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a Képviselő-testület részére 
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat fenntartásában lévő 

köznevelési intézmények álláshelyeinek meghatározásáról 

l. Tartalmi összefoglaló 

l. Óvodapedagógus, óvodapszichológus és pedagógiai asszisztens álláshelyek biztosítása 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 6. melléklete 
rögzíti a gyermekek finanszírozott heti foglalkoztatási időkeretét 61 órában. Hatályba 
lépésének időpontja 2013. szeptember l. 
Az óvodai nevelés finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek napközbeni 
ellátásával összefúggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra 
fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényü gyermekek 
egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra 
időkeret ét. 
Óvodában a kötött munkaidőt, azaz a pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan 
százalékát (32 órát) a gyermekekkel való közvetlen, teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozásra kell fordítani. 
2013. szeptember l-jétől változik az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes heti óvodai 
foglalkozásainak száma. (Nkt. 5. melléklet) 

í a közoktatásról sz ó ló 1993. 
Nkt. 5. melléklete szerint (20 13. évi LXXIX. törvény l. 

l szeptember l-jétől) melléklet III. része szerint 

kötelező óraszám (2013. augusztus 31-ig) i 
-j 

200-449 fö 
50-199 fö közötti 4 vagy több csoportos 

közötti gyermek-
gyermeklétszám óvodában 

létszám 

Óvodavezető 8 10 6 

Óvodavezető-helyettes 22 24 24 
~ 1 

Ezek a változások indokolják az óvodákban alkalmazott pedagóguslétszámok felülvizsgálatát. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint a pedagógusok létszámát az óvodai 
csoportok, a kötelező órák száma, a kötelező óraszámba beszámítható tevékenység, az óvoda 
nyitvatartási ideje alapján kellett meghatározni oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje 
alatt minden csoportban a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozzon, 
óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. 

Az óvodapedagógusok finanszírozási szempontból elismert létszáma a korábbi évekből már 
jórészt ismeli módon: 

a) az önkormányzatok által az országos mutatószám-felmérés során jelzett 
gyermeklétszámon, 



l 

b) az óv od ai csoportokra meghatározott átlaglétszámon, 
c) a heti nevelési foglalkoztatási időkerctcn, valamint 
d) a pedagógus heti kötelezö óraszámán, illetve a kötött munkaidön. 

alapul. 

Mindezek mellett a pedagóguslétszám számítása figyelembe veszi a vezetői órakedvezmény 
miatti létszámtöbbletet Ennek megállapítása a ténylegesen foglalkoztatott vezetői létszám, 
valamint a vezetök jogszabályban meghatározott kötelezö nevelési óraszámának, illetve 
óvodai foglakozási számának összege alapján történik. (az elóterjesztés 6. melléklete) 

ÓVODAPEDAGÓGUS (2012/2013. finanszírozott 

6 
nevelési év) létszám 

·ro csoportok 

;~ :.J ____ (állami-N Intézmény neve eltérés "' száma támogatás) ,_ 
óvoda-o 

"' óvoda- fejlesztő 
pedagóg összesen 2013/2014. 

vezető l pedagógus (csoportb nevelési év 
l l _L __ 

-~ 

l. Aprók Háza Óvoda 13 l 2 l 26 
l 

29 28 l 

Bóbita Óvoda 
--- ----r------

2. 6 l l 12 14 13 l 

3. Csodafa Óvoda 8 l l 16 18 18 o 
4. Csodapók Óvoda 4 l l 8 10 10 o 
5. Csupa Csoda Óvoda 4 l l 8 10 10 o 
6. Gépmadár Óvoda 7 l l 14 16 15 l 

7. Gesztenye Óvoda 4 l l 8 10 10 o 
·--

8. Gézengúz Óvoda 4 l l 8 10 10 o 
·-- r---------- ----

9. 
Gyermekek Háza 

4 l l 8 10 10 o 
Óvoda 

--

10. Gyöngyike Óvoda 4 l l 8 10 10 o 
ll. Hárslevelű Óvoda 4 l l 8 10 10 o 

--

12. 15 1 Kékvirág Óvoda 7 l l 14 16 l 
13. Kincskeresők Óvoda 5 1 l 10 12 ll ---lj 

