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A napirendi pont rövid tartalma: A Dunaújvárosi Óvoda vezetője azzal a kéréssel
fordult Önkormányzatunkhoz, hogy az intézmény 1 fő logopédust alkalmazhasson. A
létszámbővítés indoka, hogy az intézmény – alapító okiratában foglaltak szerint,
kötelező feladatként – ellátja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket (sajátos
nevelési igényű gyermek, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, stb.) és fejlesztési óraszámuk a jelenlegi létszámmal nem biztosított. A
2016. szeptember 1-jei adatok alapján 21 kisgyermek számára ír elő a Szakértői
Bizottság logopédiai fejlesztést. Az óvoda a korábbi tanévben megbízási
szerződéssel foglalkoztatott két logopédust, akik azonban az idei évben nem
vállalták a feladatot. Fenti indokok alapján az óvodának szüksége lenne 1 fő állandó
logopédusra. Az intézmény többletfinanszírozási igénye a 2016. évre 195.377,- Ft.
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jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály
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JAVASLAT
a Dunaújvárosi Óvodában logopédus álláshely engedélyezésére
Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 296/2016. számú levelében azzal a kéréssel
fordult a fenntartóhoz, hogy az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát 1 fővel
emelje meg. Az óvoda 1 fő logopédust szeretne alkalmazni. A levelet az előterjesztés
melléklete tartalmazza.
A logopédus alkalmazásának indoka az alábbi: A Dunaújvárosi Óvodában 2016. szeptember
1-jei adatok alapján 34 kisgyermek rendelkezik sajátos nevelési igényű (a továbbiakban:
SNI) besorolással. Ez a létszám a nevelési év végére – a korábbi évek tapasztalatai alapján
– 30-40%-kal megemelkedik. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői
Bizottsága 21 kisgyermek esetében logopédiai fejlesztést ír elő. A gyermekek száma
megoszlik a 13 tagóvodában.
A Pedagógiai Szakszolgálat helyi tagintézménye évek óta nem tudja ellátni az SNI-s
gyermekek logopédiai ellátását, csak pöszeterápiát, illetve a beilleszkedési, tanulási,
magatartászavaros problémával küzdő gyermekek ellátására tud óraszámot és szakembert
biztosítani. Az Nkt. 18. § alapján ezt a feladatot a Szakszolgálat nem is láthatja el.
Az Nkt. 47. §-a tartalmazza a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelésére, oktatására vonatkozó
rendelkezéseket. A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges
bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították.
A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői
véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az e célra létrehozott
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben,
óvodai csoportban vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos
óvodai csoportban történhet.
A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő
feltételek szükségesek:
a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának
és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta,
konduktor,
konduktor-tanító,
konduktor-óvodapedagógus,
konduktor(tanító)
vagy
konduktor(óvodapedagógus) foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges
speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,
b) egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelésoktatáshoz, fejlesztő neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői
bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának
és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta,
konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy
konduktor(óvodapedagógus), a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint
speciális gyógyászati és technikai eszközök,
c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.
Az intézmény az elmúlt nevelési évben megbízási szerződést kötött két logopédussal, akik
ellátták a fejlesztést az óvodán belül. Az idei nevelési évben azonban már nem vállalják,
mivel nagy leterheltséget jelent számukra a 13 tagóvoda közötti ingázás, miközben a saját
munkájukat is el kell látniuk, Az óvodavezető próbált más logopédusokat is felkérni, de fenti
okokra hivatkozva senki nem vállalja a feladatot.
A 21 gyermek fejlesztésére előírt óraszám 33 óra/hét, egy gyógypedagógus kötelező
óraszáma 26 óra/hét.
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Ahol lehetséges, az óvodában a logopédiai fejlesztést kiscsoportos foglalkozás formájában
oldják meg.
A Dunaújvárosi Óvoda alapító okirata szerint az intézmény alapfeladata az óvodai nevelés
feladatainak ellátása mellett a többi gyermekkel együtt nevelhető SNI-s gyermekek óvodai
integrációja, ellátása a hatályos ágazati jogszabályok, valamint az Óvoda pedagógiai
programja alapján.
Az Nkt. 61. § (2) és (3) bekezdése szerint a pedagógiai szakszolgálatok feladatait és a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat szakirányú felsőfokú végzettségű szakember látja el. A
nevelő- és oktatómunkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-szakmai
szolgáltatások ellátását szakképzett szakemberek segíti.
Az Nkt. 8. § (3) bekezdése szerint az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott
időkerete magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a
teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet,
továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő,
valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét.
Fentiek alapján a kötelező feladatellátás biztosítása érdekében az óvodavezető 1 fő
logopédus álláshelyre kér engedélyt az alábbiak szerint:
álláshely
megnevezése
1 fő logopédus

besorolás

álláshely bruttó
illetménye/hó

Járulék Ft/ hó

összes
bérköltség Ft/
hó

2016.10. hó –
2016. 11. hó
bérköltség

P/10

292.243,-

78.906,-

371.149,-

742.298,-

Az intézmény azonban fentiek szerint a 2016. évre szóló költségvetésébe betervezte a 2 fő
megbízási szerződéssel korábban alkalmazott logopédusok bérköltségét. Ennek összege
október-november hónapra: 546.920,- forint.
A kalkulált bérigény tehát ezzel az összeggel csökken, így az intézmény 2016. évi
költségvetését a kért létszámbővítés kapcsán 195.378,- Ft-tal kell megemelni (bér
járulékokkal).
Fentiek alapján az intézmény többletfinanszírozási igénye a 2016. évre 195.378,- Ft.
(A 2017. évre vonatkozó költség fenti bérköltséggel számolva: 4.453.783,- Ft.)
Az előterjesztést az előkészítés szakaszában a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője
áttanulmányozta és tudomásul vette.
Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2016. szeptember 20-án, a
közgyűlési postázást követően tárgyalta, így a bizottság véleményét az elnök szóban
ismerteti.
A pénzügyi bizottság az előterjesztést 2016. szeptember 13-án tárgyalta és 5 igennel
támogatta azt.
A gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. szeptember 14-én megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta azt.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:
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HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (IX. 22.) határozata
a Dunaújvárosi Óvodában logopédus álláshely engedélyezéséről
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az
Önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda (2400 Dunaújváros, Pajtás
utca 2.) 2016. október 1. napjától 1 fő logopédust alkalmazzon.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 1. napjától a
Dunaújvárosi Óvoda szakmai létszámát 1 fővel (1 fő logopédus) növeli.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontban hozott döntés
értelmében a Dunaújvárosi Óvoda 2016. évi finanszírozását a logopédusi álláshely
bérének többletigénye fedezeteként 195.378,- Ft-tal megemeli Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5. mellékletének
„Intézményi tartalék” sora terhére.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda vezetőjét,
hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az intézmény
dokumentumait.
Felelős: a határozat végrehajtásáért:
a Dunaújvárosi Óvoda vezetője
Határidő: 2016. október 28.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: 2016. szeptember 30.
Dunaújváros, 2016. szeptember 22.
Izsák Máté s.k.
Pintér Attila s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és
a pénzügyi bizottság elnöke
sportbizottság elnöke
Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke
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