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BUDAPEST FoVAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
ALPoLGAnnnnsrnnn

Kdszillt a K,ipvisel6-testillet 2017. mdrcius 22. napi illdsdre
Kdszltette: Majornd Szabd Etelkn intdzminyi referens

Tfrgy: Javaslat a Budapest XVI. keriileti Margar6ta Ovoda
tttszervezdsere

Tisztelt K6pvisel6-testtilet!

A nemzeti kriznevel6sr6l sz6l6 20ll.6vi CXC. tcirvdny (tov6bbiakban: Nkt.) 74. $(1)
bekezd6se tartalmazza, hogy ,,Az 6llam gondoskodik - az 6vodai nevel6s, a nemzetiseghez
tartozok 6vodai nevel6se, a t<ibbi gyermekkel, tanul6val egyiitt nevelheto, oktathat6 saj6tos
nevel6si ig6nyti gyermekek 6vodai neveldse kiv6tel6vel - a k<iznevel6si alapfeladatok
ell6t6s6r6l."
Az Nkt. 74. S Q) bekezddse szerint az 6vodai nevel6srol, a tobbi gyermekkel, tanul6val egytitt
nevelhet6, oktathat6 saj6tos neveldsi ig6ny.ti gyermekek 6vodai nevel6s6r6l a teleptil6si
tinkormilnyzat intezmeny alapit6sa 6s fenntartilsa vagy kdznevel6si szerzodes r6v6n
gondoskodik.

Az Nkt. 3. $ (6) bekezd6se 6rtelm6ben a koznevel6s kiemelt feladata az iskol6t megelozo
kisgyermekkori fejleszt6s, tov6bbil a sajiitos nevel6si ig6nyti 6s a beilleszked6si, tanul6si,
magatart6si neh6zs6ggel kiizdo gyermekek, tanul6k speci6lis ig6nyeinek figyelembev6tele,
egy6ni k6pess6geil<hez igazod6, legeredm6nyesebb fejl5d6stik el6segit6se, a min6l teljesebb
t6rsadalmi beilleszkedds lehetSsdgeinek megteremt6se.

A 4. $ 1. pontja tartalmazza, hogy,,alapfeladat: a koznevel6si intdzmdny alapit6 okirat6ban,
szakmai alapdokumentumiiban fo glalt k<iznevel6 si feladat, amely

1.1. 6vodai nevelds,

1.21. a t6bbi gyermekkel, tanul6val egyiitt nevelhet6, oktathat6 sajdtos nevel6si ig6nyri
gyermekek, tanul6k 6vodai nevel6se 6s iskolai nevel6se-oktat6sa. . . "

Az Nkt. 8. $ (3) bekezd6se tartalmazza, hogy ,,... d fenntart6 az 6vod6ban heti tizenegy 6r6s

idokeretben koteles megszervezni a beilleszked6si, tanul6si, magatart6si neh6zs6ggel ktizdo
gyermekek fejleszto, valamint a saj6tos nevel6si ig6nyti gyermekek egdszs6gtigyi, pedag6giai

c6lri habilit6ci6s, rehabilit6ci6s foglalko ztatdsifi ;'

Az Nkt. 47. $ (1) bekezd6se szerint,,A sajiitos nevel6si igdnyti gyermeknek, tanul6nak joga,

hogy ktil<inleges brln6sm6d keret6ben rillapot6nak megfelelo pedag6giai, gy6gypedagograi,

konduktiv pedag6giai ell6trisban r6szestiljdn att6l kezdddSen, hogy ig6nyjogosults6g6t

meg6llapitott6k. A ktilonleges brln6sm6dnak megfelel6 ell6t6st a szak6rtoi bizotts6g szakdrt6i

v6lem6ny6ben foglaltak szerint kell biztositani." A (4) bekezd6s b) pontja szerint a saj6tos

nevel6si ig6nyti gyermekek integr6lt 6vodai nevel6s6hez, az illetekes szak6rtoi bizotts6g 6ltal

meghatinozoitahszerinti foglalkoz6shoz a saj6tos nevel6si ig6ny tipus6nak 6s sirlyoss6g6nak

-"gf"1"15 gy6gypedag6gus, konduktor foglalkoztat6sa, a foglalkoz6sokhoz speci6lis tanterv,

tankdnyv, valamint speci6lis gy6gydszati 6s technikai eszkdzok sziiks6gesek.

