
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 
Az Önkormányzat köznevelési, továbbá szociális és gyermekjóléti ágazati feladatai az elmúlt           
időszakban, mind jogszabályi, mind önkormányzati döntések alapján változtak. Ennek a          
változásnak a következtében szükséges áttekinteni a feladatokhoz igazodó humán-erőforrás         
ellátottságot, a munkakörök számát, melyet az alábbiak szerint javasolok módosítani. 
 
I. A köznevelési intézmények létszámával kapcsolatos döntések 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. § (6) bekezdése szerint: 

„A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a            
sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő          
gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó,        
legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés        
lehetőségeinek megteremtése.” 

Ugyancsak nevezett törvény 4. § 1. pont (1.21.) bekezdése a következőket nevesíti: 

„ E törvény alkalmazásában 
1. alapfeladat: a köznevelési intézményalapító okiratában, szakmai alapdokumentumában        

foglalt köznevelési feladat, amely … 
1.21.) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű           

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása…” 
  

A fenti törvényi előírásoknak megfelelően 2011/2012-es nevelési évtől valamennyi óvodánk          
Alapító Okiratába bekerült a sajátos nevelési igényű gyermekek intézményspecifikus         
ellátása, figyelembe véve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai irányelve és a sajátos             
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvéről szóló 2/2005. (III.1.) OM rendelet           
vonatkozó előírásait. A későbbiekben pedig igyekeztünk eleget tenni a sajátos nevelési           
igényű gyermekek ellátására vonatkozó 32/2012.(X.8.) EMMI rendeletben       
megfogalmazottaknak. 
  
Amennyiben visszatekintünk az elmúlt évekre, úgy az SNI gyermekek számának rohamos           
emelkedését figyelhetjük meg intézményeinkben. Óvodáinkban összesen 2012-ben 75 fő,         
2013-ban 83 fő sajátos nevelési igényű gyermek járt, 2014-ben ez a szám 98 főre              
növekedett; majd 2015-ben 112 fő, 2016-ban 117 fő sajátos nevelési igényű gyermek óvodai             
ellátásáról gondoskodtunk. Jelenleg (2017. október 1-jei adat szerint) 111 fő sajátos nevelési            
igényű gyermek ellátását végezzük, és tudomásunk van további 9 gyermek folyamatban           
lévő szakértői vizsgálatáról. Így az elmúlt évhez viszonyítva újabb 3 fővel nőhet a             
különleges gondozást és fejlesztést igénylők száma, de ez nem lezárt adat, mivel a             
vizsgálatok a nevelési év során folyamatosan történnek. Öt év leforgása alatt közel 48%-os             



emelkedést figyelhetünk meg, ami igen magasnak mondható. Ez az emelkedő tendencia,           
sajnos az elkövetkező évekre sem látszik megszűnni. 
  
Mivel az SNI gyermekek fejlesztési szükséglete széles skálán mozog - különböző           
hiátusaikból kifolyólag -, így segítésükhöz megfelelő végzettségű szakember-apparátus        
szükséges. A fejlesztési területek közül jelentős szükség mutatkozik gyógypedagógusi és          
gyógypedagógiai asszisztensi ellátásra, ugyanis a 2017/2018-as nevelési évben óvodáinkba         
járó SNI gyermekek szakértői véleményében előírt gyógypedagógiai fejlesztései jelenleg         
nem tudnak teljes számban saját státuszban lévő dolgozók bevonásával megvalósulni, ezért           
külső szakemberek egyéni szerződtetésével igyekszünk a szakértői véleményekben előírt         
valamennyi fejlesztést biztosítani. 
  
