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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére
a Pingvines Óvoda és Bölcsőde megüresedő álláshely betöltésére irányuló
kérelmének elbírálására
Tisztelt Képviselő-testület!
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület az 52/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi
határozatában az alábbi döntést hozta:
„Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete létszámstopot határoz el a Polgármesteri
Hivatalban és az Önkormányzat valamennyi intézményénél – a nyugdíjba vonulók helyére,
valamint az üres álláshelyekre nem lehet új dolgozót felvenni csak Képviselő-testületi
engedéllyel.”
Az Pingvines Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetője 2012. november 20. napján érkezett
levelében leírta, hogy az egyik dajka 2012. augusztus 1. napjától 2013. március 31. napjáig
felmentési idejét tölti, mivel öregségi nyugdíjba kíván vonulni. E felmentési időből 4 hónapot
(2012. december 1. - 2013. március 31.) munkavégzés alóli felmentéssel vesz ki.
A fentiekre tekintettel kéri az intézményvezető a Képviselő-testületet, hogy a nyugdíjba
vonuló álláshelyének betöltését engedélyezze.
(A kérelem az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.)
Az intézményvezető 2012.november 22-én kelt levelében megküldte a kérelemre vonatkozó
szakmai indoklását, mely szerint:
„Intézményünk Arany János úti telephelyén kettő csoport működik. Az 1993. évi LXXIX.
törvény 1. számú melléklete, valamint a 2011. évi CXC. törvény 2. számú melléklete előírja a
csoportonként 1 fő dajka alkalmazását. Közcélú dolgozóval nem szerencsés helyettesíteni,
hiszen a gyermekeknek szükségük van személyhez kötődő állandóságra. Helyettesítéssel sem
tudjuk megoldani, mert 8 csoporthoz 8 fő dajka tartozik, napi nyolc óra munkaidővel,
költségvetésünk helyettesítési díjat nem tartalmaz.
Ezúton kérem, a 4 hónapra engedélyezze dajkai munkakört ellátó személy foglalkoztatását
heti 40 órában.”
(Az intézményvezető levele az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.)
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Tisztelt Képviselő-testület!
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat
elfogadását:
…../2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
a Pingvines Óvoda és Bölcsőde megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének
elbírálására
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 52/2012. (III.01.) sz.
képviselőt-testületi határozatára az alábbi határozatot hozza:
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pingvines Óvoda és Bölcsőde által
benyújtott kérelemnek helyt ad, és …………………. napjától engedélyezi az 1 fő
nyugdíjba vonuló dajka álláshelyének betöltését.
Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Jegyzői Titkárság
Gazdasági Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Pingvines Óvoda és Bölcsőde

Abony, 2012. november 23.
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester
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Előterjesztés 1. számú melléklete
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Előterjesztés 2. számú melléklete
Pingvines Óvoda és Bölcsőde
Abony
Bethlen G. út 3-5.
Tel. Fax: 53/360-132
E-mail: pingvinesovoda@pr. hu

Iktatószám: 32/2012

_____________________________________________________________________
Abony Város Önkormányzata
2740- Abony
Kossuth tér 1.
Romhányiné Dr. Balogh Edit
Polgármester Asszony
részére

Tárgy: Dajka felvétel
indoklása

Tisztelt Polgármester Asszony!
30/2012. iktatószámú levelemre hivatkozva szeretném megindokolni a felmentési idejét
töltő dajka helyettesítésének szükségességét.
Mádi Jánosné (Anyja neve: Gáspár Erzsébet, Szül. hely, idő: Abony, 1955.11.21. Lakcím:
Abony, Kiss Ernő u.6/A) 2012. augusztus 1-től 2013. március 31-ig felmentési idejét tölti,
melyből 4 hónapot (2012.december 1- 2013.március 31.) munkavégzés alóli felmentéssel
vesz ki.
Intézményünk Arany János úti telephelyén kettő csoport működik. Az 1993. évi LXXIX.
törvény 1. számú melléklete, valamint a 2011. évi CXC. törvény 2. számú melléklete
előírja a csoportonként 1 fő dajka alkalmazását. Közcélú dolgozóval nem szerencsés
helyettesíteni, hiszen a gyermekeknek szükségük van személyhez kötődő állandóságra.
Helyettesítéssel sem tudjuk megoldani, mert 8 csoporthoz 8 fő dajka tartozik, napi nyolc
óra munkaidővel, költségvetésünk helyettesítési díjat nem tartalmaz.
Ezúton kérem, a 4 hónapra engedélyezze dajkai munkakört ellátó személy foglalkoztatását
heti 40 órában.

Abony, 2012. november 21.
További jó munkát kívánva, tisztelettel:
Sátorné Tóth Melinda
intézményvezető