A (10i bekezdds 6rtelm6ben: ,,A saj6tos neveldsi ig6nyri gyermek, tanul6 nevel6s6hez,

oktatds6hoz sztiks6ges speci6lis szal<k€pzetts6ggel rendelkezo szakember utazo

gy6 gypedag6 gusi, utazo konduktori hii6zat ritj 6n i s bizto sithat6' "
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A Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkorminyzat 6ltal fenntartott 6vod6k esetdben 2017.
jrinius 15-ig a saj6tos nevel6si ig6nyti gyerekek speciiilis fejleszt6s6t az Eszak-Pesti
Tankertileti Kdzponttal kot<itt meg6llapod6s szerint a Gollesz Viktor 6voda, Altal6nos Iskola
6s Egys6ges Gy6gypedag6giai M6dszertani Int6zm6ny utaz6 gy6gypedag6gusai l6tjak el.

Az 6vod6s gyerekek logopddiai szrirds6t 6s sziiks6ges fejlesztds6t tovrlbbra is a F6v6rosi
Pedag6giai Szakszolg6lat XVI. kertileti Tagint6zm6ny6nek logopddusai Lltj6k el.

A ktiltinleges b6n6sm6dot ig6nyl6 gyerekek szhma a 201612017. neveldsi 6vben az alabbiak
szerint alakult:

er Sajritos nevel6si ig6nyri gyerekek sz6ma: 83 f6
.er Beilleszked6si, tanul6si 6s magatartiszavanal ktizdo gyerek szirma 21 f6

A saj 6tos nevel6si eloszl6sa a 6tos neveldsi szerint:

TObb saj6tos nevel6si igdnyti gyermek eset6ben a saj6tos nevel6si ig6ny teriilete, valamint
ezzel egyitt az eloirt specidlis fejlesztds irdnya dsszetett.

A 83 f6 saj6tos nevel6si ig6nyti gyermek fejlesztds6t a Gdllesz Viktor 6voda, Altal6nos Iskola
6s Egys6ges Gy6gypedag6giai M6dszertani Int6zm6ny 7,5 st6luszon foglalkoztatott utaz6

gy6gypedag6gusa Litja el. Mivel a Gdllesz Viktor Ovoda, Altal6nos Iskola 6s EGYMI
folyamatosan szakember hi6nnyal latja el a feladatot, vannak olyan fejleszt6si teriiletek,
melyek ell6t6sa nem biztositott, vagy nem a szak6rtoi bizottsdg 6ltal el6irt 6rasz6mban val6sul
meg.

A 201712018. nevel6si 6vtol szeretn6nk a saj6tos nevel6si ig6nyti gyermekek eg6szs6gtigyi,

pedag6giai c6hi habilit6ci6s, rehabilit6ci6s foglalkoztatisittmagasabb szinvonalon, a szakdrtoi

bizotts6g szakertoi v6lemeny6ben foglaltaknak maxim6lisan eleget t6ve biztositani.
Ennek 6rdekdben szeretn6nk olyan utaz6 gy6gypedag6gusi hiiozatot kialakitani, mellyel

valamennyi, az Onkorminyzat 6ltal fenntartott 6vod6ban biztositott lesz a saj6tos neveldsi

ig6nyti gyerekek pedag6giai, gy6gypedag6giai, konduktiv pedag6giai fejleszt6se. Ehhez

sztiks6ges 8 fo gy6gypedag6gus (4 fo logop6dus, 2 fb gy6gypedag6gus, 6s 2 fo

szomatopedag6gus) alkalmaz6sa. Ez a 8 fo az indul6 16tsz6m lenne, mely az ell6tand6

gyerekek szirminak n<ivekeddsdvel tov6bb n6het a tov6bbi 6vekben. Jelenleg t6bb 6vod6ban

van saj6t gy6gypedag6gus, fejleszt6pedag6gus, aki int6zm6nyi szinten r6szt vesz a saj6tos

