Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda
mennyiségi
Jogcím
egység
Mutató
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása

1.számú melléklet a 27/2014. számú előterjesztéshez
mennyiségi
Jogcím
egység
Mutató
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása

2014. évben 8 hónapra
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el
L1(2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.
b) pontja szerint
V 1 a Köznev. Tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek
együttesen)

2015. évben 8 hónapra
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el
L1(2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.
b) pontja szerint
V 1 a Köznev. Tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek
együttesen)
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Vi 1 a Köznev. Tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2.
melléklete szerint
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)
2014. évben 4 hónapra
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát éri el vagy meghaladja
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.
b) pontja szerint
V 2 a Köznev. Tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek
együttesen)

óraszám

Vi 2 a Köznev. Tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)
II.1. (2) 2 óvodapedagósusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2.
melléklete szerint
II.1. b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
2014. évben 8 hónapra
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
II.2. (8) 1gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos
nevelési igényű gyermekek száma
2014. évben 4 hónapra
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos
nevelési igényű gyermekek száma
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Vi 1 a Köznev. Tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2.
melléklete szerint
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)
2015. évben 4 hónapra
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el vagy meghaladja
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3.
b) pontja szerint
V 2 a Köznev. Tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek
együttesen)

óraszám

12

Vi 2 a Köznev. Tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)
II.1. (2) 2 óvodapedagósusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2.
melléklete szerint
II.1. b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
2015. évben 8 hónapra
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
II.2. (8) 1gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos
nevelési igényű gyermekek száma
2015. évben 4 hónapra
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos
nevelési igényű gyermekek száma
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Bevételek

Bevételek

Óvodapedagógusok bértámogatása:

Óvodapedagógusok bértámogatása:
6 954 133 Ft

8 hónapra
4 hónapra

2,6 fő
2,8 fő

3 744 533 Ft

8 hónapra

2,8 fő

7 489 067 Ft

4 hónapra

3,3 fő

4 413 200 Ft

8 hónapra

1fő

1 200 000 Ft

4 hónapra

1,5 fő

89 440 Ft

pótlólagos bértámogatás
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása:

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása:
1 200 000 Ft

8 hónapra
4 hónapra

Mindösszesen:

1 fő
1 fő

600 000 Ft

12 588 106 Ft

Kiadások

Mindösszesen:

900 000 Ft

14 002 267 Ft

Kiadások
10 312 000 Ft

Óvodapedagógusok bér és járulék
Dajkák bér és járulék

Mindösszesen:

Óvodapedagógusok bér és járulék
1 798 000 Ft

12 110 000 Ft

Bevétel-Kiadás
Ezek a számítások csak hozzávetőlegesek, mivel még nem ismeretes a 2015.évi költségvetési törvény, így a bevételek
a 2014.évi normatívák alapján lettek megállapítva, illetve a bérek is a jelenleg hatályos közalkalmazotti tábla szerinti
béreket tartalmazza.

Dajkák bér és járulék

Mindösszesen:

478.106 Bevétel-Kiadás

12 372 000 Ft
2 698 000 Ft

15 070 000 Ft

- 1.067.733

2. számú melléklet a 27/2014. számú előterjesztéshez
…/2014.(VI….)önkormányzati határozat-tervezet
Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szeremlei Bóbita Napközi Otthonos Óvoda
alapító okiratát a jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.
A testület felkéri a jegyzőt az egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére, a polgármestert a módosító
és az egységes alapító okirat MÁK felé történő felterjesztésére.
1. számú melléklet a …/2014.(VI….)önkormányzati határozathoz
Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
3. számú
módosító okirata
Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeremlei Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 2013. május 30án kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5)bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5.§
(4)bekezdésére figyelemmel, 2014. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
A módosítás oka: csoportszám változás, Ávr. kormányzati funkciók feltüntetése
1. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. Az intézmény típusa:
Óvoda
működési területe:
Szeremle község közigazgatási területe”
2. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.2. kormányzati funkciója: 0911 Óvodai nevelés, ellátás
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
069010 Óvodai intézményi étkeztetés”
3. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. 1. Székhely intézmény:
Szeremlei Bóbita Napköziotthonos Óvoda
Szeremle, Fő u. 48.
Csoportok száma: 2
Felvehető max. létszám: 50 fő”
4. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.
Szeremle, 2014. június 18.
Varga György
Szeremle Község Polgármestere
Záradék: A módosító okiratot Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2014.(VI.18.)önkormányzati határozatával
hagyta jóvá.
Szeremle, 2014. június…

Gál Vilmosné
jegyző

