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A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz minositett tbbbseg sziikseges.

Penzugyi fedezetet igenyel/igazolas:
JOGI KONTROLL: /•

Beterjesztesre alkalmas:

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

X

Hatarozati iavaslat:
A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag, valamint a Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport es 
Eselyegyenldsegi Bizottsdg javasolja a Kepviseld-testuletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testtilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Jozsefvarosi Onkormanyzat a „Befogad6 dvodak a roma minosegi oktatasert cimu, 963286 
azonosito szamu projekt” kereteben tervezi ajbvd evekben az ’angol elmenypedagogia! ’ szolgaltatas 
bevezeteset a Jozsefvarosi Ovodakban. Az elmenypedagogia a reformpedagogia egyik iranya, amely az 
oktatas modszereben az addig kovetett, formalis fokozatok helyett az elmenyen alapuld nevelest/tanitast 
hangsulyozza. Elsosorban a szemelyes keszsegek fejleszteset tuzi ki celul, fejleszti az dnismeretet, 
dnertekelest, az egyeni feleldssegvallalast es a szocialis kompetenciakat. Az ismeretek atadasara, 
rendszerezesere, elmelyitesere egyarant alkalmas, vagyis mindazt tudja, amit a hagyomanyos, 
ismeretszerzo nevelestol, oktatastol elvarunk. Az elmenypedagogia a kozvetlen tapasztalasokon es a 
gyerek aktiv cselekvesen keresztiil tank.

A tevekenysegkdzpontu tapasztalati tanulas igy nemcsak elmenyszeru, de celszeru is.

A bevezetesre keriilo program altal a Jozsefvarosi Ovodak ovodapedagogusai rovid, elmenyt ado, 
jatekos angol foglalkozasokat tudnak tartani a csoportjaikban minden nap, hogy a gyerekek 
megismerjek es megszeressek az angol nyelvet.



A „Befogad6 ovodak a roma mindsegi oktatasert cimii, 963286 azonosito szamu projekt” kereteben 
a konzorcium megbizasabdl ket angol nyelvtanitas-modszertani szakember oktoberben kidolgozta az 
angol nyelv oktatasanak pedagogiai mddszertanat es az ehhez kapcsolddo kepzesi tervet, amely szerint 
alapvetoen a Jdzsefvarosi Ovodakban - a Jdzsefvarosi Ovodak ovodapedagdgusai Altai - keriilne sor az 
’angol elmenypedagogia’ program bevezetesere. Elobbiek ertelmeben tehat, nem kiilso szolgaltatdk Altai 
keriilne sor angol nyelvi drak megtartasara, hanem ez a program reszeve valna az ovodai 
hetkoznapoknak, tamaszkodva az ovonok meglevo egyes esetekben fejlesztendo nyelvtudasara.

Az angol elmenypedagogia bevezetesenek celja kettos. Egyreszt a kbzeposztalybeli sziilok szamara 
szeretnenk egyertelmu es vilagos iizenetet kiildeni: nem kell mashol (maganovodaban, masik 
.keriiletben) keresni a gyermekiik „boldogulasat”, a Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo 
Ovodak is a legmagasabb szinvonalat kepviselik, olyan kompetenciakkal ruhazzak fel a gyermekeket, 
amiket mashol nem, vagy csak fizetos szolgaltataskent kaphatnak meg. Masreszt ezt a magas 
szinvonalat egysegesen minden jozsefvarosi gyermek reszere biztositja onkormanyzatunk, a munkas- 
csaladok, a szegenyebb/ roma gyerekek ugyanugy reszesiilhetnek minden plusz-szolgaltatasbol; ez is 
resze a deszegregacidnak, az integracidnak, az inkluzidnak, az eselyegyenlosegnek.

Mindez illeszkedik a Gyermekbarat Onkormanyzat koncepcidjahoz es megfelel annak az alapveto 
vallalasnak, hogy a keruleti kozszolgaltatasokat magas szinvonalon, az egyenlo hozzaferest biztositva 
nyujtsuk minden itt elonek.

II. A beterjesztes indoka
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo Jozsefvarosi Ovodak elmeny alapu 
angol nyelvi foglalkozasok fokozatos bevezetesenek erdekeben sziikseges, hogy a Kepviselo-testulet 
donteset meghozza.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja, hogy a Jozsefvarosi Ovodakban mielobb megvalosuljon az elmeny alapu angol nyelvi 
foglalkozasok bevezetese, amely foglalkozasok elsodleges feladata, hogy megszerettesse a nyelvet, a 
jozsefvarosi gyermekekben pozitiv attitudot alakitson ki, es ezzel megalapozza a kesobbi iskolai 
nyelvtanulast.