nevel6si ig6nyti 6s a beilleszked6si, tanul6si 6s magatartiszavanal ktizdo gyerekek

ell6t6s6ban.
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A sajitos nevel6si ig6nv meghatdrozisa gyerekek szima
Besz6d 6 s nyelvfe j lod6 s nem me ghatttr ozott zav ar a 37 fo
Hyperkinetikus zavar 1f6
Mozg6sszervi fo gyat6kossilg 5f6
Kevert specifikus fejl6d6si zayar 4fo
Motoros funkci6 zay ara, rendelleness6 ge 5f6
Autizmus (t<ibbfele meghatitr oz6ssal) 22 f6
Iskolai k6szs6g nem meghat ir ozott zav ara 2f6
Down szindr6ma lfo
Nem osztrily ozhato ment6lis retard6cio 2f6
Erzekszewi fogyat6kos - nagyothall6s 1f6
Erzekszervi fo gyat6ko s - c sokkentl6t6s 1f6
Aktivitris 6s fi gyelem zav ar 2f5



Az Onkorm6nyzat iital tanulm6nyi szerziSd,€s keretdben t6mogatott gy6gypedag6gus
k6pz6sben r6szt vevo jelenlegi 6vodapedag6gusok rem6lhet6leg szint6n bekapcsol6dnak majd
a gy6 gypedag6 gusi hitl6zathoz.

Figyelembe v6ve, hogy elore nem tudhatjnk az alkalmazisra kertilo gy6gypedag6gusok
pedag6gus 6letp6lya modell szerinti besorol6s6t, a b6rjellegri juttat6sok elore l6that6 k<iltsdg6t
sem tudjuk pontosan meghat6rozni. 8 f6 gy6gypedag6gus alkalmazisa eset6n a szem6lyi 6s

dologi kiadrisok tervezett <isszege egy 6vre kb. 50 milli6 forint.

Mivel a gy6gypedag6gus v6gzetts6gri szakemberek napjainkban igen keresettek, ezert
sztiks6ges az trllilspdlyiratok min6l korSbbi megjelentet6se ak6r felt6teles jelleggel is. Annak
6rdek6ben, hogy az 6ll6skeres5, illet6leg munkahelyet v6lt6 gy6gypedag6gusok a XVI.
kertiletet v6lassz6k, sziiks6ges egy6b p6tl6k biztosit6sa (brutt6 30 000.-Ft/h6), melyet az
iililspalyinatban is meg kell jeleniteni.

A kiemelt figyelmet ig6nyl6 gyerekek 201712018. nevel6si 6vben virhat6 l6tsz6ma:
zr Saj6tos neveldsi ig6nyti gyerekek szitma: 56 fo
zr Beilleszkeddsi, tanul6si 6s magatarttszavanal ktizd6 gyerek sz6ma: 11 fo

A sajiitos nevel6si i v6rhat6 eloszl6'sa a iltos nevel6si szerint:

A saj6tos nevel6si ig6nyti gyerekek vSrhat6 letszirmfiban a jelenleg szak6rtoi v6lem6nnyel

rendelkezo, a 201712018. nevel6si 6vben 6vodai neveldsben reszt vev6 gyerekeket

sz6mitottuk. Nem szerepelnek a l6tsz6mbart azok a gyerekek, akiknek folyamatban van a

szak6rtoi vizsgiiata,6s azok a gyerekek sem, akik a201712018. nevel6si evre 2017. m6jus 8-

12. kozdtt fo gnak j elentkezni.

Az Eszak-Pesti Tankertileti K<izpont Tankertileti lgazgatojixal folytatott egyeztet6s

eredm6nyek6nt a Grillesz Viktor Ovoda, Altal6nos Iskola 6s EGYMI h6rom utaz6

gy6gypedag6gusa Stkertilne az Onkorm5nyzat 6ltal kialakitott ttaz6 gy6gypedag6gusi

iatiritnor. Ameg6llapod6s toviibbi rdszek6nt az erulkszervi fogyat6kos gyerekek fejleszt6s6t

toviibbra is az Eszak-Pesti Tankertileti Kozpont 6ltal fenntartott Gcillesz Viktor 6voda,

Altal6nos Iskola 6s EGYMI $az6 gy6gypedag6gusai t6tntlk el, mivel az 6vod6kban ilyen

iranyu fejleszt6sre szorul6 gyerekek szirna alacsony, nem teszi ki egy szakir6nyri

gy6gypedag6gus kcitelezo 6taszftmi*.

