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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 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) bekezdése szerint: 

„A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá az 

egyházi köznevelési intézmény, a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában álló vagy a 

magán köznevelési intézmény útján látja el, a fenntartóval az állam köznevelési szerződést 

köthet. 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 sajátos nevelési igényű integráltan nevelhető gyermekek más-más testi, érzékszervi, 

értelmi, beszéd és érzelmi képességekkel érkeznek az óvodákba. Az esélyegyenlőség 

megteremtése és a társadalomba való beilleszkedés megkönnyítése érdekében az egyik 

legfontosabb tennivaló, hogy a befogadó óvoda kezelni tudja a másságból eredő egyéni 

igényeket, az egyéni eltérésekből fakadó problémákat. 

 

Az Nkt. 47. § (1)-(2) bekezdése, (4) bekezdése és (10) bekezdése szerint: 

„47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A 

különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében 

foglaltak szerint kell biztosítani.   

(2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó 

nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a 

szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével. 

(4) 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.” 

(10) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális 

szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 

útján is biztosítható.” 
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Az Nkt. 15/A. § (1)-(2) bekezdései szerint: 

„(1) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a sajátos nevelési igényű 

gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai 

csoportban, iskolai osztályban történő óvodai nevelését, tanuló iskolai nevelés-oktatását 

végző nevelési-oktatási intézmények számára a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember 

biztosítása, amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a 47. §-ában meghatározottak szerint 

alkalmazandó gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik. 

(1a) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai módszertani intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló 

intézményegységeként működik. 

(2) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és működtetése az 

illetékes tankerületi központ feladata.” 

 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) 1. §-a szerint 

„A Kormány a tankerületi központokat jelöli ki a nemzeti köznevelésről szóló Nkt. 94. § (4) 

bekezdés n) pontja szerinti, az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt 

vevő szervekként.” 

A Kormányrendelet 1. melléklete határozza meg az állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként rész vevő tankerületi központok feladatellátási területeit. Ez alapján Budapest 

XXI. kerület, Csepel és Budapest XXIII. kerület, Soroksár tekintetében a Dél-Pesti 

Tankerületi Központ az illetékes. 

 

A soroksári SNI-s óvodás gyermekek fejlesztését ez idáig szokásjog alapján a Külső-Pesti 

Tankerületi Központ, mint fenntartó alá tartozó Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Szakiskola (a 

továbbiakban: Benedek Elek EGYMI) szakemberei látták el. A 2021/22-es nevelési évtől 

azonban a Benedek Elek EGYMI már nem látja el a rászoruló soroksári óvodás gyermekeket. 

 

Kerületünk óvodáinak ellátása a Dél-Pesti Tankerületi Központhoz tartozó Mészáros Jenő 

Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (a 

továbbiakban Mészáros Jenő Óvoda, Általános Iskola és EGYMI) feladata.  

A Mészáros Jenő Óvoda, Általános Iskola és EGYMI többcélú intézmény, az Nkt. és a 

szakmai alapdokumentum értelmében egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

módszertani intézmény. Illetékességi, működési köre a Dél-Pesti Tankerületi Központ. 

 

A 2021-2022 nevelési évben a Mészáros Jenő Óvoda, Általános Iskola és EGYMI és a kerület 

óvodái között megbízási szerződések kerültek megkötésre. 

 

A tendencia a fővárosban az, hogy az utazó gyógypedagógusi hálózat elsősorban az állami 

fenntartású iskolák sajátos nevelési igényű tanulóinak ellátására koncentrál. 

 

Kapacitás és szakemberhiány miatt az ellátás azonban néhány esetben sérül, az érintett 

gyermekek – akiknek a száma évről évre nő - nem a szakértői véleményekben jelzett 

óraszámokban kapják a fejlesztést még úgy sem, hogy az Önkormányzat megbízási 

szerződéssel vagy együttműködési megállapodással is foglalkoztat gyógypedagógusokat. 
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Fentiek ismeretében szükséges, hogy az önkormányzat a sajátos nevelési igényű óvodás 

gyermekek ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtéséről 

gondoskodjon. 

Óvodákat fenntartó önkormányzatok a költségvetési törvény alapján többlettámogatást tudnak 

igényelni abban az esetben, ha sajátos nevelési igényű gyermekeket látnak el. Az Nkt. 47. § 

(7) bekezdésében foglaltak szerint:  

„Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő 

sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos 

értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket 

három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport létszámának számításánál, ha a 

nevelési-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.” 

 

Tekintettel a fentiekre és a sajátos nevelési igényű gyermekek növekvő számára, 

megfontolandó legalább 3 fő gyógypedagógus alkalmazása a kerületi óvodákban.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az I. sz. Összevont Óvodában a 

gyógypedagógusok a székhelyen és öt tagintézményben, a II. sz. Napsugár Óvoda és 

konyhában, valamint a III. sz. Összevont Óvodában a székhelyen és egy tagintézményben 

kerülnének alkalmazásra.  

