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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Széchenyi István Általános Iskola Igazgatója azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy félállású gyermekvédelmi felelősük státuszát 2013. szeptember 1-jétől 
Önkormányzatunk továbbra is biztosítsa, azaz további státuszának anyagi fedezetét. 

A most hatályba lépett 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC törvény módosításáról, ill. a kormány 326/2013 (VIII. 30.) rendelete alapján 
gyermekvédelmi felügyelő a kizárólag SNI gyermekeket tanító iskolákban alkalmazható, (15 
tanulónként 1 fő). Tekintettel arra, hogy iskolánk nem kizárólag SNI gyermekeket oktat, így a 
jogszabály nem biztosítja gyermekvédelmi felügyelő alkalmazását. 
Az előterjesztéshez csatolt kormányrendelet részletéből kitűnik, hogy a pedagógusok 
munkaidejének beosztása során a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött 
részében a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatokat is meg kell oldania. 
Fentiekből következik, hogy a pedagógusoknak az iskola által kért gyermekvédelmi felelős 
munkáját is meg kell oldaniuk, ezért nem biztosít a törvény külön álláshelyet e célra. 
Meg kívánom jegyezni, hogy településünkön a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat is 
biztosított, akiknek szintén feladatkörébe tartozik sok gyermekvédelmi feladat és a rászoruló 
családok segítése is, így elmondható az, hogy a gyermekvédelem és családsegítés több 
„szálon” is biztosított településünkön. Amennyiben az iskola kívánja, úgy általuk azt is 
biztosítani tudjuk, hogy heti rendszerességgel „ügyfélfogadást” tartanak az iskolában, hogy ne 
kelljen a gyermekeknek, szülőknek a Hivatalban felkeresni Őket. 
Mindemellett a Polgármesteri Hivatalban is vannak szociális ügyintézők, akiket a helyi 
lakosok felkeresnek problémáikkal (pl. gyermekvédelmi támogatás, családi problémák). 
 Kérem, a Képviselő-testületet fontolja meg a fent leírtakat és annak szellemében 
hozzák meg a kérés ügyében a döntést. 
 

Határozati javaslat: 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Széchenyi István Általános Iskola félállású gyermekvédelmi felelős státusza anyagi 
fedezetének 2013. szeptember 1-jétől történő biztosítását. 
A Képviselő-testület úgy döntött, nem biztosítja a Széchenyi István Általános Iskola 
részére a gyermekvédelmi státusz anyagi fedezetét, tekintettel arra, hogy törvényi 
kötelezettség e vonatkozásban nem terheli és megfelelően biztosított a településen a 
család- és gyermekvédelmi feladatok ellátása. 
 
Felelős: Vincze József polgármester 
Határid ő: azonnal, ill. folyamatos 
 
Alsónémedi, 2013. szeptember 03. 
 
        Vincze József 
         Polgármester 
Az előterjesztés törvényes: 
 
 
 Dr. Percze Tünde 
         jegyző  



326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
 
 
„7. A pedagógusok munkaidejének beosztása 
 
17. § (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött 
részében 
 1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 
 2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 
 3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos 
eltöltésének megszervezése, 
 4. a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével 
összefüggő feladatok végrehajtása, 
 5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és 
egyéb foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete, 
 6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 
 7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 
 8. eseti helyettesítés, 
 9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 
 10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 
 11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása” 
 
 
 

4. melléklet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelethez 
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott 

létszáma 
 
 
10. gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens – kizárólag 
sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő-oktató iskolában tizenöt tanulónként 1 
 
 
 

 
 
 
 


