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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 

Szakszolgáltató Központ álláshelykéreiméről 

A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ látja el a kerület logopédiai ellátásra szoruló sajátos nevelési igényű 
gyermekeit: 

• az intézményen belül, a vele jogviszonyban álló gyermekek, tanulók vonatkozásában, 
• a kerület logopédiai óvodai csoportjában kihelyezett logopédussal, 
• a kerület logopédiai osztályaiban kihelyezett logopédussal, 
• utazó logopédusi ellátás keretében valamennyi óvodában és iskolában a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs szakvéleményében foglaltak szerint. 

Sajnálatos módon évről-évre növekszik a speciális ellátásra szoruló gyermekek száma. 
Tekintettel arra, hogy az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelésű gyermekek ellátása 
a Fő várossal kötött Együttműködési Megállapodás értelmében továbbra is kerületi feladat, és 
a normatív támogatás igénylésének egyik alapvető feltétele, hogy minden gyermek megkapja 
az állapotának megfelelő szakembertől a fejlesztést, az igazgató úr kérelme (az előterjesztés 2. 
melléklete) indokolt. 

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az 
intézmények tanév végi statisztikái alapján. 

logopédiai ellátottak 
óvoda 
iskola 

2009/2010. év 
549 
518 

2010/2011. év 
587 
595 

Már az előző nevelési-oktatási évben is csak komoly erőfeszítések árán sikerült a feladatot 
ellátni. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanuJók után kiemeit normatíva vehető igénybe, ezért -
ennek kormányzati ellenőrzése is a leghangsúlyosabbak közé tartozik. 

A hátrányos helyzetű : gyermekekkel · való törődés ki emelt fontosságú szakmai feladat. 
Különösen fontos olyan intézményben, ahol a sajátos nevelési igényű gyermekek szegregált 
nevelési-oktatási formája zajlik. · 

Mindezekre tekintettel kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa a Kőbányai Komplex 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 
álláshely kérelmét 

A négy és fél álláshely bérköltsége két hónapra (október, november) 2 017 062 Ft bér + 
544 607 Ft járulék, mindösszesen 2 561 669 Ft. 



Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatát. 

Budapest, 20 ll. szeptember 6. 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

A Képviselő-testület ... /2011. ( ... )határozata 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ álláshelykérelmét, és a logopédiai ellátásra négy álláshelyet, a 
gyermekvédelmi feladatok ellátására fél álláshelyet biztosít 2012. október l-jétől, melynek 
bérköltségére 2 O 17 0 62 Ft bér+ 544 607 Ft járulék, összesen 2 561 669 Ft fedezetet biztosít a 
bevételi kiesések ellensúlyozására képzett fejlesztési célú céltartalék terhére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelő: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. október l. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ 1107. Bp. Gém u 5-7. 
T:261-7691,261-6863,Fax:433-2686 
e-mail: gem@komplexaltisk.axelero.net 
OM azonosító: 038418 

Kérelem 

A Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ igazgatója azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a fenntartóhoz, 
hogy intézményemnek: 

a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására 0,5 álláshely bővítést, 
a kerületi logopédiai feladatok ellátására legalább 4 álláshely bővítést 

engedélyezni szíveskedjék! 

Indokaim: 
Inté~~~ll_rQJ:ll_( !~-!!~lói között igen magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanufók létszáma (több mint 40%), akik valamennyien magatartási problémákkal is küzdenek. 
A feladatkör ellátásához rendelkezem erre a munkaterületre speciálisan képzett szakemberrel, 
aki a gyógypedagógiai tanári diplomája mellett magas fokú mentálhigiénés képesítéssel is 
rendelkezik. 
A logopédiai ellátást 2 területen szükséges fejleszteni, hogy a törvényi előírásoknak és a 
szakmai szempontoknak is eleget tegyünk. 

J. Az integrált SNI gyerekek/tanufók szakszerű és törvény által kötelezően előírt ellátása 
A pedagógiai szakszolgálatok keretei között nyújtott szolgáltatások egy része túlmutat a 
különleges gondozásra jogosultak körén. Biztosítani kell a sajátos nevelési igényűek ellátását, 
bármilyen fogyatékosságuk is van! 
Sajátos nevelési igényű az a gyermek/tanuló aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszéd(ogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd. 

Ezen tanulóknak nyújtandó pedagógiai ellátás attól kezdődően jár a közoktatásról szóló 
LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) 30.§. l. bekezdése alapján, hogy az igényjogosultságát 
az illetékes szakértői bizottságok megállapították. 
Kerületünkben az integrált SNI gyermekek/tanuJók logopédiai ellátást igénylők számának 
emelkedése miatt további 2 álláshelyre van szükség, hogy a törvényi kötelezettségnek eleget 
tudjuk tenni. 

2. A kerületi óvodákba (elvett beszédhibás gyermekek ellátása 
A beszédhibás gyermekek ellátásánál is érvényesül az alkotmányos jogok védelme, hiszen e 
védelem lényege, hogy a beszédhibás gyermekek a legkorábbi időpontban hozzájussanak 
azokhoz a szolgáltatásokhoz, melyek szükségesek megfelelő fejlődésük garantálásához. Ezt a 
szolgáltatást a pedagógiai szakszolgálatok nyúj~ák. 



A pedagógiai szakszolgálat a szakszolgálatokról szóló 4/201 O. (L 19.) OKM rendelet szerint 
köteles ellátni azt a gyermeket, aki a működési körzetében van, illetve azt, aki az illetékességi 
területénjár óvodába, iskolába. 

Szeretném, megjegyezni, hogy a ráfordítás megtérül, ha az óvodáskorra fókuszáljuk a 
logopédiai ellátást! A korai szűréssel és korai ellátással az iskolai kudarcokat és azok 
következményeként jelentkező diszlexiás írás-olvasásbeli problémákat és a beszédhibák 
másodiagos tüneteit is megelőzzük. 

Az óvodai terület teljes, szakszerű ellátásához további 2 logopédiai álláshelyre van 
szükség, mert kerületünkben négy éves kortól kezdődne a beszédhibás kisgyermekek 
prevenciója, ellátása. 

Megismétlem kérésemet, mely: 
a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására 0,5 álláshely bövítése, 
a kerületi logopédiai feladatok ellátására legalább 4 álláshely bövítése. 

Személyi juttatások alakulása a költségvetésben: 

4 fő logopédiai álláshely G 10 

H av i juttatás: 

• Alapbér: 744.093.-

• Pótlék 56.000.-

• Minőségi ker.kieg: 21.000.-

• Intézményi továbbképzés: 12.000.-

• Caffeteria: 45.200.-

• BKV: 35.380.-

Összesen: 913.673.-

0,5 fő gyermekvédelmi álláshely F l O 

Havi juttatás: 

• Alapbér: 

• Caffeteria: 

Összesen: 

87.550.-

5.650.-

94.858.-

Köszönettel: 

Budapest. 2011. szcptember 2. 


