
1. melléklet 
Csorvás Város Önkormányzatának járó támogatások jogcímei és összegei 

 
 
II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 
 
2017. évben 8 hónapra – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 
II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                               11,3 fő           33.673.247,- Forint 
II.1. (2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezdő, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. 
melléklete szerint                                                                                                                                 9,0 fő            10.800.000,- Forint 

 
2017. évben 8 hónapra – óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát 
II.1. (11) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                               0,2 fő                 297.993,- Forint 
 
2017. évben 4 hónapra – óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 
II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma                                                                               11,1 fő            16.538.630,- Forint 
II.1. (2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. 
melléklete szerint                                                                                                                                  9,0 fő              5.400.000,- Forint 
II.1. (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)                                               11,1 fő                 424.020,- Forint 
 
Óvodaműködtetési támogatás 
II.2. (1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 8 hónapra                                              124,0 fő             6.613.333,- Forint 
II.2. (8) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát 8 hónapra           3,0 fő                  80.000,- Forint 
II.2. (1) 2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 4 hónapra                                              124,0 fő             3.306.667,- Forint 
 
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát  
II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 
31-éig szerezték meg                                                                                                                             1,0 fő                 418.900,- Forint 
 
II. A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása                                                             77.552.790,- Forint 
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III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 
III.3.c (1) Szociális étkeztetés                                                                                                                16 fő                 885.760,- Forint 
III.3.da Házi segítségnyújtás- szociális segítés                                                                                        6 fő                 150.000,- Forint 
III.3.db (1) Házi segítségnyújtás- személyi gondozás                                                                            15 fő              3.150.000,- Forint 
 
III.3. Gyermekek napközbeni ellátása 
III.3.ja (1) Bölcsőde, mini bölcsőde – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek                   15 fő             7.411.500,- Forint 
III.3.ja (2) Bölcsőde, mini bölcsőde – nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek                             1 fő                515.805,- Forint 
III.3.ja (3) Bölcsőde, mini bölcsőde – nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek        2 fő             1.087.020,- Forint 
III.3.ja (4) Bölcsőde, mini bölcsőde – fogyatékos gyermek                                                                     1 fő                741.150,- Forint 
 
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával 
kapcsolatos feladatok támogatása 
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                           20,00 fő           52.120.800,- Forint 
 
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 
III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                           8,46 fő           13.806.720,- Forint 
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                                    2968 adag         1.691.760,- Forint 
 
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása  81.563.515,- Forint 
 


