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Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt hónapban többször jeleztük, hogy a Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvodába
történt óvodai jelentkezések alapján szükségessé vált egy 4., ún. szükségcsoport létrehozása.
Ehhez a képviselő-testület áprilisi ülésén hozzájárulását adta és a csoportszoba kialakítása
mára már elkészült, várja a kicsiket. A 4. csoport létrehozásával a közoktatási törvényben
előírt pedagógus és dajka létszámot, valamint a személyi juttatás és közteher többlet kiadásait
biztosítani kell. A két fő képzett óvodapedagógus bérszükségletét az óvoda személyi juttatás
előirányzatain képződő maradványok az előzetes számítások alapján fedezni fogják. A dajka
létszámot az óvoda vezetője a jelenlegi hatórás konyhai kisegítő álláshely átcsoportosításával,
8 órássá fejlesztésével akarja biztosítani, természetesen az álláshelyen dolgozó munkakörének
módosításával.
Ezért szükséges, hogy a tisztelt képviselő-testület az alábbi határozati javaslat elfogadásával
járuljon hozzá az álláshely átcsoportosításához, fejlesztéséhez. Az álláshely fejlesztésével járó
többletkiadásokat szintén saját költségvetéséből biztosítja az óvoda az állami támogatás
megérkezéséig, amely 2020.12.31-ig reményeink szerint megjelenik költségvetésünkben.
Fentiek alapján az óvodában tervezett 0,75 fő konyhai kisegítő álláshely átcsoportosításával
egy 8 órás óvodai dajkát kapunk teljes munkaidőben, 2020.09.01-től 2021.08.31-ig a 4.
csoport feladatellátásához.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön
az SZMSZ 18. § (4). bekezdése alapján minősített szótöbbséggel.
Határozati javaslat:
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Szigetszentmártoni Gesztenyés Óvodában engedélyezett 0,75 fő konyhai kisegítő álláshelyet
átcsoportosítja teljes munkaidős dajka álláshely céljára 2020.09.01-től 2021.08.31-ig, a 4.
óvodai csoport feladatellátásához. Ezzel egyidőben elrendeli a 2020. évi költségvetésben
tervezett személyi juttatás és munkaadói járulék kiemelt előirányzatok átcsoportosítását a
feladatellátások között, azzal, hogy a következő előirányzat módosítás során, de legkésőbb
2020.12.31-ig fentiek előterjesztése és a költségvetési rendelet módosítása megtörténik.
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