Kiskakas Óvoda 14. 8 l l 16 18 17 l l 
c------ __ l 

15. Mászóka Óvoda 6 l l 12 14 13 l 
---

16. Mocorgó Óvoda 5 l l 10 12 ll l 

17. Rece-fi ce Óvoda 4 l l 8 10 10 o 
18. Zsivaj Óvoda 4 1 l 8 10 10 o 

ÖSSZESEN 101 18 19 202 239 229 10 

A 2012/2013. nevelési évben megállapított pedagóguslétszám tízzel több, mint a 2013/2014. 
nevelési évre meghatározott finanszírozott létszám. Ennek ellenére nem javasalom a 
létszámcsökkentést. 
Az Nkt. 47. §-a szerint, ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzd, fejlesztö foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztö foglalkoztatás az óvodai 
nevelés keretében valósítható meg. 
Fejlesztő pedagógusi munkakörben alkalmazható bármely pedagógus (óvodapedagógus, 
tanító, tanár, szociálpedagógus) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdö 
gyennekek, tanulók szürésére, csoportos és egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú 
továbbképzésben szerzett szakképzettség, gyógypedagógus a tanulásban akadályozottak vagy 
logopédia vagy pszichopedagógia szakiránnyaL 
Amennyiben a további nevelési évekre is biztosítjuk a 2012/2013-ban engedélyezett 
pedagóguslétszámot, úgy a késöbbiekben is garantált lesz a fejlesztő óvodapedagógusok 
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alkalmazása valamennyi intézményünkben. A 2013/2014. nevelési év szeptembertöl -
decemberig tartó idöszakára többletköltség nem jelentkezik, mivel a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (ll. 27.) 
önkormányzati rendelet a 239 fő óvodapedagógus személyi juttatásának és a kapcsolódó 
járulékának és az adónak a fedezetét biztosította. 
Az Nkt. 2. melléklete tartalmazza a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítök 
finanszírozott létszámát, ami a 95. § (3) bekezdése alapján 2013. szeptember l-jén lép 
hatályba. 

Munkakör Feltétel Létszám 

intézményenként, ahol a gyennekek, tanuJók létszáma eléri 

óvodatitkár, iskolatitkár, 
a J 00 főt: továbbá 450 gyennek enként, tanulónként, 

kollégiumi titkár 
kollégiumi titkár önálló kollégiumonként, valamint a J 
székhelyen kívül müködő kollégiumi 
intézményegységenként 

dajka óvodában csoportonként J 

gondozónő és takarító intézménycnként: továbbá telephelyenként, ahol legalább 3 
l 

óvodában óvodai csop011 rnüködik 

pedagógiai asszisztens 
i l 

óvodában 
3 óvodai csoportonként l 

iskolapszichológus, 
1-500 gyennek, tanuló között 0,5 

óvodapszichológus 

Az óvodáinkban a csoportonkénti dajkák, az óvodatitkár és az egy fő takarítói álláshely már 
b. t 't tt I d k It . h l' d t 'W h l kl 't h lZ OSlO n o o a psz1c o ogus1 es pe agog1m assz1sz ens a as eye e re ozasa. 

pedagógiai 
pedagógiai 

6 asszisztens (3 
asszisztens 

·ro csoportok kerekített pedagógiai N Intézmény neve pszichológus óvoda i :/] 

száma létszáma asszisztens ,... 
o csoportonként 'Z; (kerekítés 

l) szabályai szerint) 

l. Aprók Háza Óvoda 13 0,5 4,3 4,0 4 
--

2. Bóbita Óvoda 6 0,5 2,0 2,0 2 

3. Csodafa Óvoda 8 0,5 2,7 3,0 2 

4. Csodapók Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 l 

5. Csupa Csoda Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 l 

6. Gépmadár Óvoda 7 0,5 2,3 2,0 2 

7. Gesztenye Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 l 

8. Gézengúz Óvoda 4 0,5 l ,3 1,0 l 

9. 
Gyermekek Háza 

4 0,5 1,3 1,0 l 
Óvoda 

l O. 1 Gyöngyike Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 l 

ll. Hárslevelű Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 l 

12. Kékvirág Óvoda 7 0,5 2,3 2.0 2 

113. Kincskeresők Óvoda 5 0,5 1,7 2,0 l 

14. Kiskakas Óvoda 8 0,5 2,7 3,0 2 

15. Mászóka Óvoda 6 0,5 2,0 2,0 2 

16. Mocorgó Óvoda 5 0,5 1,7 2,0 1 

17. Rece-Fice Óvoda 4 0,5 l ,3 1,0 l 

18. Zsivaj Óvoda 4 0,5 1,3 1,0 1 

ÖSSZESEN 101 9 33,7 31,0 27 
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A táblázatban a pedagógiai asszisztensek számára három adat (33, 7; 31 és 27) szerepel. Az 
eltérés oka a számítás, és a kerekítés módjában kerescndö. A jogszabály három csoportonként 
biztosít egy pedagógiai asszisztenst. A 4-5, a 7-8, és a 13 csoporttal rendelkező óv od ánál a 
pedagógiai asszisztensek számát a MÁK ellenőrzési gyakorlata alapján csak a 3-mal osztható 
csoportszámra vettem figyelembe. A fentiekre való tekintettel 27 fö pedagógiai asszisztensi és 
9 fő óvodapszichológusi álláshely létrehozása indokolt 2013. szeptember l-jétől. 

A pedagógiai asszisztens a feladatai keretében 
a) átveszi, illetve átadja a gyermeket a szülőnek, gondozónak, 
b) a pedagógussal egyeztetve tájékoztatja a szülöt a gyermeket érintő napi eseményekről, 
c) részt vesz a szülői értekezleteken, esetenként családiáto gatáson, a team vagy 

munkaközösségi megbeszéléseken, intézményi értekezleteken, 
d) közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, 

felügyeli a rábízott gyermekeket, vigyáz a testi épségükre, 
e) intézményen kívüli foglalkozások, programok helyszíneire, kirándulásokra, 

tanulmányi sétákra, stb. kíséri a gyermekeket, 
f) tevékenyen részt vesz a gyermekek öltözködési, étkezési szakásainak kialakításában 

