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Bácsalmás Város Képviselő-testületének 
2022. január 25-i soros ülésére 

 
Bölcsődei dajka álláshely kérelem  

tárgyban 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

"A veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a Kormány a 307/2021.(VI.5.) Korm. rendeletében 

arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési 

önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága 

feladat-és hatáskörét maga gyakorolja." 

 

A BKTT Óvoda - Bölcsődéje köznevelési intézmény vezetője bölcsődei dajka álláshely 

növelési kérelemmel fordult a fenntartóhoz. 

A kétcsoportos bölcsőde működéséhez szükséges előírt személyi feltételek az alábbiak: 

- bölcsődei szakmai vezető 1 fő 

- kisgyermeknevelő            3 fő 

- bölcsődei dajka                1 fő 

 

Jelenleg a bölcsőde működéséhez előírt személyi feltételek biztosítottak, az előírtakon felül 

1fő karbantartót és 1fő közhasznú személyt is foglalkoztatnak. 

A kérelem indoka:  

- A bölcsőde két csoportjában a dajka munkakör feladatainak ellátására 1 álláshely 

biztosított. A napi nyitvatartási idő 10 óra, amely meghaladja a dajka napi 

munkaidejét. Van olyan időszak, amikor a bölcsőde dajka nélkül működik. Szeretnék, 

ha a bölcsőde teljes nyitvatartási ideje alatt dajka is segíthetné a bölcsődés gyerekek 

ellátását. 

 

A bölcsődei dajka 9 hónapra tervezett bére: 3.573.468 Ft. 

A tervezett bér az intézmény 2022. évi költségvetési tervezetében szerepel. 

 

Az álláshellyel kapcsolatos kérelem az előterjesztés melléklete. 



 
 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bölcsődei dajka álláshely 

kérelmet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel [Mhötv. 47. § (2) 

bekezdés alapján] elfogadni szíveskedjék. 
 

Határozati javaslat 

 

Tárgy:  Bölcsődei dajka álláshely kérelem 
 

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásában működő BKTT Óvoda – 

Bölcsődéje intézmény bölcsődei dajka álláshely számának 1-ről 2-re történő emelését 

javasolja/nem javasolja a BKTT Társulási Tanácsának.  

 

 

                           Határidő: azonnal 

Felelős: Németh Balázs polgármester 

Operatív felelős: Prikidánovics Antal osztályvezető 

 

A határozatról értesül: 

- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester 

  2. Patocskai Ibolya jegyző 

  3. Prikidánovics Antal osztályvezető 

4. BKTT Társulási Tanácsa 

 

Bácsalmás, 2022. január 12. 
 

 

 

 

 

Németh Balázs 

polgármester 

 



 