A Jozsefvarosi Ovodakban fokozatosan bevezetesre keriilo ’angol elmenypedagogia’ program 
eldzetes kdltsegterve:

Rovid tavu cel (2022)

Az eldzetes ovodai es nyelvi felmeres alapjan:
• 2022. ev majusatol 8 fd (4 honap) all rendelkezesre a program elinditasahoz 2022. ev 

szeptemberetol eldrelathatoan 15 fd (4 honap) sziikseges ahhoz, hogy a Jozsefvarosi Ovodak 
tagovodaiban elinduljon az ’angol elmenypedagdgiai’ program. A 15 fd rendszeren belul 
tartasahoz nyelvi pdtlek bevezetese sziikseges.

• A 15 ovodapedagogusnak kiilon erre a celra kidolgozott (kiilso szolgaltatd altal nyujtott) 
modszertani kepzest kell elvegeznie. A modszertani kepzesek koltsegei 2022-ben a 
Befogado Ovodak projekt koltsegvetesebol keriilnek finanszirozasra. A jelenleg a 
Jdzsefvarosi Ovodak altal alkalmazott pedagogusok koziil jelenleg 10 fd alkalmazhato a 
feladatok ellatasara. (A program elindulasahoz azonban meglevo ures ovodapedagogusi 
allashelyekre 5 fd alkalmazasa sziikseges.) A jelenleg alkalmas 10 fobol 7 fonek 2x48 oras 
angol nyelvtanfolyamon elvegzese sziikseges ahhoz, hogy elerjek a megfelelo angol 
nyelvtudast.

• 2022. ev nyaran eldrelathatoan tovabbi 7 fonek kell 2x48 oras angol nyelvtanfolyamon reszt 
vennie a 2023 szeptembereben elerendd kozeptavu cel megvaldsitasa erdekeben.
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Koltsegbecsles 2022. evre:

• Nyelvpotlek: 1 fo 40.000 Ft/ho + 5200 Ft/ho 13% SZOCHO
Osszesen: 3.680.000 Ft/ev + 478.400 Ft/ev SZOCHO

2022. ev AwcscnTt
Januar

Februar

Marcius

Aprilis

Majus 8
361 600

Junius 8
361 600

Julius 8
361 600

Augusztus 8
361 600

Szeptember 15
678 000

Oktober 15
678 000

November 15
678 000

December 15
678 000

4 158 400

• Munkacsoport-vezetoi potlek: 1 fo, 60.000 Ft/ho + 7.800 Ft/ho 13% SZOCHO
Osszesen: 480.000 Ft/ev + 62.400 Ft/ev SZOCHO

2022. ev Fo dv.A M 11 1 1
Januar

Februar

Marcius

Aprilis

Majus
I 67 800

Junius
I 67 800

Julius
1 67 800

Augusztus
1 67 800

Szeptember
1 67 800

Oktober
1 67 800

November
1 67 800

December
1 67 800

542 400



• 2x48 eras (2x2 ora hetente) angol nyelvtanfolyam dijanak becslese 15 fore
Osszesen: brutto 3.500.000 Ft/ev

• Eszkozigeny (angol nyelvu gyerekkbnyvek)
Osszesen: brutto 500.000 Ft/ev
------------------------------------------- ------------------------------------

2022. ev Osvcsvn Ft
Januar

Februar

Marcius

Aprilis
250 000

Maj us

Junius

Julius

Augusztus

Szeptember

Oktober

November

December

500 000

Osszesen; 8.160.000 Ft/ev + 540.800 Ft/ev SZOCHO, minddsszesen brutto 8.700.800 Ft.



2022.ev Osszesen/Ft
Januar

Februar
3 500 000

Marcius

Aprilis

Maj us
250 000

Junius
429 400

Julius
429 400

Augusztus
429 400

Szeptember
429 400

Oktober
995 800

November
745 800

December
745 800

745 800

Kozeptavu cel (2023)
2023. ev szeptembereig a Jozsefvarosi Ovodak Tagovodaiban szeretnenk elerhetove tenni az elmeny 
alapu angol nyelvi foglalkozasokat a 4-6 eves korosztaly gyermekei szamara. Ennek feltetele tovabbi 
10-15 angol nyelvi tudassal rendelkezd ovodapedagogus vagy pedagogiai asszisztens rendszerbe torteno 
behozatalat igenyli 2O23.evben. A cel az, hogy maximum 1-2 ovodaban keruljon sor atmeneti 
megoldaskent kiilso szolgaltatotol angol nyelvi foglalkozasok megtartasara vonatkozo szolgaltatas 
igenybe vetelere.

