
 

 

           11.    NAPIREND 

 

Ügyiratszám                                    LIS/197-12/2019.             

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Társulási Tanács 2019. február 12-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 

létszámbővítése 
 

Előterjesztő: Tóth Csaba elnök 

 

Előkészítő:  Szalainé Lakatos Adrienn pénzügyi-, számviteli és munkaügyi 

ügyintéző 

 

Meghívottak: Szigeti Lászlóné óvodavezető 
Előterjesztést látta:   

…………………………. 

Dr. Gelencsér Ottó 

jegyző 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda vezetője előterjesztést nyújtott 

be (1. számú melléklet) az óvoda alkalmazotti létszámának bővítése, valamint ennek fedezete 

biztosítása miatt. 

 

Az iskolai étkeztetésből adódó többlet munkafeladatok ellátása a korábbi években közfoglalkoztatás 

keretében került megvalósításra. Tekintettel arra, hogy a Foglalkoztatási Osztályon nyilvántartott, 

közfoglalkoztatásba bevonható személyek száma folyamatosan csökken, kvalitásuk egyre 

alacsonyabb, emiatt ez a  megoldás nem biztosítja a zavartalan feladatellátást. 

 

Tekintettel a megnövekedett gyermeklétszámra, a kis létszámú alkalmazotti közösségre 

(szabadságok kiadása, váratlan élethelyzet, betegállomány), a folyamatosan növekvő ellátandó 

feladatokra indokolt 1  fő technikai dolgozóval emelni az Óvoda létszámát. 

 

A közeljövőben (várhatóan a 2021/2022-es nevelési évben) egy fő dolgozó jogosult lesz a nők 

kedvezményes nyugdíjára, így az új dolgozó a későbbiekben erre a létszámhelyre átcsoportosítható 

lesz.  

 

A 1 fő (középfokú iskolai végzettséggel rendelkező) dolgozó felvétele 2019. március 01-től az 

intézmény 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint érinti: 

 

 

MT szerinti 

foglalkoztatás 

havi 

bérköltség 

járulék 

19,5 % 
összesen/hó 

2019. 03. 01-

től összesen 
cafeteria/év 

cafeteria 

járulék 

1 fő technikai 

dolgozó 209.000 40.755 249.755 2 247 795 83.333 

 

28.750 
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Tisztelt Társulási Tanács! 

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni, és az alábbi 

határozati javaslat szerint elfogadni. 

 

 

                                                   Határozati javaslat: 

                                      …/2019. (II. ...) T.T. határozat 

 

1. Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda teljes munkaidős 

munkavállalói létszámkeretét 2019. március 01. napjától 7 főről 8 főre emeli. 

 

2. Lesenceistvánd, Uzsa Községek Önkormányzatainak Óvodafenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa felkéri az intézményvezetőt, hogy az állás betöltésével kapcsolatos feladatokat lássa 

el. 

3. A Társulás tag önkormányzatai a létszám növelés fedezetét a Társulási Megállapodásban 

meghatározott feltételek szerint biztosítják.  

 

 

Felelős:  Tóth Csaba elnök  

  Szigeti Lászlóné intézményvezető 

Határidő:  2019. március 1. 

 

 

 

Lesenceistvánd, 2019. január 22. 

 

 

  Tisztelettel: 

 

 Tóth Csaba  

 elnök 
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1.melléklet 
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