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Hiv. szám: DV/10935/2021. Tárgy: Javaslat intézményi státusz bovítésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsány Város Oukormányzat Weöres Sándor Ovoda intézményvezetöje, Kazatsay
Szilvia ajelen elöterjesztés mellékletét képező levelében a Képviselö-testület segítségét kéri egy új, 8
órás adminisztratív státusz létesitése tárgyában. Az intézményvezetöben közel egyéves vezetöi munkája
során folyamatosan fogalmazódott meg a gondolat, a kérés a státuszbővítésre.

Az álláshely biztosítása a további pedagógiai-szakmai munka fejlődését tudná segíteni. Az
adminisztrációs munkatárs minden olyan feladatot el tudna látni, mely az óvodatitkár munkáját és a
vezetoi feladatokat segítené, a napi munkát könnyitené, gyorsabbá tenné. Továbbá feknerült az óvoda-
bölcsöde többcélú intézmény is, melynél az intézmény vezetője felelös mindkét intézmény működéséért,
az alapdokumentumok elkészítéséért. Ezen feladatok még nagyobb terhet rónak az intézményvezetöre,
ez is indokolná az új adminisztratív státusz létrehozását. Az új közalkalmazott elhelyezése biztosított
lenne, jelenleg laptopon tudna dolgozni, majd a késobbiekben szükséges lesz egy asztali számítógép
beszerzése az álláshely ellátásához. Az adminisztratív státuszt 2022. január 1-jétöl tervezné az Ovoda
betölteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az elöterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozatí avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor Ovoda statuszlétszámát 2022. január

1. napjától 1 fo, teljes munkaidős (8 órás) közalkalmazotti (adminisztratív) létszámmal
megemeli, tekintettel a folyamatos törvényi változások okozta többletfeladatokra, illetve a
megemelkedett gyermeklétszámra.

b) felhatalmazza a Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor Ovoda
intézményvezetőjét, hogy a testületi döntés alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIU. törvényben foglaltaknak megfelelően hozza meg a státuszlétszám
növelésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket, és a 2022. évi költségvetését ennek
megfelelően készftse elő.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített tobbséget igényel.



Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Horváth Andrea humánpolitikai előadó

Az előterjesztés melléklete: Kérelem

Dunavarsány, 2021. november 9.
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A Dunavarsány Város Onkormányzat Weöres Sándor Ovoda nevében segítségüket szeretném

kénü!

Az illtézménybe lépésem óta eltelt időszak alatt, folyamatában fogalmazódott meg bennem,

liogy segíteéget és támogatást kérjek abban, hogy admiiúsztrációs munkakörbe egy fő részére,

8 órás állásban, új állás helyet igényeljek.

A folyamatos törvényi változások eredményeként, újabb egyéb feladatok és dokumentációs

feladatok, ellátása miatt, megnövekedtek az óvodatitkári és vezetői feladatok. A folyamatos

törvényi változások miatt újabb szabályozásokat kell imi, a muködéshez szükséges

dokumeütumok átírása felülvizsgálata az év során tőbbször szükségessé valt és válik. Ezek

ellátása és a munka folyamatossága, időre történő elvégzése, úgy érezzük, hogy szükségessé

teszi egy álláshely igénylését. Az elvégzett feladatok kiegészülnek jegyzökönyvezéssel,

határozatok készítésével, egyéb adminisztrációs feladatokkal, statisztikák készitésével, adatok

rendezésével.

Az intézményünk gyenneklétszámát tekintve is nagy, az intézmény 3 épűletből áll, ami sok

egyéb feladatot is ró ram, személyes jelenléttel.

A megnövekedett SNI és BTM gyermekek ügyében történő intézkedés is napi feladatommá

vált, ami szintén sok időt vesz igénybe, ezért nagy segítség lenne, ha az általam elvégzett

feladatok titkári rés2ét egy adimnisztrációs mimkatárs elvégezné, mert erre már az

óvodatitkámak nincs lehetösége a napi feladatai mellett.

Az állás hely biztosltása a további pedagógiai-szakmai munkáak fejlödését tudná segíteni,

alátamasztani és a kollégák ellenorzési feladataira, szafcmai segítésükre jutna több idő,

lehetöség.



A kövefkező feladatok elvégzését tudnánk erre a munkakörre irányttani:

. munkaidö nyilvántartás vezetése, dokumentumok rendezése, rendben tartása

. étkezés napi nyilvántartásának vczetése, étkezés rendelés leadása, telefonos

ügyintézése, szülőkkel történő kapcsolattartás

. telefonok fogadása

. leltár készítése, selejtezési feladatok, adminisztráció

. határozatok, jegyzőkönyvek készftése, gépelés, dokumentumok végso formába

helyezése

. havi számlák begyűjtése, felmerülő feladatok ezekkel kapcsolatban, Önkormányzattal

történő kapcsolattartás

. üattári feladatok elvégzése, iratok rendezés, kivonatok- és kisebb statisztikák készítése

. fénymásolások, dokumentumok sokszorositása

. tisztítószerek rendelése, kiadása, nyilvántartása, ANTSZ nyilvántartás

. vezetői feladatok segítése a dokumentumokkal kapcsolatban

Ezen az álláshelyen roinden olyan feladatot el tudna látni az adminisztrációs munkatárs, mely

az óvodatitkár munkaját és a vezetői feladatokat segftené, a napi munkánkat könnyítené,

gyorsabbá tenné. Az új kolléga elhelyezése biztositott lemiejelenleg Laptopon taidna dolgozni,

de a továbbiakban egy asztali számítógépre lemie szűkség az álláshelyhez. Lehetőség szerint

kérem, hogy mérlegeljék kérésemet, hogy minél hamarabb megkaphassa az óvoda ezt az állás

helyet.

Tisztelettel és Udvözlettel:

Dunavarsány, 2021. 10.20. Kazatsay Szilvia

Ovodavezeto


