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Javaslat kerületi szakszolgálati 
ellátás támogatásához 

A szakszolgálati ellátás több évtizede magas színvonalon rnűködik a kerületben. A dologi 
kiadásokhoz rninden évben biztosított támogatást a Kőbányai Önkormányzat. A Komplex 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgálat és a Nevelési 
Tanácsadó és Pedagógiai Szakszolgáltató Intézet 2011. évi költségvetése alapján nincs fedezet 
a további színvonalas rnunka elvégzéséhez. 

Az intézményvezetők 6 OOO OOO Ft támogatási kérelemrnel fordulnak a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a kerületi szakszolgálati ellá
tást továbbra is magas színvonalon kapják meg a gyerekek és az intézmények (az előterjesztés 
1- 2. rnelléklete ). 

Az előterjesztést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási 
és Sport Bizottsága június 2-ai ülésén rnegtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő
testületnek. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgálatot a kerületi szak
szolgálati ellátáshoz 3 OOO OOO Ft tárnogatásba részesíti a képviselő-testület rnűködési célú 
általános tartalékkerete terhére. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nevelési Tanács
adó és Pedagógiai Szakszolgáltató Intézetet a kerületi szakszolgálati ellátáshoz 3 OOO OOO Ft 
tárnogatásba részesíti a képviselő-testület rnűködési célú általános tartalékkerete terhére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. június 3. 
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Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Alpolgármestere 
Wceber Tibor alpolgármester úr 

Tisztelt W ee ber Tibor alpolgármester úr! 

A Komplex Általános Jsko,la vezetősége azzal a kéréssel fordul Önhöz, hogy a 2011-es 
költségvetési évre a kerületi szakszolgálati ellátás után járó dologi kiegészítést utólag 
biztosítani szíveskedjék. 

Kérésünket a következőkkel indokoljuk: . 
Az elmúlt 20 esztendőben ezzel a kiegészítéssel tudtuk csak üzemeltetni, és ilyen magas 
színvonalon ellátni a kerületi szakszolgálati tevékenységet. (logopédia, gyógytestnevelés, 
mozgásfej Iesztés ). 

Kezdetben ezt az összeget a Főpolgármesteri Hivatal utalta le a kerületnek. Az utóbbi 
évtizedben már a Kőbányai Önkormányzat biztosította számunkra a szakszolgálati pénzt. 

A 23 logopédus a kerület 18 óvodájában és ll általános iskolájában kijáró rendszerrel 
látja el a szakszolgálati tevéken;:s 'u J~ltalában 1 OOO gyermeket fejlesztenek a logopédusok. 
Az elmúlt tanévben konkréta 1043 ' rek részesült !pgopédiai kezelésben. Ezen tanuJók 
nem a Komplex Általános Iskolában, hanem a kerület 29 intézményében vannak 
nyilvántartásban. A Komplex Általános Iskola szűkre szabott költségvetéséből sajnos nem 
tudja biztosítani a kerület többi intézményébe beiskolázottak ellátását. 

Eddig ebből a fejkvóta szerinti összegből (2700 Ft/ellátott) fejlesztettük és 
üzemeltettük a logopédiai gépparkot, fedeztük a fénymásolás (papír, festék, karbantartás), a 
szakmai módszettani kiadványok, a szemléltető- és segédeszközök beszerzését, valamint a 
\ogopédiával és gyógytestneveléssei kapcsolatos egyéb anyagi kiadásokat. 

A mellékletben szerepel az elmúlt évek gyakorlata alapján összeállított feladat- és 
pénzügyi tervünk. 

Tisztelettel kérem kérésünk méltányos elbírálását. 

2 db melléklet csatolva 

[\\.:~-1WI [;at-n, 
N~gy zol~ár 

tgazgato 

Budapest, 2011. május 22. 



Logopédiai ellátáshoz pályázott összeg 
feladat- és pénzügyi terve 

Feladat: 

Pályázott létszám: 1043 fő 
Eddig folyósított fejkvóta: 2 700 Ft l fő 
Ezek alapján a felhasználandó összeg: 

2, 816 OOO Ft 

Valarnennyi logopédiai csoportban biztosítani kell a legújabb szakmai ismeretek és logopédiai 
terápiák megismerésének lehetőségét. 