(terítés, evőeszközök használata stb.). Ellenőrzi a gyermekek higiénés és 
önkiszolgálási tevékenységét, 

g) szükség szerint szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket, 
h) ellenőrzi a gyermekek által használt helyiségek rendjét, tisztaságát, 
i) a pedagógus irányításával közreműködik a gyermeket fejlesztő, korrekciós 

tevékenységben, 
j) egyénileg segít a gyenneknek a foglalkozásokon, 
k) esetenként (pl. ügyeleti időben, szünidőben) foglalkozást szcrvez, tart (sport, játék, 

kézműves foglalkozás), 
l) beszámol a pedagógusnak a gyermekek tevékenységéről, 
m) vezeti a gyennekekre vonatkozó általános jellegű nyilvántartásokat (pl. hiányzás), 
n) közreműködik adminisztrációs teendők ellátásában, a dokumentumok elkészítésében. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R) 132. §-a szabályozza az 
óvodapszichológiai feladatokat. 
E1mek érdekében az óvodapszichológus 

a) közvetlen segítséget nyújt a pedagógusoknak a nevelő munkához, 
b) pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat szervez, amelyek a beilleszkedési, 

magatartási, tanulási nehézségek megelőzése érdekében szükségesek, 
c) megszervezi amentálhigiénés preventív feladatokat, 
d) krízistanácsadást szervez, 
e) terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai 

szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez, 
f) szűréseket, vizsgálatokat, tréningeket, egyéni és csoportos tanácsadást szervezhet a 

gyermek, a pedagógus, a szülő megkeresésével, valamint az érintett gyennek 
személyiségfejlesztésével összhangban a szülő számára is, 

g) segíti a pszichológiai ismeretek intézményen belüli elsajátítását, 
h) együttműködik a pedagógiai szakszolgálattal az érintett gyennek pedagógiai 

szakszolgálati ellátás keretében történő gondozásában, 
i) együttműködik a kijelölt pedagógiai szakszolgálatban dolgozó óvodapszichológussal, 

iskolapszichológussal a nevelési-oktatási intézményben a pszichológiai 
tevékenységgel érintett gyermekek, tanuJók pedagógiai szakszolgálati vagy egyéb 
egészségügyi szakellátásra történő utalása vonatkozásában. 
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--- --------------------------------------------------

2. Óvodavezető-helyettes beosztáshoz tartozó pótlék biztositása 

A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők kötelező létszámát az Nkt. l. 
melléklete rögzíti. 

Magasabb vezetői, vezetöi 
Feltétel Létszám 

megbízás 

intézményvezető intézményenként l 

intézményvezető-helyettes 50 gyennek/tanuló létszám alatt -

intézményvezetö-helyettes 51 -200 gyennek/tanuló l 

intézményvezető-helyettes 20 l -500 gyermekitanuló 2 

A gyermeklétszám alapján a Kőbányai Aprók Háza Óvodában és a Kőbányai Csodafa 
Óvodában kötelező két fő vezető-helyettes alkalmazása 2013. szeptember l-jétől. A Kőbányai 
Aprók Háza Óvodában az állás jelenleg is be van töltve. 

3. Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának biztosítása 

3.1. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás [Nkt. 18. § (2) 
bekezdés a) pontja] 

Mint minden pedagógiai szakszolgálatot, a korai fejlesztést és gondozást is az állami 
intézményfenntartó központ keretei között működő pedagógiai szakszolgálati intézmény 
biztosítja. E szakszolgálat megszervezésének sajátossága, hogy bár a bölcsődék nem láthatnak 
el pedagógiai szakszolgálati feladatot, a feladatellátásban helyszínként közreműködhetnek. 
Abban az esetben ugyanis, ha a gyermek bölcsődei nevelésben részesül, akkor a korai 
fejlesztést és gondozást is az adott intézményben kell biztosítani, amennyiben a feladat 
ellátásához a szükséges feltételek megvannak A korai fejlesztés és gondozás feladatait ebben 
az esetben a pedagógiai szakszolgálati intézmény biztosítja az adott intézményi helyszínen. 
Ha a korai fejlesztés és gondozás igénybevétele a pedagógiai szakszolgálati intézményben 
nem oldható meg, akkor a gyermek fejlesztésére a pedagógiai szakszolgálati intézmény 
fenntartójával infrastruktúra-használatra vonatkozó szerződést kötött intézményben kerül sor. 
Az infrastruktúra-használatra vonatkozó szerződés alapján történő korai fejlesztés és 
gondozás ellátásához a szükséges szakembert a pedagógiai szakszolgálat intézménye 
biztosítja. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban: Pedszakszolg R.) nem ad útmutatást a tekintetben, hogy az 
állami fenntartó központ kivel, mely szervezettel köt, köthet infrastruktúrahasználatra 
vonatkozó szerződést. Így bármelyik, az érintett gyermekkel foglalkozó szervezet, intézmény 
számításba jöhet mint szerződő fél. [Pedszakszolg. R.4. § (3) bekezdés és (8) bekezdés, 5. § 
(3) bekezdés] 
2013. január l-jéig a Fecskefészek Bölcsőde látta el a korai fejlesztés feladatát. 