A növekedő sajátos nevelési igényű gyermeklétszámból adódóan további gyógypedagógus         
és gyógypedagógiai asszisztens végzettségű szakemberek bevonása szükséges a        
maradéktalan feladatellátáshoz. Jelenleg egy intézményünkben (Szentimrevárosi Óvoda)       
nincs kialakított gyógypedagógusi státusz. Amennyiben valamennyi óvodánk rendelkezne        
megfelelő számú gyógypedagógus végzettségű szakemberrel, úgy az ellátás biztosítása         
kiszámíthatóbbá válna és a külső tényezőktől függetleníthető lehetne. 
Ez esetben - az intézmények SNI specifikusságának figyelembevételével - a következő           
óvodák vonatkozásában lenne szükség ez irányú státuszkialakításra és további         
státuszbővítésre: Dél-Kelenföldi Óvoda – szurdopedagógia, pszicho-pedagógia szakon       
végzett gyógypedagógus, Szentimrevárosi Óvoda – oligifrénpedagógia szakon végzett        
gyógypedagógus. Kerületünkben egyedül a Dél-Kelenföldi Óvodában - intézményi alapító         
okirat szerint - tudunk mozgásszervi fogyatékos gyermekeket fogadni. Az összkerületi          
magas ellátási igény jelentős feladatellátást jelent az intézménynek. Ezért javasolt volna a            
meglévő szakember-apparátus bővítése egy fő szurdopedagógussal. A Szentimrevárosi        
Óvodában jelenleg sem a székhelyen, sem a telephelyeken nincs kialakított          
gyógypedagógusi és gyógypedagógusi státusz, ezért a felmerülő sajátos nevelési igényre          
támaszkodó ellátás megszervezése nagy kihívást jelent a fenntartó számára. Mindezek          
figyelembevétele mellett javaslom, hogy a Dél-Kelenföldi Óvoda dolgozói státuszait 1 fő           
szurdopedagógia, pszicho-pedagógia szakon végzett gyógypedagógussal, a Szentimrevárosi       
Óvoda dolgozói státuszait 1 fő oligofrénpedagógia szakon végzett gyógypedagógussal         
bővítsük. 
  
Mivel a sajátos nevelési igényű gyermekeink nagyobb hányada autizmus zavarral élő,           
csoportlétszám tekintetében 3 főnek tekintendő gyermek, és sokan közülük a          
gyógypedagógusok által vezetett fejlesztési foglalkozásokon kívül napi szintű egyéni         
ellátást is igényelnek, ezért szükséges a meglévő gyógypedagógiai asszisztensi álláshelyek          
1-1 státusszal való bővítését is tervezni a legmagasabb férőhelyszámmal (642) bíró           
Albertfalvai Óvodában és a legmagasabb számban autizmus spektrum zavaros gyermekeket          
ellátó (25 fő) Kelenvölgy-Őrmezei Óvodában. Ezért javaslom, hogy az Albertfalvai Óvoda           



dolgozói státuszai és a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda dolgozói státuszai 1-1 fő          
gyógypedagógiai álláshellyel bővüljenek. 
  
  
II. A szociális és gyermekjóléti intézmények létszámával kapcsolatos döntések 
 

II.1. Egyesített Bölcsődei Intézmények 
 
Az intézményben az új felvételi eljáráshoz és a a pedagógus életpályához fűződő            
képzési-minősítési feladatokhoz kapcsolódóan 1 adminisztrátor álláshely fejlesztés       
szükséges. 
 

II.2. Újbudai Humán Szolgáltató Központ 
 
Az intézményben 2018. szeptember 1-jétől kötelező elindítani az iskolai és óvodai szociális            
segítő tevékenység biztosítását. A rendszer kiépítéséhez, az új feladat bevezetésének          
előkészítéséhez a jelen szakaszban 2 szociális asszisztens álláshely fejlesztés szükséges. 
 

II.3. Újbudai Idősek Háza 
 
Az intézményben az ellátottak állapotához igazodó többletfeladatok ellátásához 1 technikai          
álláshely fejlesztés szükséges. 
 

II.4. Újbudai Szociális Szolgálat 
 
Az intézményben - jogszabályváltozás miatt - a továbbiakban nem szükséges fenntartani a            
229/2016. (XII. 15.) XI.ÖK határozat d) pontjával engedélyezett többlet 15,5 álláshelyet,           
azonban az induló új feladathoz, a pszichiátriai betegek nappali ellátása működtetéséhez           
kapcsolódóan 4 álláshely - 1 vezető, 2 terápiás munkatárs, 1 szociális munkatárs - fejlesztés              
szükséges. Így összességében az intézménytől 11,5 álláshely elvonható. 
 
A fentiek alapján, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni,           
és a döntést meghozni szíveskedjen. 
  
 Budapest, 2017. november 10. 
 
 
                                                                                                     dr. Molnár László 

  


