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Tĺsztelt Képvĺselő.testůĺlet!

I.II. Előzmény' indokolás

a) álláshelyek
A Képviselő-testiilet 30912013. (VII.17.) szźmllhatátozatźnakZ.a,l pontjában a
kormtnyzaÍi fenntaľtású napkĺizi otthonos óvodfü eĺgedé|yezett kĺjzalkaLmazotti

Előteľjesztő: Sríntha Pétemé alpolgármester, dr. Feręncz orsolya képviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2013. szeptembeľ 18. sz. napiľerrd

Táľgy: Javaslat óvodai álláshelyek módosítására

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hatátozat elfogadásahoz egyszeťu/gjn!5ített sza-

vazattöbbség sztikséges.
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Yáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
HumánszolgáltatásÍ BuottságvéIeményezi x

HaÍár ozati i av as|at a bizottság szźtmár a:

A Városgazdálkodási és PénzüKvi Bizottság/tlumánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnekaze|őter jesztésmegtárgyalásźú.

kertileti ön-
álláshelveit

2013 I étőI az alábbiak szerint hatfuozta

íntézmény

Nevelő munkát segítő (NoS) alkal-
mazotti álláshelyek

Enge dély ezett ál l áshely

2013.08.31 2013.09.01 váItozás 2013.08.31 2013.09.01

Gyerek-Viľág Napkĺizi
Otthonos Ovoda

I2 T2 0 30 30

Kincskereső Napközi
otthonos óvoda

I 8 0 20 20
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intézmény

Nęvelő munkát segítő (NoS) alkal-
mazotti álláshelyek

Enge đé|y ezett ál l áshel y

2013.08.31 2013.09.01 vá|tozás 2013.08.31 2013.09.01

Napsugar Napközi ott-
honos Ovoda

6 6,5 +0,5 I6 16,5

Koszoľú Napközi ottho-
nos Ovoda

6 6,5 +0,5 I6 16,5

Hétszínvkág Napközi
Otthonos Ovoda

6 6,5 +0,5 I6 16,5

Mesepalota Napközi ott-
honos Ovoda

8 I 0 20 20

TA-TI-KA Napkĺĺzi ott-
honos Ovoda

9,75 8 -r,75 2r,75 20

Pitypang Napközi ottho-
nos Ovoda

6 6,5 +0,5 T6 16,5

Szivĺáľvány Napközi ott-
honos Ovoda

11,25 10 -r,25 )1 )\ 26

Százszorsz.ép Napk<izi
Otthonos Ovoda

9,25 9 -0,25 )? )5 23

Naprafoľgó Napkĺizi ott-
honos Ovoda

6,5 -l 17,5 16,5

Katica Bĺjlcsőde és Nap-
közi otthonos óvoda

10,5 9 -1,5 t55 24

osszesen I07,75 103 -4.75 266.1s 262

b) felmentés
A Képviselő-testület fenti határozat 8. pontjában kérte fel a polgĺĺrmesteľt, hogy az álláscsök-
kentésekből adódó esetleges felmentések, végkielégítések összegét a költségvetési fedezet
biztosítása miatt teľjessze be a Képviselő-testület 20|3. szeptemberi első rendes iiléséľę.

III. Tényállás
a) álláshelyek
Az elozo évekhez hasonlóan óvodáinkban a2013l20|4. nevelési évben is vannak olyan gyer-
mekek, illętve várnak még felvételre, akik tartós betegségfü miatt több odafigyelést igényel-
nek az óvodapedagógusok részéro| és minđ a szülők, mitd az óvodák, mind az cinkoľmányzat
rész&ó| fęlmerült annak igénye, hogy az integráltan nevelhető tartósan beteg gyermekek (p1.

cukoľbetegek) ellátása megoldódjon, ett7lez azonban további a|ka|mazotti létszrám biĺosítása
szükséges. A kĺjznevelési törvény értęlmében ez az źúláshely önként vállalt feladat, ęzt aköz-
ponti költségvetés nem finanszítozza.

A keľületi óvodák elhelyezkedését tekintve javasolom, hogy az önként vállalt áIláshe|y az
onkormanyzat fewÍartásźharl lévő TÁ-TI-KA Napközi otthonos óvodához (1088 Budapest,
Rĺákóczi út 15.) (a továbbiakban TÁ-TI-Ka óvoda) keľüljön, hiszen az ővoďtl< elhelyezkedé-
sét tekintve ez az ővoda a kerĹiletben jól megközelíthető helyen található.



