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Tárgy: Javaslat céltartalék felszabadítására 
óvodák számára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az óvodavezetők munkaközössége azzal a kéréssel fordult a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzathoz (lásd melléklet), hogy az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében az óvodák teljesítmény ösztönzésére működési céltartalékba helyezett 
összeg felszabadításáról döntsön a Képviselő-testület. 

Kérésük indokaként előadták, hogy az intézmények Polgármesteri Hivatalhoz 
integrálásával az intézményvezetők feladatai az alábbiakkal bővültek: 

• étkezési befizetések rendszerének átalakításából adódó többlet feladatok 
• adatszolgáltatások (statisztika, normatívajelentések és igénylések, egyebek) 
• bérnyilvántartás a szakfeladat rendszer érvényesítésével 
• személyi és dologi kiadások, beszerzések 
• szakfeladatonkénti és főkönyvi számonkénti nyilvántartás és 

átcsoportosításokból adódó rendelkezések adminisztrációja 
• Taninform és KIR rendszer folyamatos működtetése, karbantartása 
• a törvényi változásokból adódó személyzeti feladatok, mint 

teljesítményértékelés, minősítés 

Az elvárt szintű feladatellátáshoz az óvodavezető és a vezetőhelyettes elkülönített és 
együttes munkája szükséges, melyet gyakran csak munkaidőn felüli időráfordítással 

tudnak teljesíteni. 

A bértömeg biztosítása iránti igényt egyrészt a fentiekben részletezett, megnövekedett 
feladatellátás, a vezetőhelyettes órakedvezményéből és a kötelező óraszámok 
létszámkülönbözetéből adódó többletfeladatok indokolják 

Az óvodák a kért összeget az alábbi feladatok ellátására kívánják felhasználni: 

• Az intézmények jóváhagyott Helyi Óvodai Nevelési Programja több olyan 
feladatot határoz meg, melyek nem tartoznak a kötelező feladatellátásba. A 
fenntartó elvárásainak és a szülői igényeknek megfelelve gazdag, színes 
programokat szerveznek a gyermekeknek óvodán belül és óvodán kívül (úszás, 
színházlátogatás, kirándulások, korcsolyázás, óvodai rendezvények szülőkkel, 
műhelyek, tanfolyamok, stb.). 



• Az óvodák az utóbbi három évben fogadják, integrálják a sajátos nevelési 
igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarokkal küzdő 

gyermekeket. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel 
differenciáltan foglakoznak, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat 
működtetnek. 

Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2011. május 5-i ülésén 
megtárgyalta és egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati 
javaslat elfogadását: 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletben az óvodák teljesítmény ösztönzésére működési célú céltartalék keretében 
elkülönített összeget, 20 072 OOO Ft-ot (15 805 OOO Ft személyi juttatás és 4 267 OOO 
Ft járulék) felszabadít az óvodák számára, melynek intézményenkénti, létszámarányos 
differenciált elosztását a melléklet tartalmazza. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. április 20. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Óvoda 

20.072 e Ft járulékkal terhelt létszámarányos felosztása: 48.483.- Ft/fő 

Létszám 2011. évi céltartalék 
Intézmény Járulék 

2010.12.31. létszámarányos felosztása 
(27%) 

Ászok u. 1-3. óvoda 23,75 906 245 

Gépmadár u. 15. óvoda 28,00 l 069 289 

Halom u. 7. óvoda 24,25 926 250 

Kada u. 27. óvoda 17,00 649 175 

Kőbányai u. 38. óvoda 17,75 678 183 

Ma glódi u. 8. óvoda 17,25 658 178 

Mádi u. 4-6. óvoda 21,50 820 222 

Mádi u. 86/94. óvoda 31,50 l 202 325 

Mádi u. 127.óvoda 17,50 668 180 

Újhegy stny. 5-7. óvoda 48,50 l 851 500 
Uj hegy stny. 17-19. 

31,00 l 183 320 
óvoda 
Kékvirág u. 5. óvoda 27,50 l 050 283 

Salgótarjáni u. 47. óvoda 17,25 658 178 

Hárslevelű u. 5. óvoda 17,25 658 178 

Vaspálya u. 8-1 O. óvoda 17,50 668 180 

Zágrábi u. 13. óvoda 18,00 687 186 

Zsivaj u. 1-3. óvoda 17,50 668 180 

Kőbánymu.30.óvoda 21,00 802 216 

ÓVODAK ÖSSZESEN 414,00 15 805 4 267 

2011. év 
céltartalék 
felosztása 
Összesen 

(ezer Ft-han) 

1151 

1358 
1176 

824 

861 

836 
1 042 
1527 

848 
2 351 

1503 

1 333 

836 
836 

848 
873 
848 

1 018 

20 072 



Budapest Főváros~X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Óvodavezetői Munkaközösség 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester 

Tárgy: javaslat céltartalék felszabadítására óvodák számára 

Tisztelt Weeber Tibor Alpolgármester Úr! 

Az óvodavezetők munkaközössége azzal a kéréssel fordul a Budapest Főváros X. Kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a 2011. évi költségvetésben működési 
céltartatékba helyezett 20.072.000 Ft felszabadításáról döntsön. 
A Fenntartó az órakedvezményekből adódó többletfeladatok ellátására évek óta eredeti 
előirányzatként biztosította a túlóra és távollétdíjak összegét az óvodák számára. 
A kötelező óraszámok álláshelyre történő átszámításával létszám különbözet keletkezett, 
melynek fedezetének megtervezésére a 2011 évi bértervező tábla nem adott lehetőséget. 
Problémánkat jelezve, Kovács Róbert Polgármester Úr a költségvetési tárgyaláson kifejezte 
azon szándékát, hogy javaslatot tesz az összeg céltartatékba helyezéséről, mivel az óvodák 
bértömegét nem kívánják elvonással csökkenteni. 

