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Újhartyán  Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2013. június 25 (kedd) 17 órai kezdettel 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 
 

1. napirendhez 
 

Tárgy:     Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha  
„Gyermekvár”  intézmény gyógypedagógusi státusz bővítése 
 

Előterjesztő:  Kecskésné Rizmajer Ildikó intézményvezető 

Előkészítő:  Göndörné Frajka Gabriella jegyző 

Előterjesztés tartalma:  határozati javaslat 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Az újhartyáni óvodában 2003. óta biztosítjuk az integrált gyógypedagógiai ellátást a sajátos 
nevelési igényű gyermekek számára, melynek személyi feltételét eddigiekben utazó 
gyógypedagógussal láttuk el. Ez általában heti 6-10 órában, 4.500 Ft óradíjjal zajlott.  

Intézményünkben jelenleg a helyiség- és eszköznorma biztosított a fent leírt szakmai feladat 
elvégzésére, viszont 2013. szeptember 1-től a személyi feltétel hiányzik. 

A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete szabályozza a nevelő- és oktatómunkát 
közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát és Fenntartói döntéstől teszi 
függővé a gyógypedagógus / pszicho-pedagógus/ alkalmazását. 

Ennek tükrében kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy 1 fő gyógypedagógus 
(pszicho-pedagógus) státuszt biztosítson intézményünk számára. 

Indoklás: 

- Közalkalmazotti jogviszonyban teljes munkaidőben gazdaságosabb a gyógypedagógus 
foglalkoztatása, mint kevés óraszámban, magas óradíjat fizetve. 

- Jelenleg 9 fő emelt normatívás gyermekünk van, akiknek a szakvélemény szerinti 
ellátását továbbra is biztosítanunk kell. 

- Évről-évre növekszik azoknak az óvodáskorú gyermekeknek a száma, akiknek a 
fejlődési skálája egyenetlen, speciális fejlesztést kívánnak. 

Ebben a korai életszakaszban az esélyteremtő nevelés-oktatás biztosításával a teljes 
felzárkóztatás megvalósulhat, a Gyermekvár nevelőtestülete küldetésének érzi ezt, kérjük 
támogató döntéshozatalukat! 

A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete szabályozza a nevelő- és oktatómunkát 
közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát és Fenntartói döntéstől teszi 



függővé a pedagógiai asszisztens alkalmazását, ezt 3 gyermekcsoportonként 1 fő-ben 
állapítja meg. 

Mivel 2013. szeptembertől hatályos szigorú alkalmazási feltételek miatt nem alkalmazható 
óvodapedagógus munkakörben, aki még nem szakképzett- vagyis jelenleg csupán képzésben 
lévő-, kérem, hogy 1 fő óvodapedagógus státusz helyett 1 fő pedagógiai asszisztens 
státuszt engedélyezzenek számunkra 2013.09.01-2014.08.31-ig. 

 óvodapedagógus Pedagógiai asszisztens 
feladat Nevelő-oktató Nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő 
végzettség felsőfokú középfokú 
bér F kategória Garantált bérminimum 
Munkaid ő (kötelező óra) Heti :32 Heti : 40 

 

 

Tisztelettel: Kecskésné Rizmajer Ildikó  

Intézményvezető 