3.2. Integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

A Kőbányai Kékvirág Óvoda beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására 
kijelölt óvoda az alapító okiratban meghatározottak szerint. 
A beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyennekek integrált óvodai nevelése kettő 

logopédiai csoportban valósul meg. 
A logopédiai ellátás magában foglalja a beszéd különféle rendellenességeinek javítását, 
illetőleg a beszédhibák kialakulásának megelőzését. 
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A súlyosság szcrint megkülönböztethető a beszédhiba, a beszédzavar és a 
beszéd fogyatékosság. 
A gyerekeknél a beszédhibákat perifériás, a beszédzavarokat és a beszédfogyatékosságot 
központi idegrendszeri károsodásnak tudják be. Bármelyik károsodás lehet azonban kevésbé 
és erőteljesebben súlyos, és akár teljesen megakadályozhatja a beszédet, az írás-olvasás 
megtanulását, az írásbeli kommunikációt vagy a számfogalom kialakulását és a számolást. 
A logopédiai kezelés összetettsége és időtartama a beszédhiba összetettségétöl, típusától és 
súlyosságától függ. 
A logopédiai ellátás egyéni foglalkozás, illetőleg legfeljebb hat gyermekből álló csoportos 
foglakozás keretében valósítható meg. 
A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának 
megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 
igényjogosultságát megállapították 
A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében 
foglaltak szerint kell biztosítani. 
A sajátos nevelési igényű gyermek neveléséhez az alábbi feltételek szükségesek: 

a) egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, az illetékes szakértői 
bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus, valamint a foglalkozásokhoz speciális gyógyászati és technikai 
eszközök, 

b) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása. [Nkt. 47. § (4) 
bekezdése] 

A sajátos nevelési igényű gyermek integrált óvodai nevelése, a többi gyermekkel részben 
vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet. 
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a 
fogyatékosság típusának megfelelő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, konduktor
óvodapedagógusi, terapeuta szakképzettség kell, ha az óvodai foglalkozás, elsődlegesen nem 
a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentését, egészségügyi és pedagógiai célú 
habilitációját, rehabilitációját szolgálja. 
A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális 
szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. 
Az utazó gyógypedagÓ!:,YUSi hálózat megszervezése és működtetése az állami 
intézményfenntartó központ feladata. [Nkt. 4 7. § (l O) bekezdése] 

ll. liatásvizsgálat 

l. ÓVodapedagógus, óvodapszichológus és pedagógiai asszisztens álláshelyek biztosítása 

Az Nkt. 74. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzatoknak kell gondoskodni az 
óvodai nevelésről. E feladat ellátásához az állam támogatást nyújt a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény szerint. Az előirányzat átlagbér 
alapú támogatást fizet a szaktörvényekben (az év első nyolc hónapjában a közoktatási 
törvényben, az utolsó négy hónapban a nemzeti köznevelési törvényben) szereplő 

nevelésszervezési paraméterek szerint számított pedagóguslétszám, valamint segítő létszám 
foglakoztatásának kiadásához. 

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: 2 832 OOO H/számított 
létszám/ év. 

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítök átlagbérének és közterheinek 
elismert összege: l 632 OOO forint/számított létszám/év. 
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A támogatás megállapításánál - a korábbi szabályozástól eltéröcn - a fogyatékosság 
típusának függvényében 2, illetve 3 főként kerülnek tlgyelembe vételre a sajátos nevelési 
igényű gyem1ekek 

Az év végi elszámolás a havonta figyelembe vehető ténylegesen foglalkoztatott segítök 
átlagos létszáma alapján történik. 

igényelhető állami támogatás számított költség (kifizetés) 

4 hónapra 12 hónapra 3 hónapra 12 hónapra 

9 fő pszichológus 
4 896 OOO Ft 14 688 OOO Ft 6 261183Ft 25 044 732 Ft 

(H) 

27 fő pedagógiai 
14 688 OOO Ft l 44 064 OOO Ft ll 727 180Ft l 46 908 720 Ft 

asszisztens (C/D/E) 

31 fő pedagógiai 
16 864 OOO Ft 50 592 OOO Ft 13 464 540 Ft 53 858160Ft 

asszisztens (C/D/E) 

Cafetériajuttatás 

l 12 hónapra 4 hónapra 

Cafetéria EHO Adó Összes Cafetéria EHO Adó Összes 

l főre 118 900 Ft 19 809 Ft 22 639 Ft 161 348 Ft 39 633 Ft 6 603 Ft 7 546 Ft 53 782 Ft 

9 fő pszichológus 
J 070 100Ft 178 281 Ft 203 751 Ft l 452132Ft 356 700 Ft 59 427 Ft 67917Ft 484 044 Ft 

(H) 

27 fő pedagógiai 
3 210300Ft 534 843 Ft 6 l l 253 Ft 4 356 396 Ft l 070100 Ft 178 281 Ft 203 751 Ft l 452132Ft 

asszisztens (C/D/E) 

l 

3 J fő pedagógiai 
3 685 900 Ft 614 079 Ft 701 809 Ft 5 001 788 Ft l 228 633 Ft 204 693 Ft 233 936 Ft 1 667 263 Ft l asszisztens (C/D/E) 

A táblázat a 2013/2014. nevelési év szeptember-decemberi kifizetéseket tartalmazza. 

bér+ járulék cafetéria összes 

9 fő pszichológus 
6 261183Ft 484 044 Ft 6 745 227 Ft 

(H) 