Az alábbiakban ismertetjük, mely feladatok ellátására kívánjuk felhasználni a kért 
összeget: 

+ Az intézmények jóváhagyott Helyi Óvodai Nevelési Programja több olyan 
feladatot határoz meg, melyek nem tartoznak a kötelező feladatellátásba. A 
fenntartó elvárásainak és a szülői igényeknek megfelelve gazdag, színes 
programokat szervezünk a gyermekeknek óvodán belül és óvodán kívül (úszás, 
színházlátogatás, kirándulások, korcsolyázás, óvodai rendezvények szülőkkel, 
műhelyek, tanfolyamok, stb.). 

+ Az óvodák az utóbbi három évben fogadják, integrálják a sajátos nevelési 
igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarokkal küzdő 

gyermekeket. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel 
differenciáltan foglakoznak, felzárkóztató és tehetséggondozó programokat 
működtetnek. 

A kőbányai óvodákban folyó munka elismertségéhez a fenti tevékenységek jelentős 
mértékben hozzáj árulnak. 
A fejlesztéshez, a prograrnak megvalósításához többségében a csoport mindkét 
óvodapedagógusának jelenléte és munkavégzése szükséges, ezért a kötelező áráikon felül is 
dolgoznak a csoportokban. Fontosnak tarjuk, hogy munkatársaink elvégzett többletmunkáját 
megfelelően tudjuk elismerni. 

+ Az intézmények Polgármesteri Hivatalhoz integrálásával az intézményvezetők 
feladatai jelentősen megnövekedtek. Az elvárt szintű feladatellátáshoz az 
óvodavezető és a vezető helyettes elkülönített és együttes munkája szükséges, 
melyet gyakran csak munkaidőn felüli idő ráfordítással tudunk teljesíteni: 
étkezési befizetések rendszerének átalakításából adódó többlet feladatok 
IMI/ KIR3 működtetése 



munkaügyi feladatok • 
adatszolgáltatások (statisztika, nonnatíva jelentések-igénylések, egyebek) 
bérnyilvántartás a szakfeladat rendszer érvényesítésével 
személyi és dologi kiadások, beszerzések 
szakfeladatonkénti és főkönyvi számonkénti nyilvántartás, 
átcsoportosításokból adódó rendelkezések adminisztrációja, 
Taninfonn és KIR rendszer folyamatos működtetése, karbantartása 
A törvényi változásokból adódó személyzeti feladatok, teljesítményértékelés, 
minősítés 

A teljesítményösztönzéshez biztosított bértömeg iránti igényűnket a fentiekben részletezett 
megnövekedett feladatellátás, a vezetőhelyettes órakedvezményéből és a kötelező óraszámok 
létszámkülönbözetéből adódó többletfeladatok indokolják 

Szeretnénk intézményeinkben az elért szakmai színvonalat megőrizni, melyet az óvodákban 
dolgozók elhivatott munkájával, a Kőbányai Önkormányzat támogatásával és anyagi 
hozzájárulásával értünk el. Mindehhez a céltartalékban biztosított összeg is hozzájárult, ezért 
kérjük, hogy előző évekhez képest ne csökkenjen az óvodák bértömege. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(!1.18.) önkormányzati rendeletében az óvodák 
teljesítmény ösztönzésére, működési célú céltartalék keretében elkülönített összegből, 

20.072.000.- Ft-ot (15.805.000.- Ft személyi juttatás és 4.267.000.- Ft járulék) felszabadít az 
óvodák számára, melynek intézményenkénti, létszámarányos differenciált elosztását a 
határozat melléklete tartalmazza. 

Budapest, 2011. április 12. 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Óvoda 

20.072 e Ft járulékkal terhelt létszámarányos felosztása: 48.483.- Ft/fő 

2010. évre 
2011. évi 

Létszám 
tervezett 

céltartalék Járulék Intézmény 
2010.12.31. 

távollét, 
létszámarányos (27%) 

túlóra, 
járulékkal 

felosztása 

Ászok u. 1-3. óvoda 23,75 1192 906 245 
Gépmadár u. 15. óvoda 28,00 l 389 l 069 289 
Halom u. 7. óvoda 24,25 958 926 250 
Kada u. 27. óvoda 17,00 949 649 175 
Kőbányai u. 38. óvoda 17,75 828 678 183 
Maglódi u. 8. óvoda 17,25 1105 658 178 
Mádi u. 4-6. óvoda 21,50 l 159 820 222 
Mádi u. 86/94. óvoda 31,50 1249 1202 325 
Mádi u. 127.óvoda 17,50 701 668 180 
Újhegy stny. 5-7. óvoda 48,50 l 949 l 851 500 
Ujhegy stny. 17-19. 

31,00 l 155 l 183 320 
óvoda 
Kékvirág u. 5. óvoda 27,50 840 l 050 283 
Salgótarjáni u. 47. óvoda 17,25 1262 658 178 
Hárslevelű u. 5. óvoda 17,25 950 658 178 
Vaspálya u. 8-10. óvoda 17,50 l 035 668 180 
Zágrábi u. 13. óvoda 18,00 961 687 186 
Zsivaj u. 1-3. óvoda 17,50 l 360 668 180 
Kőbányai u. 30. óvoda 21,00 l 030 802 216 

ÓVODÁK ÖSSZESEN 414,00 20072 15 801 4 271 

2011. év céltartalék 
felosztása 
Összesen 

1151 
1358 
1176 

824 
861 
836 

l 042 
1527 

848 
2 351 

1503 

1333 
836 
836 
848 
873 
848 

l 018 
20072 
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