A Budapest Fov6ros XVI. kertileti Onkorminyzat 6ltal fenntartott 6vod6.k kdztil a Budapest

XVt. keruleti Margar6ta 6voda adottsrlgait tekintve alkalmas az :utazb gy6gypedag6gusi

hdllzatbefogad6sara. Az 6voda k6t 6ptiletben, 9 csoporttal mrikddik.
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A sairitos nevel6si ig6nv meghatfrozdsa gyerekek szima
Besz6d 6s nyelvfeil6d6s nem meghatirrozofr zavara 26 fo
Mozg6sszervi fogyatdkoss6g 3f6
Kevert specifikus feil6d6si zaYar 3f6
Motoros funkci6 zav ar a, rendellenessd ge 4f6
Autizmus (t<tbbfele meghat6roz6ssal) 12 fo
Iskolai k6szs6g nem meghatitrozott zavara 2 fit
Nem oszt6lyozhato ment6lis retard6ci6 2f6

lf6Erzekszewi fo gyat6kos - nagyothall6s
1foErzekszervi fogyat6kos - csokkentl6t6s
2f6Aktivit6s 6s fi gyelem zav ar



Az 6voda vezetoje, Luk6cs Liszlo N6ndorn6 elk<itelezett a saj6tos nevel6si igenyri gyerekek
fejlod6s6nek el6segit6se ir6nt, szakmai ismeretei, tud6sa alkalmassil teszik a kibovitett
munkilltat6i feladatok ell6ttisara, valamint szivesen v6llaln6 ezt afeladatot.

A Budapest XVI. kertileti Margardta 6voda szitmtra ez a feladat nem 6rinti az Ovoda iital
jelenleg is ellitott kdznevel6si feladatokat, az 6vodrlba felvett sajrltos nevel6si ig6nyti
gyerekek szitmit semmilyen m6don nem befoly6solja.
Az ttazo gy6gypedag6gusi hti6zat a Margar6ta 6voda keretein beltil, de az 6vodai
neveldstol, az Ov odak6t 6ptilet6tol elkiildnitetten mrikodne.

A Budapest XVI. kertileti Margar6ta Ovoda es az Arpitdfbldi Kriz<iss6gi Hin egyittmtik<iddse
szerint az utaz6 gy6gypedag6gusok adminisztr6ci6s 6s elok6szit6 feladataikat az Arp6dfrildi
Ktizriss6gi Hinban vdgezndk, mely jelenleg Civilhazk6nt mtik<idik. Az AKE iiremelteti, a
vezeto - aki maga is a kertiletben dolgoz6 6vodapedag6gus - szivesen fogadn6 a koll6grikat.
A k<jrvonalaz6d6 megdllapod6s alapja az 6ptilet gitzszitmlitjinak Stv6llaliisa, melynek
fedezetdt a Budapest XVI. kertileti Margar6ta Ovoda k<ilts6gvet6s6ben sztiks6ges biztositani.

Amennyiben a Tisztelt K6pvisel6-testtilet az ifiszervez6s mellett ddnt, a nevel6si-oktat6si
intdzmdnyek mrikdd6s6rol 6s a kozneveldsi int6zm6nyek n6vhaszn6latftrol sz6l6 2012012.
(VIIL 31.) EMMI rendelet rendelkez6sei szerint a Budapest XVI. keriileti Margardta Ovoda
nev6ben sztiks6ges lesz megjeleniteni a nem k<iznevel6si alapfeladat jogszab6ly szerinti
megnevez6s6t is. A pontos meghatarozrls 6rdek6ben a Magyar Allamkincst6rral t<irtdno

egyeztet6s folyamatban van.