27 fő pedagógiai 
ll 727 180Ft l 452132Ft 13179312Ft 

asszisztens (C/D/E) 

31 fO pedagógiai 
l3 464 540 Ft l 667 263 Ft 15131803Ft 

asszisztens (C/D/E) 

A Klebersberg 
óvodapszichológusi 
melléklete): 

Intézményfenntartó Központ l O. Tankerülete igazgatója az 
feladatokat az alábbiak szerint tervezi ellátni (az előterjesztés 7. 

a) 2013/2014-es tanévben is a 2012/2013. tanévben biztosított óraszámban látja el a 
tankerület a Budapest Föváros X. kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodákban a 
pszichológusi feladatokat. 

b) A pszichológusok munkaköri leírásában és kinevezésében is feladatellátási helyként 
megjelennek az ellátott óvodák. 

Az önkormányzat számára ez mindenképpen költségkímélö, mert nem kell álláshelyet 
biztosítani, nincs kifizetés. 
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Jelenleg azonban ennek jogszabályi háttere nem biztosított a R. 132. ~ (l) bekezdése alapján a 
nevelési-oktatási intézményben alkalmazott óvodapszichológus látja el az e §-ban 
meghatározott feladatokat. Az Nkt. 7. ~ (l) bekezdése szerint nevelési-oktatási intézmény az 
óvoda, az általános iskola, a gimnázium, a szakközépiskola, a szakiskola, az alapfokú 
művészeti iskola, a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési intézmény és a 
kollégium. A pedagógiai szakszolgálati intézmény köznevelési intézmény, de nem nevelési
oktatási intézmény. 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdése alapján a pedagógiai szakszolgálat feladata: 
a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 
b) a fejlesztő nevelés, 
c) szakértői bizottsági tevékenység, 
d) a nevelési tanácsadás, 
c) a logopédiai ellátás, 
f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
g) a konduktív pedagógiai ellátás, 
h) a gyógytestnevelés, 
i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 
j) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

Az állam valamennyi szakszolgálati feladatot egyetlen intézménytípusban szervezi meg, az 
úgynevezett pedagógiai szakszolgálati intézményben. Az állami feladatszervezés terén tehát 
megszűnnek a korábbi önálló, az egyes feladatokhoz hozzárendelt intézménytípusok. Az 
állami intézményfenntartó központ keretei között összesen húsz, egy fővárosi és tizenkilenc 
megyei pedagógiai szakszolgálati intézmény látja el a köznevelésről szóló törvényben 
felsorolt valamennyi szakszolgálati feladatot. Az állami pedagógiai szakszolgálati intézmény 
tagolódik székhelyintézményre és tagintézményre. Ez a tagolódás azonban nem feladat 
szerinti felosztásként jelenik meg a Pedszakszolg R.-ben. 
Székhely intézmény a fővárosban egy működik, és a fővárosra vonatkozóan végzi a munka 
szakmai irányítását és koordinálását. 
Tagintézmény lehet tankerületi illetékességű tagintézmény, megyei, fővárosi illetékességű 

tagintézmény és országos illetékességű tagintézmény. A tagintézmény több telephelyen is 
működhet. 

A Pedszakszolg R. alapján nem állapítható meg az egyes konkrét feladatok telepítése. 
Feltehetően erről az állami intézményfenntartó központ alapító okirata és szervezeti és 
működési szabályzata fog intézkedni. 

A Pedszakszolg R. 29. § (l) bekezdése alapján az Nkt. 18. § (2) bekezdés i) pontja szerinti 
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati 
intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának 
összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el. 

Az Nkt. 2. melléklete szerint a nevelő és oktatómunkát közvetlenűl segítő alkalmazottak 
körébe tartozó óvoda, iskolapszichológusok finanszírozott létszáma 1-500 gyermek, tanuló 
esetén 0,5 fő; 500 gyermek, tanuló létszám felett l fő. 

Mindezek alapján álláspontom szerint óvodában. iskolában kell alkalmazni a 
pszichológusokat. A tanulói létszámokat figyelembe véve iskoláink többségében is csupán 0,5 
álláshely biztosított. Nem látom annak lehetőségét, hogy részmunkaidőben foglalkoztatott 
pszichológus iskolában is és óvodában is el tudja látni a feladatát. 

2. Óvodavezető-helyettes beosztáshoz tartozó pótlék biztosítása 

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §(2) bekezdés b) pontjaszerint 
az intézményvezető helyettesének vezetői feladatok ellátására szóló megbízás esetén a pótlék 
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-------------- ----------------------------------------------. 

mértéke nem lehet kevesebb, mint a pótlékalap 130%-a. Egy hónapra a pótlék 26 OOO Ft, a 
járulék 7 020 Ft. Három hónapra 99 060 Ft fedezet szükséges a Csodafa Óvodában a további 
vezető-helyettes megbízása esetén, amennyiben a gyennckek létszáma a 200 főt meghaladja. 

3. Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának biztosítása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ l O. Tankerülete igazgatójának tájékoztatása 
szerint a Kékvirág Óvodában működő logopédiai csoportok ellátását tervei szerint a Komplex 
Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskolánál foglalkoztatott logopédusok látják el a 
továbbiakban is. 