 

Az Óvodák alapító okiratai szerint az intézmény alapfeladata az óvodai nevelés feladatainak 

ellátása mellett a többi gyermekkel együtt nevelhető SNI-s és BTM-es gyermekek óvodai 

integrációja, így:  

„ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. §-ában foglaltak szerint az 

- enyhe értelmi fogyatékos, 

- beszédfogyatékos, 

- pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek közül a súlyos tanulási zavarral küzdő, 

- mozgásszervi fogyatékos gyerekek közül az önálló mozgásra képes, 

- érzékszervi fogyatékos gyerekek közül a hallássérült (hallásukat műtéti úton 

helyreállított, létrehozott hallássérült), valamint a gyengénlátó gyerekeket, akik 

ellátása nem igényel speciális eszközöket, 

- autizmus spektrum zavarral küzdő gyerekek közül a jó értelmi képességekkel 

rendelkező, jól beszélő sajátos nevelési igényű gyermekeket.” 

 

Egyre nő az SNI-s és BTM-es gyermekek száma az óvodákban. A gyógypedagógusi létszám 

emelésével biztosítható, hogy a gyermekek megkapják a megfelelő egyéni fejlesztést, 

érzelmileg és szakmailag biztonságos környezetben tudjanak fejlődni. 

A létszámemelésnek költségvonzata is van. Az illetmény számításának módját az Nkt., a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 

30.) Korm. rendelet határozza meg. 

2022. január 1-je és 2022. december 31-e közötti időszakra 3 fő gyógypedagógus álláshely 

biztosításához szükséges fedezetet az érintett óvodáknak a 2022. évi az intézményi 

költségvetésben kell beterveznie. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek ismeretében hozza meg a  

szükséges döntéseket. 
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Határozati javaslatok: 

 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (XII. 07.) határozata az I. sz. Összevont Óvodában gyógypedagógus álláshely 

engedélyezésével kapcsolatos döntéséről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

„A” változat 

I.   az I. sz. Összevont Óvoda álláshelyének számát 2022. január 1-től egy fő 

gyógypedagógus álláshellyel bővíti és az ehhez szükséges forrást az intézmény részére 

biztosítja az intézmény költségvetésében. 

II. felkéri a Polgármestert az I. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére. 

       Határidő: 2021. december 10. 

       Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

„B” változat 

I.  az I. sz. Összevont Óvoda álláshelyének számát 2022. január 1-től egy fő 

gyógypedagógus álláshellyel nem bővíti és az ehhez szükséges forrást az intézmény 

részére nem biztosítja az intézmény költségvetésében.  

II. felkéri a Polgármestert az I. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére. 

       Határidő: 2021. december 10. 

       Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (XII. 07.) határozata a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha gyógypedagógus 

álláshely engedélyezésével kapcsolatos döntéséről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

„A” változat 

I.  a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha álláshelyének számát 2022. január 1-től egy fő 

gyógypedagógus álláshellyel bővíti és az ehhez szükséges forrást az intézmény részére 

biztosítja az intézmény költségvetésében. 

II.  felkéri a Polgármestert a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Intézményvezetőjének 

értesítésére. 

       Határidő: 2021. december 10. 

     Felelős: Bese Ferenc polgármester 

        

 

„B” változat 

I.  a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha álláshelyének számát 2022. január 1-től egy fő 

gyógypedagógus álláshellyel nem bővíti és az ehhez szükséges forrást az intézmény 

részére nem biztosítja az intézmény költségvetésében. 

II.  felkéri a Polgármestert a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Intézményvezetőjének 

értesítésére. 

       Határidő: 2021. december 10. 
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       Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

 

3. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (XII. 07.) határozata a III. sz. Összevont Óvodában gyógypedagógus álláshely 

engedélyezésével kapcsolatos döntéséről 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

 

„A” változat 

I.   a III. sz. Összevont Óvoda álláshelyének számát 2022. január 1-től egy fő 

gyógypedagógus álláshellyel bővíti és az ehhez szükséges forrást az intézmény részére 

biztosítja az intézmény költségvetésében. 

II. felkéri a Polgármestert a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére. 

       Határidő: 2021. december 10. 

       Felelős: Bese Ferenc polgármester 

        

„B” változat 

I.  a III. sz. Összevont Óvoda álláshelyének számát 2022. január 1-től egy fő 

gyógypedagógus álláshellyel nem bővíti és az ehhez szükséges forrást az intézmény 

részére nem biztosítja az intézmény költségvetésében. 

II. felkéri a Polgármestert a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére. 

       Határidő: 2021. december 10. 

       Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.  

 

Budapest, 2021. november 16. 

 

 

 

 Haraszti Erika  Bese Ferenc 

 gazdasági ügyintéző  polgármester 

az előterjesztés készítője   előterjesztő 

 

 

Melléklet: Egyeztető lap 
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Egyeztetőlap 
 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott 

óvodákban gyógypedagógiai álláshelyek engedélyezésére 

 

 

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető  

 

Észrevételeim/javaslataim:  

 

 

 

 

Budapest, 2021. november ……. 

 

 

 

 

       ……………………………….. 

        Polonkai Zoltánné  

            osztályvezető  

 

 

 


