lépéseként az önkormányzat létesítsen egy fő gyógypedagógiai 
asszisztens státuszt, amelyen határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatható a munkavállaló. 
A szakértői vélemény az előterjesztés melléklete. 
Kérem a Képviselő- testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 

 

Biatorbágy, 2021. szeptember 10. 

  
 Tarjáni István s.k. 

                                                                                                  polgármester 



 
 
 
 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2021. (IX. 30. határozata) 
 

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda státuszbővítés iránti kéreleméről 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágyi Benedek Elek 
Óvoda státuszbővítés iránti kéreleméről szóló előterjesztést és az alábbi döntés hozza: 
 

1) a Benedek Elek Óvoda létszámkerete tekintetében:  
2) a státuszbővítés fedezete tekintetében:  

 
 

A határozat melléklete az óvodavezető kérelme, valamint a közoktatási szakértő véleménye. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda intézményvezető, Szervezési 
Osztály, Pénzügyi Osztály 
 
 
 
 
        Tarjáni István 
        polgármester 
 
 
 
 
 











Kimutatás az óvodában különleges ellátást igénylő gyermekek számáról 2021/2022-es nevelési évben 

 

Jelenleg további 5 kisgyermek vizsgálata van folyamatban, BTMN vagy SNI státusz várományosként. 

Gyógypedagógusaink kompetenciái az Alapító Okiratunkban meghatározott SNI típusok  ellátására jogosítják fel, illetve kötelezik az intézményt. 

A fejlesztőpedagógusok az egyéni és kis csoportban történő fejlesztés mellett, prevenciós jelleggel egyes óvodai csoportok célirányos, fejlesztőpedagógiai 

szemléletű ellátásába is bekapcsolódnak. 

A kis csoportos mozgásfejlesztő foglalkozásokon szükséges, hogy pedagógiai asszisztens is részt vegyen, a fejlesztőpedagógus munkájának támogatására 

(ellenőrzés, segítségadás, korrekciós tevékenység a feladatok végrehajtásánál). 

Az SNI gyermeket nevelő csoportokban a gyógypedagógiai asszisztens jelenléte nem csupán az SNI gyermek ellátására szolgál. Jelenlétével a teljes csoport életét 

támogatja azzal, hogy az SNI kisgyermek igényeit, pszichés állapotát figyelemmel kísérve ő maga avatkozik közbe, ezzel védve az óvodapedagógus csoportra 

fordított figyelmét, idejét, a többi kisgyermek nyugodt, elmélyült tevékenységhez való jogát. 

Ezen túl az óvodában dolgozó pedagógiai asszisztensek a délutáni időszakban önállóan elláthatják a gyermekcsoportok felügyeletét is, amennyiben 

munkaszervezési szempontból ez indokolt, így hozzájárulnak az egyenletes munkaterhelés biztosításához, az óvodapedagógusok túlterhelésének csökkentéséhez 

is. 

Biatorbágy, 2021. szeptember 24.                                                                                                      Hingyiné Molnár Ildikó 

                                                                                                                                                                    intézményvezető sk. 

Feladatellát

ási hely/ 
csoportszám 

SNI 
gyerm

ekek 

száma 

BTMN  
gyerme-

kek  
száma 

Fejlesztő-

pedagógiai ellátást 

igénylő gyermekek 

száma 

Logopédiai 

ellátást igénylő 

gyermekek 

száma 

Fejlesztő-

pedagógusok 

száma 

Gyógypeda-

gógusok 

száma 

Óvoda-

pszichológus 

Pedagógiai 

asszisztensek  

száma 

Bővítési javaslat 

Vadvirág/4  3 55 15 0,5 0,5 0,2 1 - 

Pitypang/3  1 15 14 0,5 0,5 0,2 1 -  

Csicsergő/8 1 9 50 45 1 1 0,2 3 - 

Meserét/6 1 2 33 23 1 1 0,2 2 1 fő 

gyógypedagógiai 

asszisztens 

Székhely 

Óvoda/4 

2 3 25 15 0,75 1 0,2 1 1 fő 

gyógypedagógiai 

asszisztens 

Összesen 4 18 178 112 3,75 4 1 8 2 





 

 

Szakértői vélemény 

a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda státuszbővítési kérelméről 

 

 

 

A Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda vezetője egy fő gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása 

céljából státusz-bővítési kérelemmel fordult a az intézményfenntartó Biatorbágyi Önkormányzathoz. 

Kérésének indoka egy fő, Asperger-szindrómával diagnosztizált kisgyermek ellátása, a mellékelt 

szakértői vélemény alapján. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátása mellett elkötelezte magát az önkormányzat a 

2018-ban elfogadott köznevelési koncepcióban. E szerint a megfelelő szakembereket az adott 

nevelési évben aktuálisan ellátandó gyermekek száma és speciális fejlesztési szükségletei által 

kívánja meghatározni. A gyógypedagógiai asszisztens egyaránt segíti a gyógypedagógus és az 

óvodapedagógus munkáját, de legfőképp a kisgyermek fejlődését és közérzetét azzal, hogy az óvodai 

nevelés teljes időtartamában lehetőséget kap az állapotának megfelelő ellátásra. 

 

A benyújtott dokumentumok és a magas óvodai csoportlétszámok alapján az óvodavezető kérelmét 

megalapozottnak és indokoltnak tartom. 

 

A Benedek Elek Óvodában a több év alatt összegyűlt tapasztalatok szerint valójában négy fő 

gyógypedagógiai asszisztens munkájára lenne szükség. Jelenleg egy ilyen dolgozó sincs az 

intézményben, ezért javaslom, hogy a szükséges álláshelyek fokozatos megteremtésének első 

lépéseként az önkormányzat létesítsen egy fő gyógypedagógiai asszisztens státuszt, amelyen 

határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatható a munkavállaló. Ez a foglalkoztatási forma egyaránt 

biztonságot nyújt a munkavállalónak és az intézménynek. Javaslom további egy fő gyógypedagógiai 

asszisztens álláshely fedezetének biztosítását a 2022. évi költségvetésben 2022. január elsejétől. 

Biatorbágy, 2021. szeptember 9. 

 

Ihászné Pálfi Katalin 

köznevelési szakértő 
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