Amennyiben a Kékvirág Óvodában kettő logopédus státuszt biztosítana az Önkormányzat, 
annak költségvetési vonzata 2013. szeptember-december időszakra l 588 008 Ft, éves szinten 
6 352 032 Ft lenne. A kettő gyógypedagógus egy évre számított cafetéria juttatása 322 696 Ft, 
négy hónapra l 07 565 Ft. 
Állami támogatás a logopédusokra nem igényelhető, ezért a státusz biztosítását nem 
javasolom. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Költségvetési fedezet szükséges 9 fő pszichológus, 27 fő pedagógiai asszisztens és egy fő 
vezető-helyettes pótlékának biztosításához. 
Fontos hogy 2013. október l-jéig a pszichológusi és pedagógiai asszisztensi álláshelyek 
tényleges feltöltöHsége megvalósuljon, mert csak ebben az esetben igényelhető az állami 
támogatás. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előtetjesztés 1-5. mellékletében foglalt határozatokat 

Budapest, 2013. június"!-::(': 

W ee ber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~ 
jegyző 
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l. me/lék/et az efáterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2013. ( ... )határozata 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban 
engedélyezett pedagógus álláshelyek számáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
pedagógus álláshelyek számát az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az l. 
melléklet szerint állapítja meg. 

2. Ez a határozat 2013. szeptember l-jén lép hatályba. 

l. melléklet a .. .1201 3. (VI. 27.) KÖKT határozathoz 

ÓVODAPEDAGÓGUS 

s 
·ro csoportok ! N Intézmény neve C/] ... száma óvoda-o 
Z; óvoda- fejlesztő 

pedagógus 
vezető pedagógus 

összes 
(csoportban) l 

l. l Aprók Háza Óvoda 13 l 2 26 29 

2. Bóbita Óvoda 6 l l 12 14 

3. Csodafa Óvoda 8 l l 16 
l 

18 

4. Csodapók Óvoda 4 l l 8 10 

5. Csupa Csoda Óvoda 4 l l 8 10 

6. Gépmadár Óvoda 7 l l 14 16 

7. , Gesztenye Óvoda 4 l l 8 10 

8. Gézengúz Óvoda 4 l l 8 10 

9. Gyermekek Háza 
4 l l 8 10 

Óvoda 

10. Gyöngyike Óvoda 4 l l 8 10 

ll. Hárslevelű Óvoda 4 l l 8 10 

12. Kékvirág Óvoda 7 l l 14 16 

13. Kincskeresők Óvoda 5 l l 10 12 

14. l Kiskakas Óvoda 8 l l 16 18 

15. Mászóka Óvoda l 6 l l 12 14 

16. Mocorgó Óvoda 5 l l 10 12 

17. . Rece-Fice Óvoda l 4 l l 8 10 

18. Zsivaj Óvoda 4 l l 8 10 

ÖSSZESEN 101 18 19 202 239 
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2. melléklct az el/fte1jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2013. (VI. 27.) határozata 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban 
engedélyezett óvodapszichológus álláshelyek számáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
óvodapszichológus álláshelyek számát az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az 
l. melléklete szerint állapítja meg. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. pontban 
meghatározott álláshelyekre összesen 6 746 eFt fedezetet biztosít a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (közalkalmazottak és köztisztviselők előre 
nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletben történő 

átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
4. Az l. pont szerinti álláshelyek a Polgármester hozzájárulásával tölthetők be. 
5. Ez a határozat 2013. szeptember l-jén lép hatályba. 

l. melléklet a . ../2013. (VI. 27.) KÖKT határozathoz 

8 
·ro 
N Intézmény neve pszichológus "' ..... 
o 
"' 

l. Aprók Háza Óvoda 0,5 
12. Bóbita Óvoda 0,5 
3. Csodafa Óvoda 0,5 
4. Csodapók Óvoda 0,5 
5. Csupa Csoda Óvoda 0,5 
6. Gépmadár Óvoda 0,5 
7. Gesztenye Óvoda 0,5 
8. Gézengúz Óvoda 0,5 
9. Gyermekek Háza Óvoda 0,5 
10. Gyöngyike Óvoda 0,5 
ll. Hárslevelű Óvoda 0,5 
12. Kékvirág Óvoda 0,5 
13. Kincskeresők Óvoda 0,5 
14. Kiskakas Óvoda 0,5 
15. Mászóka Óvoda 0,5 
16. Mocorgó Óvoda 0,5 
17. Rece-Fice Óvoda 0,5 
18. Zsivaj Óvoda 0,5 

ÖSSZESEN 9 
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3. melléklet az el<5terjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. . /2013. (VI. 27.) határozata 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban 
engedélyezett pedagógiai asszisztens álláshelyek számáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
pedagógiai asszisztens álláshelyek számát az Önkormányzat által fenntartott 
óvodákban az l. melléklet szerint állapítja meg. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 
pontban meghatározott álláshelyekre összesen 13 180 eFt fedezetet biztosít a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. 
(II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (közalkalmazottak és 
köztisztviselők előre nem terezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletben történő 

átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
4. Ez a hatrozat 2013. szeptember l-jén lép hatályba. 