Az Nkt. 4. $ 11. pontja szerint int6zm6nyitszewezils: minden olyan fenntart6i dont6s, amely
az alapito okirat, szakmai alapdokumentum 21. $ (3) bekezddsc)-j) pontj6ban felsoroltak
b6rmelyik6nek m6dosultlsdval jar, kiv6ve a jogszabttlyviitozdsb6l eredo m6dosit6st es az

olyan vagyont 6rint6 d<int6st, amely vagyon a feladatell6t6shoz a tov6bbiakban nem

sztiksdges. Ide kell 6rteni a 21. $ (3) bekezd6s c) pontja szerint: ,,azintdzm6ny tipus6t", e)

pontj a szerint :,, al apfeladat6nak j o gsz ab aly szerinti me gnevez6 s6t".

Az Nkt. 83. $ (4) bekezd6se szerint a fenntart6nak a koznevel6si int6zm6ny 6tszewez6s6vel

6sszefiigg6 dont6se elott ki kell kdrnie az intlzmdny alkalmazotti kdzciss6g6nek 6s sziiloi

szervezetlnek v6lem6ny6t. A v6lem6ny kialakit6sahoz legal6bb tizen<it napot kell biztositani

az 6rdekeltek rdsz6re.

Az Nkt. 84. $ (3) bekezd6se tartalmazza, hogy a fenntarto tanit6si 6vben, tov6bb6 - a jrilius-

augusztus h6napok kiv6tel6vel - nevel6si 6vben az ovoda feladatait nem v6ltoztathada meg.

A (7) bekezd6se 6rtelm6ben a fenntart6 legk6sobb az intezked6s tervezett v6grehajt6sa eve

m6jusanak utols6 munkanapj iighozhat dont6st a nevel6si-oktat6si int6zm6ny 6tszervez6sdvel

kapcsolatban.

Amennyiben a K6pviselo-testtilet a Budapest XVI. kertileti Margareta Ovoda fitszervezlse

mellett drint, a dont6s v6grehajt6s6nak idopontj6ul 2017 .jrilius 1. napj6t javaslom.

K6rem a Tisztelt K6pviselo-testiiletet, az eloterjesztesttirgyalja meg, eshozza meg dont6s6t!

Hatirozati Budapest Fovaros XVI. kertileti Onkorm6nyzat K6pviselo-testtilete

javaslat I.: kinyilvanitj a szindekit arra vonatkoz6an,hogy 2017.jrilius 1-6vel a Budapest

XVI. kertileti Margar6ta Ovod6t ittszewezi,ds az 6voda alaptev6kenyseget az
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Hatirozati
javaslat II.:

al6bbiak szerint kieg6sziti:

,,Pedag6giai szakmai szolgiitatitsok szakmai feladatainak ell6t6sa (utaz6
gy6 gypedag6 gus i hiiozat) ;'

Felkdri a polg6rmestert, hogy a jogszab6lyban el6irt valamennyi egyeztetdsi
eljarast folyassa le, tovribbd gondoskodjon az iiszervezessel kapcsolatos
el6terjesa6s legk6sobb 2017. mrijus 17-ei K6pviselo-testtileti til6s el6
terjeszt6s6rol.

Hatrlrid6: 2017. m6jus 17-ei K6pviselo-testiileti til6s
Felel6s: Kov6cs P6ter polg6rmester
(Elfogad6sa egyszeni sz6tobbsdget igdnyel)

Budapest Foviiros XVI. keriileti Onkormanyzat K6pviselo-testtilete
l"11na1s,lsazza a polg6rmestert, hogy a gy6gypedag6gus 6ll6sp6lyazatok
megj elentet6sdrol gondoskodj on.

Hatr{rid6: 2017. riprilis 12.

Felel6s: KovScs P6ter polg6rmester
(Elfogad6sa egyszeru sz6tdbbs6get ig6nyel)

Budapest, 2017. m6rcius 7.

.,(

'Dr. Csomor Ervin
alpolg6rmester

jegyziS

Trlrgyalisra kij eltilt bizottsrig:
Kdznevel6si, Ifi ris6g-6s Gyermekv6delmi Bizotts6g
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