Logopédiai terápiák és módszertani segédanyagok, továbbképzés 
Speciális szakmai módszertani eszközök 
A 23 logopédiai csoport ellátása papír- és írószerekkel, 

speciális, szakmai szemléltetőanyaggal 
100. OOO Ft 

Szakmai módszertani könyvek a 23 logopédiai csoportba 116. 100 Ft 

Oktatást segítő eszközök, számítástechnika 
Egyéb számítástechnikai eszközök 

USB drivek, lemezek (DVD, CD) 
Kiegészítők fénymásoló gépekhez 

fénymásolópapírok 
Fénymásoló gépek karbantartása 

alkatrész-cserék és esedékes javítások 
Új nagyteljesítményű fénymásoló gép 

Audiovizuális és hőkötő eszközök 
Unibind kiegészítő dossziék 
spirálozó előlap, hátlap, spirálok 
CD és DVD lemezek 

részösszeg: 216. l 00 Ft 

100. OOO Ft 

250. OOO Ft 

550. OOO Ft 
1,700. OOO Ft 

részösszeg: 2, 500. OOO Ft 

' 25. OOO Ft 
40. OOO Ft 
35. OOO Ft 

részösszeg: l 00. OOO Ft 
Igényelt összeg összesen: 2, 816.100 Ft 

aJvw.~i~~\ 
Thoroczkay Miklósné 

logopédiai tagozatvezető 
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Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri hivatal 
Közoktatási és Közművelődési Iroda 
Pénzügyi Osztály 

Pedagógiai Sz.akszolgálat Központi Pályázata 
Gyógyíestnevelési ellátásra 

Pályázott létszám: 76 fő · 
Megállapított fejkvóta:2700 Ft 

Felhasználható összeg: 205.200. Ft 

A pályázati összeg feladat-és pénzügyi tervezete 

Az igényelt eszköz és a tervezett költsége: 

Mozgásfej lesztő eszközök, játékok: 205.200.Ft 

Összesen: 205.200. Ft 

Budapest, 20 ll. május 20. 

~~~~:~· 
gyógypedagógus-gyógytornász 



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

NEVELÉSI T ANÁCSADÓ 
és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

Tel/Fax: 262-22-39 
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OM azonosító: 101794 
Adószám: 15510000-2-42 

Ikt.sz.: INT.G. 188 l 2011. 

Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Kovács Róbert 
polgármester 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Ezúton szeretném tájékoztatni az intézményünket is érintő pedagógiai szakszolgálati támogatás ill. a 
informatikai pályázat megvonásának következményeiről. 

Az alábbiakban bemutatnám a pedagógiai szakszolgálatok támogatásának alakulását az elmúlt 4 évben: 
l 2007. év 2008.év 2009.év 2010.év l 
l 6.100.000 Ft 5.794.000 Ft 5.063.000 Ft 2.200.000 Ft l 

Mint látható 2010.-re a támogatás összege Jelentősen lecsökkent, az 1de1 évben a Közoktatást Iroda 
tájékoztatása alapján intézményünk teljes mértékben kimarad ezen támogatásból, valamint az 
informatikai pályázatból is. 

A 2010-es évi 2.200.000 Ft épp hogy elég volt aminőségi szakmai munka biztosításához. 
A Képviselőtestület által elfogadott szűkös költségvetésünk csak úgy tartható, hogy a szakszolgálati 
támogatásból finanszíroztuk az alábbi tevékenységeket, anyagokat, eszközöket: 
- szakmai továbbképzéseket, 
- szupervíziókat, 
- az igen drága és nélkülözhetetlen teszteket, 
- fejlesztő eszközöket, 
- szakmai anyagokat, 
- szakmai könyveket, 
- a munkánkhoz nélkülözhetetlen irodaszereket és nyomtatványokat, 
- az elhasználódott bútorokat 

Emellett az informatikai pályázatból az intézményi számítástechnikai eszközöket, programokat, ill. a 
pályázati keretbe vonható teszteket vásároltuk meg. 

A fentebb felsoroltaktól201 l-es évben teljes mértékben elesik Intézményünk, mely óhatatlanul a szakmai 
minőség csökkenését vonja maga után. 

Kérjük T. Polgármester Urat a fentiek mérlegelésére, és a szakszolgálati támogatás minimum a 2010-es 
összegének megítélésére Intézményünk részére. 

Budapest, 2011. május 26. 

Tisztelettel: 

'Martonné T am ás Márta 
intézményvezető 


