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SIEPT 2 6, Interpelláció

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121 . §-a alapján interpellációt kívánok
benyújtani Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter úrnak

Mikor szánja rá magát a kormány az óvodapedagógusok helyzetének megoldására?
címmel

Tisztelt Miniszter Úr!

Néhány éve még csak a kistelepüléseken volt gond az óvodapedagógus-hiány, ma már a nagyobb
városokban, sőt, Budapesten is egyre nehezebb betölteni az üres álláshelyeket. Szeptember
közepén 300 üres óvónői álláshelyet hirdettek. A főváros XX. kerületének 17 óvodájából 41
óvodapedagógus hiányzik, de nehéz a helyzet a IX., X., XI., és XII. kerületben, és tucatszám
keresnek óvónőket Nyíregyházán, Székesfehérváron, Veszprémben és Debrecenben is. A
szakma egyre jobban öregszik, 55 év körül van az óvodapedagógusok átlagéletkora, a friss
diplomások jelentős része pedig külföldi munkahelyet választ, ahol diplomával és nyelvvizsgával
az itthoni fizetés többszörösét keresik meg.
Idehaza viszont a pályakezdő óvodapedagógusok legalább három évet "gyakornok" kategóriában
töltenek, ezalatt kevesebbet keresnek, mint mondjuk egy óvodai dajka. Több önkormányzat
jelentős keresetkiegészítéssel próbálja megoldani a problémát, a IX. kerület 45 ezer, a II. 26-41
ezer forint többletet fizet az óvodapedagógusoknak, másutt a pályakezdők bérét toldják meg. Ezt
a pótlékot viszont a normatíva nem fedezi, vagyis ezt nem minden önkormányzat engedheti meg
magának. A helyzet tehát jelentős többletráfordítás nélkül nem oldható meg. Ugyanakkor
átmeneti intézkedésként a törvényi szabályozás rugalmasabbá tételére is szükség volna.

Kérdezem ezért Miniszter urat:

1. Mikor szánják el magukat végre az óvodapedagógusok, mindenekelőtt a pályakezdők
bérének rendezésére?

2. Minthogy a pályakezdő bér sok esetben a lakásbérletet sem fedezi, hajlandó-e a tárca
megfontolni a lakhatási támogatás bevezetését?

3. Hajlandó-e a tárca a törvényi szabályozás átmeneti lazítására úgy, hogy egy óvodai
csoport felügyelete egy óvónővel és egy pedagógiai asszisztenssel vagy dajkával is
megoldható legyen?

Budapest, 2018. szeptember 26.
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