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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szeptember 1-
jén hatályba lépett 2. melléklete előírja a nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott 
létszámát. A hivatkozott jogszabály szerint 3 óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai 
asszisztens alkalmazását „ismeri el” a központi költségvetés.

Az alábbi táblázat a Tapolcai Óvodában indítható (indított) csoportok, valamint a
tagintézményekben az egy csoportra jutó ellátott gyermekek számát mutatja be.

Tagintézmény
megnevezése

Csoportok
száma

létszám
(fő) 
2010.
10.01.

létszám
(fő) 
2011.
10.01.
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2012.
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Létszám
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Egy
csoportra
jutó
gyermekek
száma 2013.
10.01-én

Barackvirág
Tagintézmény

6 160 148 142 138 23 fő

Kertvárosi
Tagintézmény

6 150 151 145 142 23 fő

Szivárvány
Tagintézmény

3 84 72 73 70 23 fő

Szivárvány
Intézményegység

5 131 123 123 114 23 fő

Összesen: 20 525 494 500 464



Az óvodai csoportok létszáma a 2013. október 1-i állapotnak megfelelően megközelíti az Nkt. 
4. mellékletében meghatározott maximális létszámot, tehát az óvoda kihasználtsága jó. (A
törvény szerint a minimum: 13 fő, átlag: 20 fő, maximum: 25 fő.) 

A 2013/2014. nevelési évben a beiratkozott 464 gyermek közül a fokozott segítséget és
támogatást igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek száma 9 fő.  
Diagnózis alapján:  2 fő beszédfogyatékos, 
   1 fő érzékszervi zavarral rendelkező, 
   1 fő nem meghatározott mentális retardáció, 
   1 fő nem osztályozott mentális retardáció, 
   1 fő egyéb pervazív (átlátható) zavar, 
   1 fő érzékszervi fogyatékos-nagyothalló, 
   1 fő autizmus spektrum- zavar, 
   1 fő középsúlyos értelmi fogyatékos 

Az óvoda létszámadatait és a törvényi szabályozást figyelembe véve láthatjuk, hogy a
Tapolcai Óvoda „finanszírozott” pedagógiai asszisztens létszáma 6 fő. 

Az óvodavezető tájékoztatása alapján a feladat ellátható tagintézményenként egy, összesen 
4 fő pedagógiai asszisztenssel is. Egy fő jelenleg is alkalmazásban van a Tapolcai Óvoda 
Szivárvány Intézményegységben, tehát 3 fő alkalmazásával megoldható a létszámbővítés. 

A 2013. évi költségvetésben engedélyezett létszám a Tapolcai Óvodában: 74 fő.  A 
létszámbővítést követően, 2014. január 1-től: 77 fő. 

A 3 fő pedagógiai asszisztens alkalmazásának tervezett költségei 2014. január 1-jétől:  

1 fő 3 fő 2014. évre
  Ft/hó Ft/hó Ft/3 fő/12 hónap 
Illetmény: 114.000 342.000 4.104.000
Járulék (27%) 30.780 92.340 1.108.080
Összesen: 144.780 434.340 5.212.080

A 2013. évi költségvetési törvény végrehajtásához kiadott jogértelmezés alapján a
bértámogatások és az elismert, illetve a valós alkalmazott létszám összefüggése a következő: 

Az önkormányzati feladatok három kiemelt területén (igazgatás, óvodai ellátás, szociális
szakellátás) az új feladatorientált finanszírozás lényeges eleme az adott szakterület
költségvetés által elismert létszámának meghatározása. Az igazgatásnál ehhez kapcsolódik a
hivatal működésének támogatása, az óvodai ellátás és a szociális szakellátás körében pedig a 
szakmai munkát végzők, és azok közvetlen segítőinek bértámogatása.  

Mindhárom szakmai területen tehát „az elismert létszám” egy olyan, a törvény
mellékleteiben részletezett számításokon alapuló mérőszám, ami alapján a központi 
költségvetés az adott feladat bérkiadásait az önkormányzat számára megfinanszírozza,
aminek a hátterében persze meghatározott szakmai kritériumok állnak.



Nagyon lényeges, hogy az „elismert létszám” nem jelent az önkormányzat számára arra a
szintre feltöltési kötelezettséget, ha a feladatát megfelelő szakmai szinten, de kevesebb 
létszámmal is képes megoldani. (Mindez visszafelé is igaz, azaz ha egy önkormányzat az
„elismert létszám” feletti valós létszámmal dolgozik az adott szakterületen, akkor sem
kötelezettsége, hanem saját döntésének függvénye, hogy hoz-e helyi létszámcsökkentési
intézkedéseket.)

A 3 fő alkalmazásával az önkormányzat részben eleget tud tenni a törvényben 
megfogalmazott elvárásoknak, az intézményben pedig jelentősen javítható a nevelési 
feladatok ellátásának színvonala és nem utolsó sorban a biztonsága.

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Óvoda részére 2014. január 01-től 3 fő 
létszámfejlesztést engedélyez (74-ről 77 főre) a nevelő 
munkát segítő pedagógiai asszisztensek alkalmazására.  

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2013. november 11.

Császár László
polgármester


