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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 10.
pontjában foglaltak alapján a kerületi önkormányzat feladatai közé tartozik az óvodai ellátás. A
települési önkormányzati fenntartású intézményekben az óvodai nevelés, az óvodai nevelést kiegészítő
pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele az ingyenes oktatásban részt vevő, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott feltételeknek megfelelő
gyermekek számára térítésmentes. Az Nkt. 74. § (1) bekezdése szerint az állam gondoskodik - az óvodai
nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Az Nkt.
74. § (2) bekezdésében előírtak szerint az óvodai nevelésről, a nemzetiséghez tartozók óvodai
neveléséről, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai neveléséről a települési önkormányzat, vagy társulása intézmény alapítása és
fenntartása, vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek fejlesztése fontos
feladat az óvodában. Az Nkt. 4. § 25. pontja értelmében sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Az Nkt. 8. § (3) bekezdése szerint az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete
magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet
magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet. A fenntartó az óvodában heti
tizenegy órás időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermekek fejlesztő pedagógiai ellátását, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek
egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.
Az Nkt. 15/A. § (1) bekezdése értelmében az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata
a sajátos nevelési igényű gyermek többi gyermekkel részben, vagy egészben együtt, azonos óvodai
csoportban történő óvodai nevelését, tanuló végző nevelési-oktatási intézmények számára a sajátos
nevelési igényű gyermek neveléséhez szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember
biztosítása, amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a 47. §-ában meghatározottak szerint
alkalmazandó gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik.
Az

Nkt.

15/A. (2)

bekezdése alapján az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori

hálózat

megszervezése és működtetése az illetékes tankerületi központ feladata.
Az Nkt. 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez
és oktatásához a következő feltételek szükségesek:
a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához, a fejlesztő nevelés-oktatáshoz, a sajátos
nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a
neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb segédlet,
b) egyéni előrehaladású neveléshez és oktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés
oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos
nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a
foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök,
c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Brunszvik Teréz Budavári
Óvodákban jelenleg 7 fő gyermek rendelkezik sajátos nevelési igényt tartalmazó szakvéleménnyel, akik
részére a szakértői véleményben meghatározott óraszámban kell fejlesztést biztosítani.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 24-én megtartott
ülésén a 208/2017. (X.24.) Kt. sz. határozatában döntött arról, hogy a Közép-Budai Tankerületi
Központtal a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozóan köznevelési megállapodást köt.

Az elfogadott és aláírt köznevelési megállapodás határozott időre, 2017. október 1 -jétől kezdődően öt
évre jött lére. Az I. kerületben élő óvodai ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztését a Közép-Budai Tankerületi Központ az általa fenntartott Fekete István Általános Iskola,
Szakiskola és EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) intézményben működő utazó
gyógypedagógusi hálózaton keresztül látja el. Az elmúlt 5 évhez hasonlóan az elkövetkezendő
időszakban is a Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI szakembereinek közreműködésével
javaslom biztosítani az óvodába járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. Az előzetes
egyeztetés alapján a Közép-Budai Tankerületi Központ a továbbiakban is együttműködni kíván az
önkormányzatunkkal.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a döntésnek van költségvetési vonzata, a sajátos nevelési
igényű óvodai ellátásban részesülő gyermekek fejlesztése forrásigénnyel jár, az idei év október 1. és
december 31. közötti időszakra szükséges 3 000 000 Ft fedezet Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Általános tartalék terhére
kerül biztosításra. A jövő években fizetendő szolgáltatási díjakat a következő négy évben a
költségvetésben be kell tervezni, a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat költségvetéséről szóló
rendeleteibe szerepeltetni kell.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat, valamint annak mellékletét képező köznevelési feladat-ellátási szerződés elfogadására.

2. D ÖNTÉSI JAVASLAT
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlesztésére vonatkozó Közép-Budai Tankerületi Központtal kötendő köznevelési feladat
ellátási szerződés elfogadásáról.
1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Budavári
Óvodákban óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére és a
sajátos

nevelési

igényű

gyermek

neveléséhez

szükséges

speciális szakképzettséggel

rendelkező szakember biztosítására vonatkozó Közép-Budai Tankerületi Központtal kötendő
köznevelési feladat-ellátási szerződést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat az óvodai ellátásban részesülő sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztésének 2022. évi 3 000 000 Ft összegű fedezetét a Budapest I.
Kerület

Budavári

Önkormányzat

2022.

évi

költségvetéséről

szóló

1/2022.

(II.

28.)

