
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Az elmúlt években Sasadon megvalósult építési beruházások a Sasadi régió dinamikus           
fejlődését eredményezték. A megnövekedett lakásszámokkal az Újbudára történő        
beköltözések is megemelkedtek. A folyamatra Önkormányzatunk már 2017-től tervezetten         
felkészült az önkormányzati alapfeladat-ellátás átgondolásával, az intézményi hálózat        
kapacitásának megvizsgálásával és az ehhez kapcsolódó intézmény bővítési tervek         
előkészítésével. Megállapítást nyert, hogy a lakosság teljes körű ellátásának biztosításához a           
régió jól körülhatárolható fejlődési területén elhelyezkedő Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai          
Óvoda telephely (1112 Budapest, Törcsvár u. 19-23.) 2 csoportos, 60 férőhelyes bővítése            
szükséges. 
A Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai Óvoda telephely férőhelybővítését és épületkorszerűsítését          
Önkormányzatunk saját forrásból 360 Millió Ft célzott elkülönítésével biztosítja. 
  
A 2 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. 
2013. szeptember 1-jétől a Sasadi Óvoda Alapító Okiratába bekerült a sajátos nevelési igényű             
gyermekek intézményspecifikus ellátása, figyelembe véve a Sajátos nevelési igényű         
gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai           
oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012.(X.8.) EMMI rendeletben       
megfogalmazottakat. Az intézmény speciális szakmai elköteleződése és kiemelkedő        
módszertani innovációs munkája elismeréseként az érintett családok körében igen keresett.          
Mivel a Sasadi régióban a különleges bánásmódot igénylő, autizmus spektrum zavarral           
küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek száma évek óta emelkedő tendenciát mutat, így            
vélhetően a szóban forgó intézményi bővítés további SNI ellátási feladatokat ró a magas             
szintű fejlesztő tevékenységet folytató intézményre. Bár a jelenleg is foglalkoztatott          
pedagógiai asszisztensek száma a bővített csoportszámhoz viszonyítva a jogszabályban         
előírtnak továbbra is megfelel, a fentiekre való tekintettel a gyermekek szakszerű fejlesztése            
érdekében indokolt újabb pedagógiai asszisztensi álláshely létrehozása. 
  



1. A nevezett törvényi előírások figyelembevételével Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai Óvoda          
telephely 60 férőhellyel történő bővítéséhez a következő státuszok kialakítása szükséges          
az alábbi finanszírozás mellett:  
4 óvodapedagógus álláshely Pedagógus I/7-kategóriával számolva 274.050 Ft/hó/fő 
Bér három hónapra: 3 288 600,- Ft 
                Járulékai: 641 277,- Ft 
1 pedagógiai asszisztensi álláshely 214 500 Ft/hó/fő 
Bér három hónapra:    643 500,- Ft 
                 Járulékai: 125 483,- Ft 
2 dajka álláshely 214 500 Ft/hó/fő 
Bér három hónapra: 1 287 000,- Ft 
                 Járulékai: 250 965,- Ft 
1 takarító álláshely 149 000 Ft/hó/fő 
Bér három hónapra:    447 000,- Ft 
                Járulékai:       87 165,- Ft 
Fenti álláshelyek bére összesen: 5 666 100,- Ft 
                    Járulékok összesen    1 104 890,- Ft 
Cafetéria nettó: 12.417 Ft/fő/hó 
8 fő 4 hónapra számítva: 397 344,- Ft 
     Járulékai: 136 000,- Ft 
Bankszámla hozzájárulás 8 főnek 4 hónapra számítva: 32 000,- Ft 
Személyi juttatás összesen:   6 095 444,- Ft 
      Járulékok:   1 240 890,- Ft 
 

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 1. Óvoda II. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési            
tárgyai című melléklete szerint a 2 csoportszoba kialakításához szükséges bútorok és           
eszközök felmérése folyamatban van. A beszerzésükhöz szükséges pénzeszköz nagyságát és          
annak forrását a felmérés elkészülte után lehet meghatározni. 
A személyi juttatások és járulékai pénzeszközeinek biztosítása a 2019-es év szeptembertől           
novemberig terjedő időtartamára az 1/2019.(I.22.) 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 Sasadi Óvoda jelenleg           

hatályos alapító okiratának módosítását a Törcsvár Utcai Óvoda telephely vonatkozásában          
a következők szerint: 
- a Törcsvár Utcai Óvoda telephely maximális gyermeklétszáma 116 főről 176 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, 2019. március 4. 

  
 

 dr. Molnár László 


