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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő‐testült 2010. október 28‐i ülésére

Tárgy: A Lakiteleki Bölcsőde közalkalmazotti létszámának megemelése
Tisztelt Képviselő‐testület!
A Lakiteleki Bölcsőde bővítésének köszönhetően a bölcsődei csoportok száma 4‐re
emelkedett.
A bölcsőde szakmai működését elsődlegesen a személyes gondoskodást nyújtó gyermek‐
jóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és műkö‐
désük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet határozza meg.
A jogszabály 40. § (2) bekezdése szerint egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek
nevelhető, gondozható. Ez alól kivétel, ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek
betöltötte a második életévét, vagy ha fogyatékos gyermeket is ellát a bölcsőde.
Előbbi esetben 14, utóbbiban viszont csak 10, kizárólag fogyatékos gyermeket ellátó
bölcsődei csoportban pedig legfeljebb 6 gyermek fejleszthető, gondozható.
Megújult intézményünk a fenti rendelkezéseknek megfelelően került 4 csoportszobával
kialakításra, maximális felvehető gyermeklétszám pedig 48 főben meghatározva.
Az NM rendelet melléklete szabályozza a gyermekcsoportonként alkalmazandó szakmai
létszámminimum normákat.
Megnevezés
4 gyermekcsoporttal
(max 12 fő/csoport) ren‐
delkező bölcsőde eseté‐
ben

gondozó

Szakgondozó orvos

Bölcsődénként

intézményvezető/
szakmai vezető

Előírás
8 fő

1 fő,
havi 4
óra
1 fő

Jelenlegi
létszám
4 fő

Hiányzó
létszám
4 fő

1 fő, ha‐
vi 4 óra

0 fő

1 fő

0 fő

A jogszabály fogyatékos gyermekek ellátása esetén szükségessé teszi gyógypedagógus,
gyógytornász, konduktor vagy gyógypedagógiai asszisztens foglalkoztatását is. A
Lakiteleki Bölcsőde fogyatékos gyermekeket az Alapító okiratban meghatározottak sze‐
rint nem lát el, így e szakemberek foglalkoztatása sem szükséges.
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A gyermekek élelmezésével összefüggésben szükséges gazdasági vezető, élelmezésveze‐
tő, tejkonyhavezető foglalkoztatása, viszont a Lakiteleki Bölcsődében élelmiszer‐
előállítás nem történik, csak melegítőkonyha van, így e szakemberek foglalkoztatása is
elkerülhető.
A jogszabály nem tér ki a szakszemélyzeten kívüli munkatársak szükségességére. A böl‐
csődefejlesztés érdekében beadott pályázatban mindemellett vállaltuk egy fő fizikai
szakszemélyzet foglalkoztatását. A bölcsőde megnövekedett alapterülete e személy fog‐
lalkoztatását a karbantartói, udvartisztítási, takarítói feladatokra a pályázati vállaláson
túl is szükségessé teszi
A fentiek alapján javasolom, hogy a képviselő‐testület a bölcsőde létszámának 5 fővel
való megemelésével értsen egyet.
A létszámemelés költségvetési hatásait az alábbiakban mutatom be:
Kiadások
Személyi jellegű kiadások (átlagos közal‐
kalmazotti illetmény figyelembe vételével)
Járulékok
Foglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi ki‐
adások (munkaruha)

6 000 000.‐ Ft/év
1 620 000.‐ Ft/év
50 000.‐ Ft/év

Bevételek
Várható normatíva emelkedés:
28 fővel számolva a jelenlegi normatívát

13 834 800.‐Ft/év

A személyi jellegű költségek csökkentése érdekében az álláshelyek pályáztatása során az
intézményvezető irányába elvárásként javasolom megfogalmazni, hogy a felvenni kívánt
személyzet vonatkozásában kiemelt szempontként vegye figyelembe a felveendő alkal‐
mazott bérének, vagy annak egy részének állami megtérítésére vonatkozó lehetősége‐
ket.

Kérem előterjesztésem elfogadását.

Lakitelek, 2010. október 18.

Felföldi Zoltán
Határozat‐tervezet
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A Képviselő‐testület Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő‐testület a Lakiteleki Bölcsőde dolgozói létszámának 5 fővel való
megemelésével egyetért. Felkéri Felföldi Zoltán polgármestert, hogy a 2010. évi
költségvetés ennek megfelelő módosítását terjessze elő.
2. A Képviselő‐testület megállapítja, hogy Lakiteleki Bölcsőde fogyatékos gyerme‐
keket az Alapító okiratban meghatározottak szerint nem lát el, így gyógypedagó‐
gus, gyógytornász, konduktor vagy gyógypedagógiai asszisztens szakemberek
foglalkoztatását nem tartja szükségesnek.
3. A Képviselő‐testület megállapítja, hogy Lakiteleki Bölcsődében élelmiszer‐
előállítás nem történik így gazdasági vezető, élelmezésvezető, tejkonyhavezető
szakemberek foglalkoztatását nem tartja szükségesnek.
Határidő: 2010. december 1.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
4. A Képviselő‐testület felkéri Hunyadi Judit bölcsődevezetőt, hogy a fentiek szerint
engedélyezett alkalmazottak kiválasztása során kiemelt szempontként vegye fi‐
gyelembe a felveendő alkalmazott bérének, vagy annak egy részének állami meg‐
térítésére vonatkozó lehetőségeket.