A munkakör betöltője elsősorban a lÁ-ľl-ra ovodan belül annak az ővodai csoportnak a
nevelőmunkáját segítené, amelyikben elhelyezésre kerĹilnek a'taľtós betegségĹik miatt tcjbb
odafigyelést igénylő gyeľmekek, szükség esetén azonban más ovoda rendelkezéséľe is állna.
Jelenleg egy l'-es típusú' diabeteses gyermek óvodai felvételét kell megoldani, mely gyeľmek
fogadását a TA-TI-KA ovoda biztosítja.

A Józsefiiaľosi onkoľmányzat fenntaľtásában működő ľÁ-ľl-ra ovoda engedéIyezett állás-
helyeinek szźtma és ezá|ta| az összes kerĹileti tinkormanyzati ővoda engeđé|yezett álláshelyeĹ
nek száma 2013. október I-tőIkezdőďóen az alábbiak szerint alakulna:

b) felmentés
A nemzeti köznevelésről szóló fI|I. évi CXC. tcirvény 2. sz. mellékletének nevelőmunkát
érintő a|ka|mazottaklétszámánakváItozása 11,5 (12fő) dajkaa||ást érintętt. Azővodavezetők
tájékońatása szerint a |étszálmcs<jkkentéssel érintett 12 fĺ5 dajka közül 11 fo további foglal-
koztatása áthelyezéssel (Józsefuárosi Intézménymfüödtető Kcizpont és a Szivárvány ovodá-
ba) megotđódott. A TÁ-TI-KA óvoda đajkája nem kérte elhelyezését más <inkormiínyzati
iĺtézménybe, átképzésí lehetőséggel sem kívant éIni, ezért indokolt a do|goző felmentése. A
koza|ka|mazott _ akozaIka|mazotti jogviszony tekintetében _ felmentési ideje 60 nap+l hó-
nap, végkielégítésľe nem j ogosult.

IV. Jogszabályi kłiľnyezet ismertetése
A Képviselő-testület hatáskĺire a Magyarország helyi cinkormĺányzatairő| szőĺő 2011. évi
CL)o(Xx. törvény 23. $ (5) bekezdés 10. és 1l. pontjában'a4I. $ (3) bekezdése, 111. $ (2)
bekezdése, valamint az źů|anlháztartástőI szőIő 2011. évi CXCV. töľvény 23. s Q) bekezdés
a) pontja és a 43. $ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

V. A dtintós taľtalmának ismertetése

a) álláshelyek
Az integráLtan nevelhetó taľtósan beteg gyermekek keľületi szintű ellátásanak bíztosítása ér-
dekében javaslom a TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda (1088 Budapest, Rakóczi út 15.)
nevelő munkát segítő a|ka|mazottí |étszárnźnak emelését 0,5 pedagĺógĺaĺ asszisztensi státusz
bińosításźl.va|,20l3. október 1 . napjeĺtő| kezdődően.
b) felmentés
Javasolt a đajka fęlmentési költségeinek biztosítása.

vI. A döntés célja' pénzügyi hatása

A đöntés célja, hogy kerületi szinten biztosított legyen az integrá|tan nevelhető taľtósan beteg
gyeľmekek óvodai el|átása, valamint a felmentettkoza|ka|mazott felmentési költségeit bino-
sítsa a testület.

íntézmény

Nevelő munkát segítő (NoS)
a|ka|mazotti álláshelvek

EngedéIy ezett á1l áshely

2013.09.01 2013.10.01 vźitozás 2013.09.0r 2013.10.01

ľÁ-rI-ra Napközi otthonos
Ovoda I 8,5 +0,5 20 20rs

keľületi ĺóvodák tĺsszesen 103 103.s +0.5 f62 262,5



a) A TA-TI-KA ovoda taľtós ĺjnként vźllla|t 0,5 fős álláshely k<iltségigénye20|3. évre..

engedélyezett álláshely vá|tozásźnak költségigénye: br. 166.655.- Ft. kerekítve 166.7 e Ft.
személyi juttatás: bér és pótlékok: 114.000.- Ft;
személyi j utt atźs: cafetería: | 6.120.- F t;

EHO:2.686.-Ft1'
szoc. hozzj. aďő: 30.7 80.- Ft;
dologi SZJA: 3.069.- Ft.
(a 0,5 állás költségigényénél abér 2hőnapra, a cafeteria pedig 3 hónapra kerĹilt megállapí-
tásra)
2014. évi taĺtós előľe vállalt kötelezettség összesen 1.043,0 e Ft.

b) közalkalmazott felmentésének kĺlltségigénye: bt. 434.340 Ft (342.000 Ft+92.340 Ft járu-
lék), keľekitre 434,3 ęFt

A TA-TI-KA Napkozi otthonos óvoda költségigénye - összesen _ 601,0 e Ft, melynek fede-
zeteként javaslom megjelĺllni a mfüödési cél és általános tartalékon belül a nyugdíjasok,
nylgdíjazás miatti foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséből ađódó többletköltségek mű-
ködési céltartalék e|okźny zatát megj elcilni.