J. melléklet a .. .12013. (VI. 27.) KÖKT határozathoz 

8 -ro pedagógiai N Intézmény neve cn 
asszisztens ..... 

o 
cn 

L Aprók Háza Óvoda 4 

2. Bóbita Óvoda 2 

3. Csodafa Óvoda 2 

4. Csodapók Óvoda l 

5. Csupa Csoda Óvoda l 

6. Gépmadár Óvoda 2 

7. Gesztenye Óvoda l 

8. Gézengúz Óvoda l 

9. Gyermekek Háza Óvoda l 

10. Gyöngyike Óvoda l 

ll. Hárslevelű Óvoda l 

12. Kékvirág Óvoda 2 

13. Kincskeresők Óvoda l 

14. Kiskakas Óvoda 2 

15. Mászóka Óvoda 2 

16. Mocorgó Óvoda l 

17. Rece-Fice Óvoda l 

18. Zsivaj Óvoda l 

ÖSSZESEN 27 
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.f. melléklet az e!(fterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2013. (VI. 27.) határozata 

a Kőbányai Csodafa Óvoda óvodavezető-helyettese vezetői pótlékára fedezet 
biztosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kőbányai Csodafa Óvodában további óvodavezető-helyettes megbízását 
engedélyezi, amennyiben a gyermeklétszám a 200 főt meghaladja. A vezetői 

pótlékot 26 OOO Ft! hó összegben állapítja meg. 
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az l. 

pontban meghatározott vezetői pótlékra összesen l 00 e Ft fedezetet biztosít a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 5/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora 
(közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek 
tartaléka) terhére. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendeletben történő 

átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
4. Ez a határozat 2013. szeptember l-jén lép hatályba. 

5. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2013. (VI. 27.) határozata 

a korai fejlesztés és gondozás ellátására infrastruktúrahasználatra vonatkozó szerződés 
megkötéséről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a korai fejlesztés és gondozás ellátására infrastuktúrahasználatra 
vonatkozó szerződést kössön a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartójávaL 

Határidő: 2013. szeptember 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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Számított létszám meghatározása 

E ." N Intézmény neve "' .... 
o 
"' 

l. Aprók Háza Óvoda 

2. Bóbita Óvoda 

3. Csoda fa Óvoda 

4. Csodapók Óvoda 

5. Csupa Csoda Óvoda 

6. Gépmadár Óvoda 

7. Gesztenye Óvoda 

8. Gézengúz Óvoda 

9. Gy~rmekek Háza Óvoda 

10. Gyöngyike Óvoda 

l l. Hárslcvclü Óvoda 

12. Kékvirág Óvoda 

13. Kincskeresők Óvoda 

14. Kiskakas Óvoda 

15. Mászóka Óvoda 

16. Mocorgó Óvoda 

17. Rece-Fice Óvoda 

18. Zsivaj Övoda 

ÖSSZES 

Psz2 = (L2/Cs) * Feh2 + Vkz 

ahol: 

gyereklétszám (L) 
Alapító okiratban 

rögzített 

331 

!57 

218 

108 

100 

!79 

112 

100 

94 

100 

100 

!72 

lJ l 

!94 

!60 

ISO 

102 

100 

260 8 

Fch 
csoportok Cs (csoport 

(61/32)*0 
száma átlaglétzsám) 

,85 

13 20 !.62 

6 20 1,62 

8 20 !.62 

4 20 1,62 

4 20 1,62 

7 20 1,62 

4 20 !.62 

4 20 1,62 

4 20 !.62 

4 20 1,62 

4 20 1,62 

7 20 !.62 

5 20 1,62 

8 20 1,62 

6 20 1,62 

5 20 1,62 

4 20 !.62 

4 20 1,62 

101 

Psz 2= 2013/2014. nevelési évre számított óvodapedagógusok létszáma, egész számra kerekítve, 

L2 =20 13/2014. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az összes gyermeklétszám, 

Vk2 

1,38 

0,94 

1.38 
0,94 

0,94 

0,94 

0,94 

0,94 

0,94 

0,94 

0,94 

0,94 

0,94 

0,94 

0.94 

0,94 

0,94 

0,94 

számított 
pedagógus 

létszám 

28,19117188 

13,6564531 J 

19,03640625 

9,6866875 

9,0385625 

15,43879688 

l 0,0 l 0 75 

9,0385625 

8,55246875 

9,0385625 

9,0385625 

14,8716875 

l l ,55004688 

16,65403125 

13,8995 

l 3,08934375 

9,20059375 

9,0385625 

Cs= az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 3. pontJaszerint meghatározott csoport átlaglétszám, 

Feh2 =foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz 

kerekítve: 2012/2013. nevelési 
számított évben az 

pedagógus engedélyezett 
létszám pedagógus létszám 

28 29 

14 14 

19 18 

!O 10 

9 10 

IS 16 

10 10 

9 10 

9 10 

9 10 

9 10 

15 16 

12 12 

!7 18 

14 14 

13 12 

9 10 

9 10 

229 239 

2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és 
2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő 

hányadosa korrigálva az intézménytípus-együtthatóval, 
Vk2 =vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2013/2014. nevelési évben (két tizedesre kerekítve) 

( v" ) Vkz =V 2 • 1 ~ ~--. 
V2 *32 

V 2 = 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. l. melléklete szcrinti vezetők kötelező létszáma 

V,2 =a 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. 5. mcllékletében -megállapított kötelező nevelési óraszámának, óvodai 

foglalkozásai számának összege. 

a:: eltJterjcs::tés 6. me/lék/ele 

különbség 

-l 

o 
l 

o 
-l 

-l 

o 
-l 

-l 

-l 

-l 

-l 

o 
-l 

o 
l 

-l 

-l 
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Ügyintéző: 
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Hivatkozás: 

Tiszteit Polgármester Úr! 