önkormányzati rendelet 6. melléklet Általános tartalék terhére biztosítja. A következő négy
évben a szerződés hatálya alatt a szolgáltatási díjat Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
költségvetésébe be kell tervezni, és azt a költségvetési rendeletekben szerepeltetni kell.
3.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester
a határozat mellékletét képező köznevelési feladat-ellátási szerződés aláírására.
Határidő: 2022. október 15., folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda / Gazdasági Iroda
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
Budapest, 2022. szeptember „

3. Az
1.

„

előterjesztés melléklete (i)

melléklet: Köznevelési feladat-ellátási szerződés

1.

számú Melléklet

KÖZNEVELÉSI ÉS FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester
adószáma: 15735643-2-41
KSH statisztikai számjele: 15735643-8411-321-01
Törzskönyvi azonosító: 735649,
Bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000,
a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről
Közép-Budai Tankerületi Központ
székhelye:1027 Budapest, Fő u. 80.
képviseli: Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató
adószám: 15835248-2-41
ÁHT azonosítója: 361406
KSH statisztikai számjele: 15835248-8412-312-01
Törzskönyvi azonosító: 835244
Bankszámlaszáma: 10032000-00336729-00000000
a továbbiakban: Tankerületi Központ
a továbbiakban együttesen: a Felek között az alulírott napon, helyen és az alábbi feltételek szerint:
Előzmények
A Felek rögzítik, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (10) bekezdése alapján
a sajátos nevelési igényű gyermek neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel
rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható. Az utazó
gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az illetékes tankerületi központ feladata. A
Felek között az óvodai ellátásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére határozott
időre 2017. október 1-jétől kezdődően öt évre köznevelési megállapodás jött létre.

Szerződés tárgya
1. ) A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az általa fenntartott Brunszvik Teréz Budavári
Óvodákban 2022. október 1-jétől a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott Fekete István
Általános Iskola, Szakiskola és az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (a továbbiakban:
EGYMI) útján biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését, a sajátos nevelési igényű
gyermekek különleges bánásmód keretében történő, a gyermek állapotának megfelelő pedagógiai,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátását, amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényének
megfelelő végzettségű, képesítésű gyógypedagógussal rendelkezik.
2. ) A Közép-Budai Tankerületi Központ által az 1.) pontban vállalt feladatok ellátása érdekében az
Önkormányzat 2,5 gyógypedagógus-státusz bérköltségét (pedagógus II.8.) biztosítja a Tankerület
számára a következők szerint:
- a 2022. évre vonatkozóan 2022. október 1. és 2022. december 31. között,
- az ezt követő években pedig minden évben 10 hónapra, a január 1. és június 30., valamint a
szeptember 1. és december 31. közötti időszakokra
biztosítja a fentebbi bérköltség-fedezetet.
3. ) A Felek megállapodnak abban, hogy a Tankerületi Központ által jelen szerződésben vállalt utazó
gyógypedagógusok által nyújtott feladatok ellátása nem járhat a Tankerületi Központ köznevelési
feladatainak akadályoztatásával.
4. ) A Tankerületi Központ vállalja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (10)
bekezdése alapján, hogy a Brunszvik Teréz Budavári Óvodákban óvodai ellátásban részesülő sajátos
nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI
intézményében

működő

utazó

gyógypedagógusi

hálózatán

keresztül

a jelen

feladatellátási

szerződésben és az idevonatkozó hatályos jogszabályban foglaltaknak megfelelően ellátja.
5. ) A Tankerületi Központ a jelen feladatellátási szerződés 4.) pontjában foglaltak teljesítése során ellátja
többek között:
a) habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztő tevékenység a gyermekkel való közvetlen
foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációt, rehabilitációt szolgáló órakeretben),
b) a folyamatok adminisztrálása,
c) segíti a szemlélet- és attitűdformálást,
d) javaslatot tesz a sérülés típusához, a gyermek egyéni igényeihez igazodó környezet kialakítására,
e) segítséget nyújt a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában,
f) segítséget nyújt a fejlesztéshez szükséges eszközök kiválasztásában,
g) javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására,
h) segíti a befogadást az óvodai csoportban, közreműködik az érzékenyítésben.
6. ) A Tankerületi Központ vállalja, hogy az általa fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat
gyógypedagógusa folyamatosan kapcsolatot tart a sajátos nevelési igényű gyermek szüleivel, akiket
rendszeresen tájékoztat és segítséget nyújt a diagnózis értelmezésében, valamint tájékoztatást ad a

fejlesztés lehetőségeiről, menetéről, a speciális eszközök beszerzési lehetőségeiről, a fejlesztés és
előmenetel mértékéről.
7. ) A Tankerületi Központ a jelen feladatellátási szerződésben vállalt, jogszabályok szerinti feladatát a
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák székhelyén és telephelyein látja el, a feladatellátás az intézmény erre
a célra alkalmas fejlesztő helyiségeiben történik.