Ké ľem az a|ábbi hatá.ľ ozati j ava s lat elfo ga d á s át.

Hĺ'rÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

1. a)tartós mfüödési <jnként váI|aIt feladatként a20I3. októbeľ 1. napjától azá|tala fenntartott
TA-TI-KA Napközi otthonos ovodában további 0,5 pedagógiai asszisztensi státuszt bizto-
sít, í gy az intézmény engedél y ezett ál l áshelyein ek szárna 20,5 .

b) a következő évek költségvetése terhére megközelítőleg évente 1.043,0 e Ft-ot biztosít az
onkormĺĺnyzat sĄátbevételeinek terhéľe.

Felelős : polgĺírmesteľ
Hataľidő: a) 20|3. szeptember 30., b) 20|4. évi költségvetés teľvezése, elfogadźsa

2. a) ahatérozat 1. pontja szeľinti álláshely vá|tozásmíatt20|3. évben 166,7 e Ft tisszeget
biztosít a TA-TI-KA Napközi otthonos ovodĺának.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. szeptember 30.

b) a 2013. szeptember 1-i létszámleépítéssel éľintett dajka felmentésérc 434, 3 e Ft össze-
get biztosít a TA-TI-KA Napközi otthonos ovoda költségvetésében.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺíďő: 2013. szeptember 3 0.



3. a) ahatátozatban fogtaltak miatt az onkoľmĺínyzatWađás 11107-,01 cím mfüödési cél és
általános tartalékon belül a nyugdíjasok, nyugdíj azás miaÍti foglalkoztatási jogviszony
megsziintetéséből adódó többletköltségek műkĺjdési céItartalék _ kötelező feladat _ előĹ
rtnyzatárőL 601,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11l08-02 cím f,rnanszirozási kiadáson belül
az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat _
előirányzattna L66,7 e Ft-ot, a kiadás 11108-02 cím finanszírozási kiadáson bę|i| azirźnyí-
tószervi tarrrogatásként folyósított tárrogatás kiutalása - kcitelező feladat _ e|ókźnyzatáĺa
434,3 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. szeptember 30.

b) a ľa.ľxa Napközi otthonos óvoda 121O0-O4 cím - önkéntváLlaltfeladat - ťlnansziro-
zásíbevételeken bellů| az iráĺyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám-
lan töľténő jővźtírása előírtnyzatát 166,] e Ft-tal és ezzel egyidejiĺleg a kiadás személyi jut-
tatás előiriĺnyzatźn belül a ľendszeres személyi juttatás e|őirźnyzatát II4,0 e Ft-tal, a céljel-
legrĺ cafeteia elofuényzatźú 16,I e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jríľulékok és szociális hozzźy
jarulási adó előirányzatánbęul az egészségügyíhozztlnulás előiranyzatát2,7 e Ft-tal, szo-
ciá|is hozzájáruIási adő eIőirányzatát 30,9 e Ft-tal, dologi SZJA előfuźnyzatát 3,0 e Ft-tal
megemeli álláshely bővítés címén.

Felelős : polgiíľmester
Határidő: 2013. szeptember 30.

c) a TÁTIKA Napközi otthonos óvoda 72I0O-O4 cím - kötelező feladat - ťlnanszírozási
bęvételeken beltil az irányítőszerui támogatásként folyósított támogatás fizetési szárrián
töľténő jőváirźsa eloírźnyzatát 434,3 e Ft-tal és ezzeI egyidejűleg a kiadás személyi juttatás

előhźnyzatźń342,0 e F-tal, munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájźrulási adó elő-
irényzatěú 92,3 e Ft-tal megemeli felmondás címén.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. szeptember 30.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy az <jnkoľmtnyzat kĺiltségvetéséről szóló rendelet következő
módosításánál, valamint 20|4, évtől évente a költségvetés tervezésénéI ahatźltozat 1. pont-
jában fo glaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: költségvetéséľől szóló rendelet kĺjvetkező módosítása, legkésőbb 2013. decem-
ber 31., valamint a20|4. évtő| aktiltségvetés elfogadása

A diintés végrehajtásátvégző szenĺezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humrín-
kapcsolati lroda, P énzligyi Ügyosĺály

Budapest, z'I3.szeptember 16. s"sa-"ś]
Sántha Péteľné
alpolgármester

Törvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

nevébpn és meg}íz{sából:
// ĺ//^I \dŕ, ŕukąV ź.,k
dr. Mészáľ Eľika ,/

a|jegyzó /
f01Js/[PI Í7 /

jŁt aľ, -;z.. cl ł\/.---..
dľ. Feľencz oľsolya

képviselő




