
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Újbuda Önkormányzata 2015. április 23-án megalkotta köznevelési koncepcióját. 
Két év eltelte után készítettünk egy tájékoztatást a koncepció feladatainak végrehajtása           
állásáról, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz a mellékleteivel együtt. 
Az ott megfogalmazottak alapján javasolom, hogy a koncepciót az alábbiak szerint           
módosítsuk: 
1. 2017 szeptemberétől nem a Tankerület látja el az óvodákban a sajátos nevelési igényű             

gyermekek fejlesztését utazó gyógypedagógusok segítségével, ezért ezt az        
önkormányzatnak kell megoldani, saját státuszok létesítésével illetve külső, egyéni         
megbízások formájában. 

      Javasolom, hogy a 3.5. pont egészüljön ki az alábbival: 
2017. szeptember 1-től az önkormányzat gyógypedagógiai státuszok és egyéni         
megbízások létesítésével biztosítja az óvodákban járó, sajátos nevelési igényű         
gyermekek fejlesztését. 
  

2. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának változása miatt javasolom, hogy a 7.3.            
pont újabb ponttal egészüljön ki: 

· sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási       
nehézséggel küzdő gyermekek felzárkóztató és attitűdbeli/szocializációs      
fejlesztését, 

  
3. A fenntartói alapelvek fejezetben szükséges rögzíteni az intézményeinkben értékké váló,          

Pedagógiai Programokban is szereplő a másság elfogadására való érzékenyítés és a           
biztonságos közlekedés alapjaival óvodás korban történő megismerkedés fontosságát. 

      Javasolom, hogy a 7.4, pont egészüljön ki az alábbiakkal: 
·     a biztonságos közlekedés elsajátítása óvodás kortól fontos feladat, 
· a fogyatékos emberek elfogadására történő érzékenyítés épüljön be a          

nevelésbe. 
  
4. A mellékletben megfogalmazottak szerint szükséges véglegesíteni az óvodák nevelő         

munkájához szükséges alkalmazotti munkaköröket, ezért javasolom, hogy a 7.12.5.1 pont          
6. francia bekezdése helyett az alábbi kerüljön be: 

· Valamennyi óvodába (székhely + 2 telephely, összesen három feladatellátási          
hely esetén) 1 függetlenített intézményvezető-helyettesi állás, valamint,       
4-dik feladatellátási hely létesítésétől további 1 fő függetlenített        
intézményvezető-helyettesi státusz, 

· Telephelyenként 1 intézményvezető helyettesi és 1 intézményvezető-helyettes        
II. megbízás, 

· Integráció szerint szükséges gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztensi        
álláshely, 

·    Szükség szerint pszichológus álláshely, 



·      Szükség szerint gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus álláshely, 
·      3 csoportonként 1 pedagógiai asszisztens, 
·      Szükség szerint gyógytestnevelői álláshely, 
·      Legalább 4 csoportos telephelyenként 1 óvodatitkári álláshely, 
·      csoportonként 1 dajka álláshely, 
·      bentlakó /házmesteri feladatot ellátó/, fűtő, kertész álláshely szükség 

szerint, 
·     4 csoportonként 1 takarítói álláshely, 
·     Telephelyenként 1 konyhás álláshely.  

  
5. A megváltozott állami finanszírozás miatt szükséges módosítani annak megfelelően a          

helyi finanszírozási elveket, az alapbér előirányzat kiszámításának vonatkozásában, mely         
szerint az adott év október 1-i az óvodákba járó gyermekek létszáma és az adott              
évdecember 31-ig felvettek száma alapján kell kiszámolni a finanszírozási alapot. 
Javasolom, hogy a 7.12.5.1. pont Az intézményi személyi juttatás előirányzat tervezése 
fejezet első franciabekezdés helyére a következők kerüljenek be: 

· Az október 1-jei, valamint a december 31-éig felvett gyermekek létszáma           
alapján számított csoport számára biztosított órakeret szerint kiszámolt        
álláshelyeken alkalmazott pedagógusok tényleges alapbére plusz a be nem         
töltött álláshelyekre a bértáblázat középkategóriájának megfelelő bér,       
továbbá 

- a nem pedagógus dolgozók ténylegesen betöltött álláshelyeinek bére és a be            
nem töltött álláshelyekre a bértáblázat középkategóriájának megfelelő bér. 

6. Az iskolák működtetését és épületük vagyonkezelését 2017. január 1-től a Dél-Budai            
Tankerület látja el, ezért javasolom, hogy a Koncepció 

● Fenntartói célok, kiemelt feladatok” fejezete 1. pont második francia         
bekezdését töröljük. 

● 7.6. Épületfenntartás és működtetés az iskolákban című fejezet helyébe az          
alábbi kerüljön be: 

7.6. Az Önkormányzat iskolákkal kapcsolatos kötelező feladatai  
● az iskolákban a közétkeztetés biztosítása, 
● a nyári napközis táborok fenntartása és működtetése, 
● az ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogok és kötelezettségek. 
A kötelező feladatokon túl a kerület továbbra is támogatja a kerületi           
iskolákban tanulókat ösztöndíjak és elismerések formájában, hiszen a        
tehetséggondozás támogatása fontos alapelv a kerületben. Az       
önkormányzat a kerületben dolgozó pedagógusokat továbbra is       
motiválja kitüntetések formájában. 

  
 
 
 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatok elfogadásával a           
tájékoztatást elfogadni és a koncepció módosítását jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
 
Budapest, 2017. november 10. 
  
 

dr. Molnár László 