Az ellátáshoz, fejlesztéshez szükséges speciális

eszközöket, amelyek az óvodákban rendelkezésre állnak, a Tankerületi Központ gyógypedagógusa
jogosult használni.
8. ) A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák a nevelési évet megelőző augusztus 25. napjáig előzetes adatot
szolgáltat a beiratkozások alapján a Tankerületi Központnak azon gyermekek létszámáról és a sajátos
nevelési igény típusáról, amelyre igénybe kívánja venni az utazó gyógypedagógus feladatellátását. A
feladatellátás módjáról a Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI a Brunszvik Teréz Budavári
Óvodák vezetőjével egyeztet.
9. ) A Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátás helyszínei, a fejlesztésben részesülő gyermekek
létszáma és az egyes gyermekek fejlesztésére fordított óraszám a nevelési év során változhat.
10. ) A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gondoskodik a Brunszvik
Teréz Budavári Óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátásának
megszervezéséről, szakmai felügyeletéről, az ellátást, fejlesztést igazoló dokumentáció elkészítéséről.
A Tankerületi Központ vállalja, hogy a szükséges szakmai adminisztrációs tevékenységet ellenőrizhető
módon elvégzi és az ellátott, fejlesztésben részesített gyermekek listáját évente megküldi az
Önkormányzat részére.
A megbízási díj mértéke, megfizetésének feltételei
11. ) A Tankerületi Központ a jelen feladatellátási szerződésben vállalt feladatainak ellátásáért a 14.)
pont szerinti teljesítésigazolás alapján a szerződés hatálya alatt évente 10 hónap időtartamra
maximum évi bruttó 10 000 000 Ft szolgáltatási díjra jogosult, amely tartalmazza a feladatok ellátásával
kapcsolatosan felmerülő költségeket.
12. ) A szolgáltatási díjat az Önkormányzat negyedévente átutalja a Tankerületi Központ számára.
13. ) A vállalt feladatok teljesítését minden hónap 5. napjáig a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
intézményvezetője igazolja, melyet 5 napon belül eljuttat a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri

Hivatal

Szociális

és

Intézménytámogatási

Irodájához,

valamint

az

utazó

gyógypedagógusi hálózat vezetőjéhez.
14. ) A Tankerületi Központ a 11) pontban meghatározott szolgáltatási díjat negyedévente a három havi
teljesítést követően az Önkormányzat teljesítésigazolása, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák vezetője
által a negyedévet követő hónap 5. munkanapjáig írásban kiadott és az illetékes Fekete István Általános
Iskola, Szakiskola és EGYMI intézményvezetője által összegyűjtött teljesítésigazoló dokumentumok
birtokában jogosult kiszámlázni az Önkormányzat számára.

15. ) Az Önkormányzat a Tankerületi Központ által a negyedévet követő hónap 15-ig benyújtott számlán
szereplő összeget a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon
átutalással megfizeti a Tankerületi Központ részére.
A felek együttműködése, kapcsolattartás
16. ) A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a hatékony együttműködés érdekében
folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezetőjén,
az utazó-gyógypedagógusi hálózat vezetőjén, valamint a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal Szociális és Intézménytámogatás Irodáján keresztül.
17. ) A Felek kötelesek minden, a feladatellátási szerződést érintő változás és rendkívüli esemény
bekövetkezése esetén egymást haladéktalanul tájékoztatni és a szükséges intézkedéseket megenni.

IV. Vegyes rendelkezések
18. ) A Felek a jelen feladatellátási szerződést 2022. október 01. napjától 2027. szeptember 30. napjáig
tartó határozott 5 év időtartamra kötik.
19. ) A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a feladatellátási szerződést közös megegyezéssel
bármikor megszüntethetik. A Felek a feladatellátási szerződés egyoldalú megszűntetetése esetén az új
nevelési évre élhetnek a felmondással. A felmondás szándékát legkésőbb a nevelési év január 1 -ig kell
írásban közölni.
20. ) A jelen feladatellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és az Nkt. rendelkezései az irányadóak.
21. ) A jelen feladatellátási szerződés 5 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült,
amelyből aláírás után 2 példány a Tankerületi Központot, 3 példány az Önkormányzatot illeti.
A jelen feladat-ellátási szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2022...............................................

Budapest, 2022.......................................

Váradiné Naszályi Márta

Hajnissné Anda Éva

Budapest Főváros I. kerületi Budavári

Közép-Budai Tankerületi Központ

Önkormányzat

Igazgató

polgármester

Jogi szignalizáció:

dr. Németh Mónika
jegyző
Kelt: Budapest, 2022......... „..
Pénzügyi ellenjegyzés:

Volosin Katalin
gazdasági Irodavezető
Kelt: Budapest, 2022................

