
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

a Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére. 

 

 

Tárgy: Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának finanszírozása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskőrösi Tankerületének Igazgatója 

KLIK/026390/2015. számú levelében tájékoztatott, hogy a szervezet költségvetésének 

racionalizálása miatt a tankerület 2016. január 1. napjától nem tudja tovább finanszírozni a 

települési önkormányzat fenntartásában működő óvoda sajátos nevelési igényű gyermekeinek 

ellátását. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (3) bekezdése alapján: „ Az óvodai 

nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magába foglalja a gyermek napközbeni 

ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra 

fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek 

egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy 

óra időkeretét.” 

 

Az Igazgató ígéretet tett, hogy segíteni fognak a megfelelő végzettségű gyógypedagógus 

megtalálásában és továbbra is segítik a pedagógusok szakmai támogatását.  

 

A levelet a jegyző Úr azonnal ismertette az óvoda vezetőjével és kérte írásos állásfoglalását az 

ügyben. 

 

Az érintett gyermekek száma az intézményben 5 fő. Az ellátás biztosításához szükséges 

időkeret az előzetes igényfelmérések, szakvélemények alapján heti 9 óra , a kapcsolódó 

óradíj: 2.500 Ft. 

A megfelelő végzettségű pedagógusok ( Mezeiné Fejszés Zsuzsa és Rácz Katalin) helyben 

biztosítottak (izsáki lakosok), hiszen eddig is ők végezték a gyermekek kognitív, logopédiai, 

mozgás fejlesztését és a továbbiakban végezni tudják munkájukat. 

 

Kéri a szükséges előirányzat biztosítását a 2016. évi intézményi költségvetésben. A számított 

költség egy év vonatkozásában 855.000,-Ft.  

 

Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklet II. 

rész 2/a pontja szerint az óvodaműködtetési alaptámogatás (70 ezer forint/fő/év) erre a célra is 

felhasználható. 

I z s á k, 2015. december 10. 

 

                                                                                             (: Mondok József:) 

                                                                                                polgármester 
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Határozat-tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a fenntartásában működő 

óvodában lévő sajátos nevelési igényű gyermekek részére a továbbiakban is biztosítja a 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (3) bekezdése szerinti időkeretet és annak 

költségeinek finanszírozására a város 2016. évi költségvetésébe 855.000.- 

(nyolcszázötvenötezer) Ft előirányzat betervezését elrendeli. 

Felhatalmazza az ÁMK Napközi Otthonos Óvodája vezetőjét, hogy a zavartalan munkavégzés 

feltételeinek biztosításával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal, illetve 2016. február 20. 

Felelős:   Mondok József polgármester 

               Lévai Ferencné intézményvezető. 

 

 

 

 