Az eldzetes dvodai es nyelvi felmeres alapjan:

• 2023. ev szeptemberetol varhatdan 25 fd sziikseges ahhoz, hogy a Jozsefvarosi Ovodak 
tagovodaibdl 9-10 Tagovodaban a 4-6 eves korosztaly szamara elerheto legyen az elmeny alapu 
angol nyelvi foglalkozas. A 25 fd rendszeren belul tartasahoz emelt nyelvi potlek sziikseges. 
Eldrelathatoan 1-2 Tagovodaban nem lesz belso forrasokkal megoldhato az az elmeny alapu 
angol nyelvi foglalkozas; ezekben az intezmenyekben kiilso szolgaltatotol kell szolgaltatast 
vasarolni.

• 2023-ben eldrelathatoan tovabbi 7 fonek kell 2x48 oras angol nyelvtanfolyamon reszt vennie 
annak erdekeben, hogy a rendszerbe behozott 25 fd megfelelo angoltudassal rendelkezzen a 
program mukodtetesehez.

Koltsegbecsles 2023. evre:
• Nyelvpdtlek: 25 fd, 25x45.000 Ft/ho + 13% SZOCHO

Osszesen: 13.500.000 Ft/ev +1.755.000 Ft/ev SZOCHO
• Kiilso szolgaltatd igenybevetele 1-2 ovodaban (becsles)

Osszesen: brutto 1.300.000-2.600.000 Ft
• Munkacsoport-vezetbi potlek: 1 fd, 65.000 Ft/ho + 13% SZOCHO

780.000 Ft/ev + 101.400 Ft/ev SZOCHO
• Az elmeny alapu angol nyelvi foglalkozast tarto pedagdgusok tovabbkepzese (10 fd) osszesen: 

brutto 3.500.000 Ft
• 2x48 oras (2x2 dra/het) angol nyelvtanfolyam dijanak becslese 7 fore

Osszesen: brutto 1.750.000 Ft
• Eszkbzigeny (angol nyelvii gyerekkonyvek)

Osszesen: brutto 500.000 Ft

Osszesen: max. 22.630.000 Ft/ev + 1.856.400 Ft/ev SZOCHO, minddsszesen brutto 
24.486.400 Ft
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Hosszutavu cel (2024)
2024. ev szeptemberetol minden Tagovoda sajat alkalmazotti kozossegevel nyujt elmeny 
alapu angol nyelvi foglalkozas’angol elmenypedagogiat’ a 4-6 eves korosztaly szamara 
(kiilso szolgaltato bevonasa nelkul).

Az eldzetes ovodai es nyelvi felmeres alapjan:

• 2024. evtol az elozo evekben megvalosulo fejlesztesek megvalosulasa eseten nem lesz 
sziikseg modszertani kepzesekre. Evi 5 fo angol nyelvi tovabbkepzesevel (48 oras nyelvi 
tanfolyam).

Koltsegbecsles 2024. evre:
• Nyelvpotlek: 30 fo, 30x45.000 Ft/ho + 13% SZOCHO

Osszesen: 16.200.000 Ft/ev+ 2.106.000 Ft/ev SZOCHO
• Munkacsoport-vezetoi potlek: 1 fo, 12x70.000 Ft/ho + 13% SZOCHO

Osszesen: 840.000 Ft/ev +109.200 Ft/ev SZOCHO
• 1x48 oras (2x2 ora hetente) angol nyelvtanfolyam dijanak becslese 5 fore

Osszesen: brutto 700.000 Ft

Osszesen: 17.740.000 Ft/ev + 2.215.200 Ft/ev SZOCHO, mindosszesen brutto 19.955.200 Ft

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Motv.) 
23. § (5) bekezdes 10. pontjaban foglaltak szerint a keruleti onkormanyzat feladata kiilonosen az ovodai 
ellatas biztositasa.

A nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny (tovabbiakban: Nkt.) 5. §. (2) bekezdese szerint 
az ovodai neveles alapelveit az Ovodai neveles orszagos alapprogramja hatarozza meg. Az ovodak az 
Ovodai neveles orszagos alapprogramja alapjan keszitik el helyi pedagogiai programjukat.
Az Ovodai neveles orszagos alapprogramjarol szolo 363/2012. (XH.17.) Kormanyrendelet 
ertelmeben, az Ovodai neveles orszagos alapprogramja a hazai ovodai nevelestortenet hagyomanyaira, 
ertekeire, nemzeti sajatossagaira, a pedagogiai es pszichologiai kutatasok eredmenyeire, a nevelesugy 
nemzetkozileg elismert gyakorlatara epitve, Magyarorszag Alaptorvenyenek ertekeit es Magyarorszag 
altal alairt nemzetkozi szerzodesekben vallalt kotelezettsegeket figyelembe veve - meghatarozza a 
magyarorszagi ovodakban folyo pedagogiai munka alapelveit.

