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Előterjesztés 

- a Közgyűléshez -

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási 

szerződés elfogadására 

Az előterjesztést véleményezi: 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 
Pénzügyi Bizottság 
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 
Jogi, Ügyrendi és Etika i Bizottság 
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Jászai Menyhért 

alpolgármester 

Dr. Krizsai Anita 
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője 

törvényességi véleményezést 

végző személyek aláírása 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

Faragóné Széles Andrea 

Jegyzői Kabinet vezetője 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 74. § (1) 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) bekezdés szerint az óvodai nevelésről, a nemzetiséghez tartozók óvodai 
neveléséről, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

(továbbiakban : SNI) gyermekek óvodai neveléséről a települési önkormányzat vagy társulása gondoskodik. 

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek fejlesztése kiemelt feladat 
az óvodákban . 

Az Nkt. 4. § 25. pontja alapján „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) bekezdés 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, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, 
rehabilitációs foglalkoztatását. 

Az Nkt. 15/A. § alapján 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 gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban a 2018. évi októberi 
statisztika alapján 65 gyermek rendelkezik sajátos nevelési igényű szakvéleménnyel, s részükre a szakértői 
véleményben meghatározott óraszámban kell fejlesztést biztosítani. 

Az Nkt. 15/ A. § (2) bekezdése szerint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és 
működtetése az illetékes tankerületi központ feladata. Ennek alapján az Önkormányzat által fenntartott 
óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Nyíregyházi Tankerületi Központ 
fenntartásában működő EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) szakembereinek 
közreműködésével kívánjuk biztosítani az elmúlt évekhez hasonlóan. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között megkötött 
feladat-ellátási szerződés 2018. december 31. napjáig érvényes. 
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Az egyeztetések alapján a Nyíregyházi Tankerületi Központ a továbbiakban is együttműködni kíván 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a 2018. évben meghatározott feltételek szerint. 

A köznevelési feladatok támogatása Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint biztosított. Az óvodai nevelésben részesülő 

integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek számát a Nkt. 47 . § (7) bekezdésében 
meghatározottak szerint kell figyelembe venni, azaz adott csoportban két-három főnek kell számítani a 
sajátos nevelési igényű gyerekeket. 

A megbízott bruttó 5.100.-Ft/óra megbízási díjért, maximum havi 360 óra+15 % időkeretben 2019. január 1. 
napjától 2019. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra látja el Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által fenntartott Óvodák intézményegységeiben az SNl-s gyermekek fejlesztési feladatait a 
szakértői bizottság által kiadott szakértői véleményben leírtak szerint. A feladatellátás helyszínei és a 
fejlesztésben részesülő gyermekek létszáma és az egyes gyerekek fejlesztésére fordított óraszám a tanév 
során változhat, annak megfelelően, ahogy újabb szakértői vélemények kerülnek kiállításra . 

A fent leírtakra tekintettel javasoljuk 2019. december 31-ig tartó határozott időtartamú szerződés 

megkötését. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet, valamint az 
annak mellékletét képező feladat-ellátási szerződést elfogadni szíveskedjenek. 

Nyíregyháza, 2018. december 12. 

Tisztelettel: 
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Dr\!Sovács Ferenc 
polgármester ~ 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

....... /2018. (XII. 20.} számú 

határozata 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási 

szerződés elfogadásáról 

A Közgyűlés 

1. Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés 
tartalmát a határozat melléklete alapján jóváhagyja. 

2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási 
szerződés aláírására. 

3. Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a feladatellátáshoz szükséges előirányzatot az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítsa. 

Felelős: Patóné Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője 
Határidő: 2019. január 31. 

Nyíregyháza, 2018. december 20. 

A határozatot kapják: 

1. A Közgyűlés tagjai 
2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
3. Nyíregyházi Tankerületi Központ 
4. Irattár 
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Melléklet a .. ./2018. (XII. 20.) számú határozathoz 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
SNI feladatok ellátására a nyíregyházi óvodákban 

amely létrejött egyrészről 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint közszolgáltatás e/látására kötelezett-, székhelye: 
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, adószám: 15731766-2-15 
számlavezető, bankszámlaszám : OTP Bank 11744003-15402006, továbbiakban: Önkormányzat 

másrészről 

Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint megbízott - székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b képviseli: 
Gaszperné Román Margit tankerületi központ igazgató, adóigazgatási azonosító száma: 15835334-2-15, 
ÁHT azonosítója : 361695, előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10044001-00336853-00000000, KSH 
statisztikai számjele: 15835334-8412-312-15 továbbiakban: Tankerületi Központ 

együttesen szerződő felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

Előzmények 

1.A Szerződő Felek rögzítik, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47 . § (10) bekezdése 
alapján a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális 
szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Az utazó 
gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az illetékes tankerületi központ feladata . 

Szerződés Tárgya 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az általa fenntartott óvodákban (a 
továbbiakban : óvoda) 2019. január l-től a Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi 
hálózat útján biztosítja 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 (a 
továbbiakban : gyógypedagógiai ellátás) . 