Németh László 
Odb 

Budapest l O. tankerületben (mint az országban mindenütt) folyik a szakszolgálat 
átszervezése. 

Megállapodásunk alapján tájékoztatom, hogy az eddig ellátott feladatokat hogyan tervezzük a 
2013/14-es tanévben: 

l. Óvodapszichológiai ellátás 

A jelenlegi pszichológus állomány 20 13/14-es tanévben is ugyanabban az óraszámban 
látja el Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodák feladatait, 
mint a most folyó tanévben. 
A pszichológusok munkaköri leírásában és kinevezésében is feladatellátási helyként 
megjelennek az ellátott óvodák. 

2. Logopédiai ellátás 

A 15/2013 EMMI rendelet szerint a logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a 
hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs 
zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia 
kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló 
logopédiai terápiás foglalkozáson. 
A szakszolgálatnál dolgozó logopédusok továbbra is ellátják Budapest Főváros X. 
kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodákban ezt a feladatot, a tanév elején 
megállapított órarend szerinti óraszámban. 

A Kékvirág óvoda logopédiai csoportjainak ellátását jelen terveink szerint a Komp le': 
Ált~l!lnn<; r._knbn~l fmrl~lkwn'~tntt lnonn,;r1mr;k l::Sti~k- pl . --~--'··~~"·""·.?·'"",."_~,_,..... ______ ."~"'-~~·v~---~-··-·-· ··~-·_.~c-...; -.e:·- . ---·J"~ .. 



3. Korai fejlesztés 

A korai fejlesztés és gondozás egyéni fogialkozás, vagy legfeljebb hat gyermekből álló 
csoportfoglalkozás keretében valósítható meg. 
A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, 
valamint a család terhelhetőségének fuggvényében a fejlesztési feladatok 
végrehajtásának időkerete 0-3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy 

óra. 
Ha a korai fejlesztés és gondozás igénybevétele a pedagógiai szakszolgálati 
intézményben nem oldható meg, a gyermek fejlesztésére a pedagógiai szakszolgálati 
intézmény fenntartójával infrastruktúra-használatra vonatkozó szerződést kötött 
intézményben kerül sor. 

Esetünkben a Fecskefészek Bölcsödében végzik a korai fejlesztést a Komplex Általános 
iskola gyógypedagógusai. Ezeket a foglalkozásokat a továbbiakban is ellátják. 

4. Integráltan nevelt sajátos nevelési igényű tanulókellátása 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 10. tankerületében is kialakításra, illetve 
fejlesztésre kerül az utazó gyógypedagógus hálózat Ebbe a hálózatba tartázhatnak bele 
azon logopédusok, akik az logopédiai csoportok ellátását végzik, illetve rajtuk kívül még 

10 fő. 
A státuszok meghirdetése a Központ engedélye után történik meg. 
Jelenleg tárgyalások folynak a Down Alapítvánnyal, akik gyógypedagógusokat 
biztosíthatnak az utazó gyógypedagógus hálózatba, szerződés alapján. Ök (is) elláthatják 
az óvodákban és iskolákban lévő Down kóros és más sajátos nevelési igényű 
gyermekeket 
Jelen álláspontunk szerint az óvodákban integráltan nevelt sajátos nevelési 1genyű 
tanulók esetében az óvodákban alkalmazott fejlesztő pedagógusokat a tanév indításakor 
meghatározott órarend szerinti heti időkeretben tudjuk megsegíteni az alábbiak szerint: 

egyéni fejlesztési terv elkészítése, ellenőrzése 
konzultáció 
fejlesztő foglalkozásokon való részvétel a megállapítandó időkeret terhére 

A szolgáltatásról együttműködési megállapodást kell kötnünk, melyben rögzítjük a 
mindenkori ellátottak és foglalkozások számát, és KLIK, illetve az Önkormányzat jogait, 

kötelezettségeit 

Székhely: l 0 55 Budapest, S:t.alay utca Hl-l-L 
Telefon: +36-l-795-1170, Mobil: +36-20-333-5816 

E-mail: aranka. pint cr. marckncra~cmmi gm. htl 



Az átszervezésről szóló miniszteri döntést a mai napig nem láttam, értesüléseim szerint 
módosításra kerül a szakszolgálatokról szóló 15/2013. EM.t\1I rendelet, így 
mindenképpen szükségesnek tartom, hogy a konkrét jogszabályi módosulás után 

tárgyaljunk a biztosított ellátásról. 

Budapest, 2013. június ll. 

Tisztelettel: 

./,!· -/ll( ~- ( \.; -z/{;, ('- /\_ 
Németh László 

tankerületi igazgató 

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10++. 
Telefon: +36-l-795-1170. Mobil: +36-20-333-5816 

E-mail: fl.IJ:!nka.pintcrmareknc:a:.cmmi.gQ.':lm 


