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Tisztelt Bizottság!
A 2019. január 22-i rendkívüli ülésén Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az óvodai nevelési feladatok ellátása során jelentkező munkaerőhiány
enyhítése érdekében hozzájárult, hogy a Dombóvári Szivárvány Óvoda a nevelő
munkát segítő alkalmazottak - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben rögzített - finanszírozott létszámához képest további egy fő pedagógiai
asszisztenst, illetve az óvodapedagógusok jogszabályban előírt minimális létszámához
képest - a helyettesítések megoldása érdekében - állandó helyettesként egy fő további
óvodapedagógust alkalmazzon, amennyiben a közalkalmazotti illetményükre a fedezet
európai uniós vagy egyéb állami támogatás révén legalább részben biztosított. A
testület döntése szerint az álláshelyek betöltésére a Humán Bizottság előzetes
jóváhagyását követően, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás összege és a
támogatással összefüggő feltételek ismeretében van lehetőség. Az önkormányzat 2019.
évi költségvetésének tervezete a Dombóvári Szivárvány Óvoda szakmai létszáma,
illetve a személyi jellegű kiadásokra vonatkozó előirányzatok a fentiek szerinti
javaslatot foglalja magában.
Az Óvoda meghirdette a két munkakör betöltését, valamint a régóta eredménytelenül
pályáztatott óvónői munkakört a Zöld Liget Tagóvodába. Ez utóbbi határozatlan idejű,
míg a két „plusz” álláshelyre határozott időre írt ki pályázatot az intézmény, mivel a
foglalkoztatásra olyan formában vonható be támogatás, amely megkövetel pár hónapos
tovább foglalkoztatást is a támogatott hónapok letelte után.
A pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére van nagyobb esély, érdeklődő is van.
Ami a foglalkoztatás támogatását illeti, a legkedvezőbb konstrukció hat hónap
támogatás igénybevétele után három hónapos tovább foglalkoztatás. Így egyelőre
kilenc hónapra lenne felvéve (március 1-jétől november végéig).
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
Határozati javaslat
nevelő munkát segítő álláshely betöltéséhez való hozzájárulásról a Dombóvári
Szivárvány Óvodában
Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a 4/2019. (I. 22.) Kt.
határozatban kapott felhatalmazás alapján hozzájárul a Dombóvári Szivárvány
Óvodában a nevelő munkát segítő alkalmazottak törvény szerint finanszírozott
létszámához képest egy – szükség esetén az óvodai nevelésben részesülők alkalmi
felügyeletébe is bevonható - pedagógiai asszisztens munkakör betöltéséhez 2019.
március 1-jétől határozott időre, legfeljebb a 2019. év végéig, amennyiben a
foglalkoztatásához kapcsolódó, legalább hat hónapra eső költségek fedezetére
támogatásban részesül az intézmény.
Molnár Tünde
bizottsági elnök
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