A felek megállapodnak abban, hogy a Tankerületi Központ által jelen megállapodásban vállalt utazó 
gyógypedagógus feladatok ellátása nem járhat a Tankerületi Központ köznevelési feladatainak 
akad á lyoztatá sáv a 1. 

3. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat az óvodákban ellátja a 
megállapodásban megjelölt sajátos nevelési igényű gyermekek közvetlen fejlesztésével kapcsolatos alábbi 
feladatokat: 
a) habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztő tevékenység a gyermekkel való közvetlen 
foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációt, rehabilitációt szolgáló órakeretben), 
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b} adminisztráció készítése (a leírt folyamatok adminisztrálása). 

4. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusa a többségi 

intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás keretében 
a) segíti a szemlélet- és attitűdformálást, 

b) javaslatot tesz a sérülés típusához, a gyermek egyéni igényeihez igazodó környezet kialakítására, 

e) segítséget nyújt a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában, 

d) segítséget nyújt a fejlesztéshez szükséges eszközök kiválasztásában, 
e) javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására, 

j) segíti a befogadást az óvodai csoportban, közreműködik az érzékenyítésben, 
g) konzultációs lehetőséget biztosít a team-szemléletű munka segítése érdekében. 

S. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusa folyamatosan 
tájékoztatja és kapcsolatot tart a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleivel, akiknek segítséget nyújt a 
diagnózis értelmezésében, valamint tájékoztatást ad a fejlesztés lehetőségeiről, menetéről, a speciális 
eszközök beszerzési lehetőségeiről , a fejlődés, előmenetel mértékéről. A meghatározott feladatellátás az 
óvodákban az erre a célra alkalmas fejlesztő helyiségekben történik. 

A 2. pontban meghatározott feladatellátás az óvodákban az erre a célra alkalmas fejlesztő helyiségekben 
történik. Az ellátáshoz szükséges speciális eszközöket, amelyek az óvodákban rendelkezésre állnak, a 
Tankerületi Központ gyógypedagógusa jogosult használni. 

6. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal (Szociális és Köznevelési Osztály) útján a nevelési évet 
megelőző augusztus 10. napjáig előzetes adatot szolgáltat a beiratkozások alapján a Nyíregyházi Tankerületi 
Központnak óvodánkénti bontásban azon gyereklétszámról, SNI típusról, melyre igénybe kívánja venni az 
utazó gyógypedagógus ellátást. A feladatellátás konkrét módjáról (időbeosztás, helyszín biztosítása) az 
illetékes EGYMI az óvodavezetővel egyeztet . 

Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátás helyszínei, a fejlesztésben részesülő gyermekek létszáma 
és az egyes gyerekek fejlesztésére fordított óraszám a tanév során változhat, melyre a felek figyelemmel 
lesznek jelen megállapodásban foglaltak teljesítése során. 

7. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gondoskodik az óvodába járó 
sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátásának megszervezéséről, szakmai felügyeletéről, 

az ellátást igazoló dokumentáció elkészítéséről. 

A megbízási díj mértéke, megfizetésének feltételei 

8. A Nyíregyházi Tankerületi Központ a 2. pontban meghatározott feladatok ellenértékeként bruttó 5.100.
Ft/óra megbízási díjra jogosult, mely tartalmazza a feladat ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A 
Nyíregyházi Tankerületi Központ maximum havonta 360 óra+lS % ellátását vállalja. 

9. A Tankerületi Központ a 8. pontban meghatározott megbízási díjat a tárgyhavi teljesítést követően, az 
Önkormányzat által megbízott teljesítésigazoló, azaz óvodai intézményvezető által, a tárgyhónapot követő 
hó 4. munkanapjáig írásban kiadott és az illetékes EGYMI intézményvezetője által összegyűjtött 

teljesítésigazoló dokumentumok birtokában jogosult kiszámlázni az Önkormányzat számára. Az 
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Önkormányzat a Tankerületi Központ által tárgyhónapot követő hónap 10-ig benyújtott számlán szereplő 

összeget a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles 
átutalással megfizetni a Tankerületi Központ 10044001-00336853-00000000 számú bankszámlájára. 

Szerződésszegés és jogkövetkezményei 

10. Az Önkormányzat fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a 
továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. 

A felek együttműködése, kapcsolattartás 

11. A felek kötelesek minden, a szerződést érintő változás és rendkívüli esemény esetén egymást 
haladéktalanul tájékoztatni, a szükséges lépéseket megtenni. 

12. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési 
osztályvezető . 

Kapcsolattartásra jogosult a Tankerületi Központ részéről: Dr. Veress Mária igazgatási jogi referens. 

Záró rendelkezések 

13. Jelen együttműködési megállapodást felek 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig szóló 
határozott időtartamra kötik. 

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok az 
irányadóak. 

15. E szerződés 4 db eredeti példányban készült, 3 számozott oldalból áll. 

A szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják, az abban 
foglaltakat magukra nézve kötelezőként fogadják el. 
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