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A lakosság teljes körű ellátásának biztosításához Önkormányzatunk több alkalommal         
pályázott (2015-ben: Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása pályázati        
kiírás, 2016-ban: VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának        
növelése pályázati kiírás) a Gazdagréti régióban lévő Gazdagréti Óvoda Gazdagréti          
Szivárvány Óvoda telephely (1118 Budapest, Gazdagréti tér 2/a) 4 csoportos, 120 férőhelyes            
bővítéséhez. 
1. 2017-ben a Kormány kiemelten támogatott fejlesztések körébe emelte a Gazdagréti Óvoda            
Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephely férőhelybővítését és épületkorszerűsítését, melyre        
500 Millió Ft támogatást biztosított. 
A 4 óvodai csoporttal történő bővítéshez szükséges személyi feltételek biztosítását a nemzeti            
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. és 3. melléklete, Budapest Főváros XI. Kerület              
Újbuda Önkormányzata Köznevelési Koncepció 7.12.5.1 bekezdése, a pedagógusok        
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény           
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)       
Kormányrendelet 32/A. § (1) és (2) bekezdése szabályozza, míg az intézmény helyiségeinek            
bútorzata és egyéb berendezési tárgyainak jegyzékét a nevelési-oktatási intézmények         
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI         
rendelet 1. Óvoda II. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai című melléklete            
nevesít. 
A 2011/2012-es nevelési évtől a Gazdagréti Óvoda Alapító Okiratába bekerült a sajátos            
nevelési igényű gyermekek intézmény specifikus 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. Mivel a Gazdagréti régióban évek         
óta a sajátos nevelési igényű gyermekek száma emelkedő tendenciát mutat, így vélhetően a             
szóban forgó intézményi bővítés további SNI ellátási feladatokat ró az intézményre. Erre való             
tekintettel a gyermekek szakszerű fejlesztése érdekében indokolt újabb gyógypedagógus         
álláshely létrehozása. 
  
A fenti törvényi előírások figyelembevételével a Gazdagréti Óvoda Gazdagréti Szivárvány          
Óvoda telephely 120 férőhellyel történő bővítéséhez a következő státuszok kialakítása          
szükséges az alábbi finanszírozás mellett:  
8 óvodapedagógus álláshely Pedagógus I/7-kategóriával számolva 274.050 Ft/hó/fő 
Bér három hónapra: 6.577.200 Ft 
                Járulékai: 1.282.554 Ft 
1 gyógypedagógus álláshely (egyetemi végzetség) Pedagógus I/7-kategóriával számolva        
304.500 Ft/hó/fő 
 



Bér három hónapra: 913.500 Ft 
                 Járulékai: 178.132 Ft 
2 pedagógiai asszisztensi álláshely 198.550 Ft/hó/fő 
Bér három hónapra: 1.191.300 Ft 
                 Járulékai:    232.303 Ft 
4 dajka álláshely 198.550 Ft/hó/fő 
Bér három hónapra: 2.382.600 Ft 
                 Járulékai:    464.607 Ft 
1 takarító álláshely 138.000 Ft/hó/fő 
Bér három hónapra: 414.000 Ft 
                Járulékai:   80.730 Ft 
Fenti álláshelyek bére összesen: 11.478.600 Ft 
                    Járulékok összesen:   2.238.326 Ft 
Caffetéria nettó: 12.417 Ft/fő/hó 
16 fő 4 hónapra számítva: 794.688 Ft 
   Járulékai: 271.936 Ft 
Bankszámla hozzájárulás 16 főnek 4 hónapra számítva: 64.000 Ft 
Személyi juttatás összesen: 12.337.288 Ft 
    Járulékok:   2.510.262 Ft 
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 1. Óvoda II. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési           
tárgyai című melléklete szerint a 4 csoportszoba kialakításához a kivitelezési tervben szereplő            
eszközökön túl csoportszobai eszközökre 6.468.012 Ft, felnőttek munkavégzéséhez        
szükséges eszközökre 3.196.772 Ft, bútorokra 6.499.964 Ft, mindösszesen dologi kiadásokra          
16.164.748 Ft biztosítása szükséges. 
A nevezett pénzeszközök biztosítása a 2018-as év szeptembertől novemberig terjedő          
időtartamára az 1/2018.(I.23.) XI.ÖK. rendelet 6. melléklet 8.1.1 Gazdálkodási céltartalék          
soráról megoldható, a továbbiakban a mindenkori intézményi költségvetésben kerül         
tervezésre. 
2. Az előzőekben részletezett változtatások szükségessé teszik a Gazdagréti Óvoda jelenleg           
hatályos alapító okiratának módosítását a Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephely         
vonatkozásában a következők szerint: 
a Gazdagréti Szivárvány Óvoda telephely maximális gyermeklétszáma 210 főről 330 főre           
emelkedik. 
Az egységes szerkezetbe foglalt és a módosító okiratok az előterjesztés 1. számú mellékletét             
képezik. 
  
A fentiek alapján, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni,           
és a döntést meghozni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2018. április 09. 
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