Az Nkt. 69. § (2) bekezdes c) pontja szerint a nevelesi-oktatasi intezmeny vezetoje felel a nevelotestiilet 
jogkorebe tartozo dontesek elokesziteseert, vegrehajtasuk szakszeru megszervezeseert es ellendrzeseert, 
83.§ (2) bekezdes h) pontja alapjan a fenntarto ertekeli a nevelesi-oktatasi intezmeny pedagogiai 
programjaban meghatarozott feladatok vegrehajtasat, a pedagogiai-szakmai munka eredmenyesseget. 
Ugyanezen torveny 4.§ 9. pontja alapjan fenntarto az a termeszetes vagy jogi szemely, aki vagy amely a 
koznevelesi feladat ellatasara valo jogosultsagot megszerezte, vagy azzal rendelkezik, es a koznevelesi 
intezmeny mukodesehez sziikseges feltetelekrol gondoskodik (a Jozsefvarosi Ovodak eseteben fenntarto 
a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat).

Az Nkt. 26. § (1) bekezdese alapjan a neveld es oktato munka az ovodaban, az iskolaban, a 
kollegiumban pedagogiai program szerint folyik. A pedagogiai programot a nevelotestiilet fogadja el es 
az intezmenyvezeto hagyja jova. A pedagogiai program azon rendelkezeseinek ervenybelepesehez, 
amelyekbol a fenntartora tobbletkotelezettseg harul, a fenntarto egyetertese sziikseges.
A 2022-2023. evi dontesekben szereplo osszegek eseteben a SZOCHO 13%-os mertekkel kerult 
kiszamitasra az Orszaggyules ele beterjesztett 1717668. szamu torvenyjavaslatban foglaltaknak 
megfeleloen.

A Motv. 41.§ (3) bekezdese alapjan onkormanyzati dontest a kepviseld-testulet, a helyi nepszavazas, a 
kepviselo-testiilet felhatalmazasa alapjan a kepviseld-testulet bizottsaga, a reszonkormanyzat testiilete, a 
tarsulasa, a polgarmester, tovabba ajegyzo hozhat.
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A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviseld-testiiletenek a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 
36/2014. (XI. 06.) Onk. rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 7. melleklet 1.2.5. es 1.4.2. pontjai alapjan, a 
Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag pedig az SZMSZ 2.4.1. 
pontja javasolja a Kepviselo-testuletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

A Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13.§ (2) bekezdese alapjan az eldterjesztest nyilvanos ulesen 
kell targyalni. Az SZMSZ 30.§ (2) bekezdese es a 6. melleklet 6. pontja alapjan a hatarozat 
elfogadasahoz minositett tobbseg sziikseges.

Kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
..../2021. (............ ) szamu hatarozata

a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi 
Ovodakban az elmeny alapu angol nyelvi foglalkozasok fokozatos bevezetesenek elfogadasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi 
Ovodak tekinteteben az elmeny alapu angol nyelvi foglalkozasokat fokozatosan bevezeti a 
2022. januar 1-jetdl kezdodoen

2. a hatarozat 1. pontjaban foglaltakra biztositja a penziigyi fedezetet a 2022. evre 8.160.000 Ft/ev 
+ 540.800 Ft/ev SZOCHO, mindosszesen brutto 8.700.800 Ft osszegben.

3. a hatarozat 1. pontjaban foglaltakra biztositja a penziigyi fedezetet a 2023. evre legfeljebb
22.630.000 Ft/ev + 1.856.400 Ft/ev SZOCHO, mindosszesen brutto 24.486.400 Ft 
osszegben.

4. a hatarozat 1. pontjaban foglaltakra biztositja a penziigyi fedezetet a 2024. evre 17.740.000 
Ft/ev + 2.215.200 Ft/ev SZOCHO, mindosszesen brutto 19.955.200 Ft osszegben.

5. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon a 2-4. hatarozati pontban meghatarozott 
elbiranyzatok betervezeserbl az Onkormanyzat 2022-2024. evi kbltsegveteseiben, a Jozsefvarosi 
Ovodak koltsegvetesebe tervezetten.

Felelds: polgarmester
Hatarido 2-5. pont eseteben: az Onkormanyzat 2022-2024. evi kdltsegveteseinek elfogadasa

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda, Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly, Jozsefvarosi Ovodak.

ABudapest, 2021. december 10.

Dr. Erbss Gabor xJ 
alpolgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:

7


