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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

5.1~ számú előterjesztés 

a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató 
Központ részére logopédiai ellátáshoz nyújtott anyagi támogatásról 

I. Tartalmi összefoglalás 

A logopédiai szakszolgálati ellátás több évtizede magas színvonalon működik a kerületben. A 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Szakszolgáltató Központ igazgatója Nagy Zoltán úr a 2012-13. tanévre a kerületi logopédiai 
működés ellátásához támogatást kért. Igazgató úr tájékoztatása szerint a szakszolgálati ellátást 
évtizedeken keresztül a Budapest Főváros Önkormányzata biztosította, de a 2011-12-es tanévben 
tőlük már nem kaptunk forrást, ezért Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
finanszírozta az ellátást 3 millió forint összeggel. 
Ebben a tanévben az intézménybe járó mindösszesen 148 gyermek ellátására biztosított állami 
normatív támogatás nem fedezi az intézménnyel tanulói jogviszonyban nem álló, de a szakszolgálat 
által ellátott gyermekek- 1043 fő beszédhibás és 140 fő SNI-s gyermek -logopédiai ellátását. 2011 
szeptemberétől minden kerületi logopédiai osztályban tanító logopédus munkáltatói szempontból 
visszakerült a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 
és Szakszolgáltató Központhoz, mely munkatársak bérét Önkormányzatunk az intézmény számára 
biztosította. 
A pedagógiai szakszolgálat a kerületben működő valamennyi önkormányzati fenntartású nevelési
oktatási intézményben ellátja a beszédhibás, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekeket. A 
szakmai ellátáson túl a szakszolgáltatás működésének adminisztrációs, a gyermek fejlesztésének 
törvényileg meghatározott dokumentálását is elvégzik a munkatársak (egyéni fejlesztési terv). 
Az intézmény igazgatója részletes számításokkal támasztotta alá az anyagi támogatás kérését a 
melyet a kérelemmel együtt mellékelt (2. melléklet). 

A 3 millió forint összegű támogatás biztosítása elengedhetetlen a szakszolgálat részére, hisz ezen 
összegből üzemeltetik éves szinten a gépparkot, ebből készítik el a mindösszesen 1183 fő részére a 
logopédiai feladatlapokat, szerzik be az új logopédiai módszereket tartalmazó számítógépes 
programokat, szakmai, módszertani kiadványokat, szemiéitető eszközöket, valamint a logopédiai 
ellátással kapcsolatos egyéb anyagi kiadásokat. 
A következő táblázat bemutatja a kért 3 millió forint összeg felhasználását (a felhasznált összegek 
részletezve a 3. mellékletben találhatók): 

Feladat: Összeg (a 2012-13-as tanév szintjén): 
Géppark karbantartása 550 OOO Ft 
Kiegészítők az oktatást segítő gépekhez l 250 OOO Ft 
Speciális szakmai módszertani eszközök l 200 OOO Ft 
Mindösszesen: 3 OOO OOO Ft 

A táblázatból látszik, hogy a kért támogatás szignifikáns része - 2 450 OOO Ft - a szakmai 
munkához szorosan kapcsolódó kiadásokat fedezné, a fennmaradó 550 OOO Ft- a kért támogatás 
mindössze 1/3 része-fedeznéa technikai költségeket (karbantartás). 



II. Hatásvizsgálat 

A beszédhibás és a sajátos nevelési igényű tanulókrészére a logopédiai ellátást a törvény kötelezően 
írja elő. Amennyiben a 2012-13-as tanévre nem biztosítjuk a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ igazgatója által kért - a 
tavalyi évvel megegyező - 3 millió forint összeget, akkor kerületünkben l 043 + 140 fő, azaz 
mindösszesen 1183 fő beszédhibás és sajátos nevelési igényű gyermek marad ellátatlan. A 
szakszolgálati ellátáshoz az alábbiak szerint igényel a fenntartó állami normatív támogatást: 

A Magyar Köztársaság 20 ll. évi költségvetéséről szóló 20 l O. évi CL XIX. törvény és Magyarország 
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. melléklete alapján a 
támogatás fajlagos összege l 200 OOO Ft/fő/év. 
A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a pedagógiai 
szakszolgáltató intézményeiben- az e törvény 3. mellékletének 16. ba) pontja alá tartozó óvodai 
nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív feladatokat, továbbá előbbi intézményekben a 
16. bb) pont alá tartozó korai fejlesztési, gondozási feladatokat és a 16. be) pont alá tartozó fejlesztő 
felkészítési feladatokat ellátók kivételével- közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai 
munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a 
pedagógiai szakszolgálatot a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Közokt. tv.) 33. § (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a pedagógiai szakszolgálatokról 
szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben [a továbbiakban: 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet] foglaltak 
szerint szervezik meg. 

201112012. tanévben 31 fő után igényeltünk támogatást. A tervek alapján a 2012/2013. tanévben is 
31 fő után igényeljük a támogatást, de majd csak 2012. október l-jén lesz tényadatunk a 2012/2013. 
tanévben igényelhető támogatásra. 

201112012. tanév nyolc hónapjára igényelhető támogatás: 24 800 OOO Ft 
2012/2013. tanév négy hónapjára igényelhető támogatás: 12 400 OOO Ft 
Összesen igényelhető támogatás: 37 200 OOO Ft 

Ez a támogatás a 31 fő bérköltségeinek fedezésére sem elegendő. 

II. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. július t:> .. " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.... /2012. ( .... )határozata 

a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgálatató 
Központ részére logopédiai ellátáshoz nyújtott anyagi támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Komplex 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 
részére a kerületi szakszolgálati ellátáshoz a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. 
melléklet 2. sora terhére 644 434 Ft-ot, a 13. melléklet 19. sora terhére 448 323 Ft-ot, a 14. 
melléklet ll. sora terhére l 907 243 Ft-ot biztosít a céltartalék (l 907 243 Ft) 
felszabadításával egyidejűleg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve 
a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. szeptember 30. 
a gazdasági és fejlesztési szakterületét felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



Tisztelt Polgármester Úr! 

Azzal a kéréssel fordulok Polgármester Úrhoz, hogy a Kőbányai Komplex Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 
Logopédiai tagozata részére a 2012/13. tanévre a kerületi logopédiai működés ellátásához 
szükséges anyagi támogatást biztosítani szíveskedjék! 

Kérésünket a következőkkel indokoljuk 
A logopédiai tagozat a kerület valamennyi alsó fokú intézményében (19 óvoda és ll 

általános iskola) ellátja a rászorulókat. Az ellátásukhoz szükséges anyagi forrást évtizedekig a 
Főpolgármesteri Hivatal biztosította. A tavalyi tanévtől azonban ez a központi támogatás 
megszűnt. 

Kérésünkre a tavalyi tanévben kaptunk a Kőbányai Önkormányzattól 3 OOO OOO Ft-ot, 
hogy a logopédiai foglalkozásokra felvett l 043 ellátása biztosított legyen. 

A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 
és Szakszolgáltató Központ gyermeklétszáma a legalacsonyabb a kerületben, így a 148 
gyerekre járó normatívából az intézményünk nem tudja a kerületi intézményekbe járó 1043 + 
140 fő ellátását ki gazdálkodni! Ismeretes, hogy 20 ll szeptemberétől a logopédiai 
osztályokban tanító logopédusok is visszakerültek intézményünk állományába. A logopédiai 
statusban dolgozók bérét a Kőbányai Önkormányzat biztosította, de az 1183 fő ellátására egy 
fillért sem kaptunk (a logopédiai osztályokba beiskolázott140 SNI tanulóval megnőtt az 
ellátottaink létszáma)! 

A beszédhibások és a sajátos nevelési igényű tanulók részére a logopédiai ellátást 
törvény alapellátásként kötelezően írja elő. Ezért tisztelettel kérem a tavalyi évhez hasonlóan 
minimálisan 3 millió Ft összeget a zavartalan logopédiai ellátásra. Ebből az összegből 

üzemeltetjük a logopédiai gépparkot, fedezzük az 1183 fő feladatlapos ellátáshoz a 
fénymásolások (papír, festék, karbantartás), az új logopédiai számítógépes programok, az új 
szakmai módszertani kiadványok, a szemléltető- és egyéb taneszközök beszerzését, valamint 
a logopédiai ellátással kapcsolatos egyéb anyagi kiadásokat. 

A tavalyi tanévhez hasonlóan tisztelettel kérem a kért támogatás biztosítását, és 
kérésem méltányos elbírálását! 

Tisztelettel: 

Budapest, 2012. 05. 25. 



Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 

Budapest Főváros X. kerület 

1107. BudapestGém u. 5-7. 
T: 261-7691 Fax: 433-2666 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztály 

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK 
LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS 

Igényelt összeg: 3 OOO OOO Ft 

Az igényelt összeg feladat- és pénzügyi terve 

Nyomtatás, fénymásolás 
Oktatást segítő eszközök, számítástechnika 

Feladat: 
A kerület különböző intézményeiben tevékenykedő 36 logopédus munkájához biztosítani kell 
az 1283 gyerek/tanuló feladatlapos óravezetését Valamennyi csoportban lehetővé kell tenni 
az adminisztrációs és szakmai munka egész tanévi zavartalan működtetését. 

Karbantartások 
Nyomtatók, a különböző telephelyeken lévő gépparkunk szervizelése 
Fénymásoló gépeink karbantartása (a különböző telephelyeken) 
alkatrészcserék és esedékes javítások 

részösszeg: 
Feladat: 

350. OOO Ft 

200. OOO Ft 
550. OOO Ft 

A kerület különböző intézményeiben tevékenykedő 36 logopédus munkájához biztosítani kell 
a speciális szakmai- és a sajátkészítésű szemléltetőanyagok készítésének lehetőségét. 
Az egyes logopédusok által kidolgozott anyagok sokszorosítását, átvételét valamennyi 
csoportra. 
A elkészített színes szemléltetőanyagok megóvása, fóliázása 

Kiegészítők oktatást segítő gépekhez 
Tunerek, kazetták, színes festékek( a különböző telephelyeken) 500. OOO Ft 
CD- DVD lemezek, USB adattárolók (valamennyi logopédiai csoportra) 200. OOO Ft 
Fotópapírok(valamennyi logopédiai csoportra) 100. OOO Ft 
Fénymásolópapírok (valamennyi logopédiai csoportra 

A3, A4, színes és fehér) 350. OOO Ft 
hőkötő eszközökhöz 
kiegészítő dossziék, fóliák(valamennyi logopédiai csoportra) 100, OOO Ft 

részösszeg: l 250. OOO Ft 



Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 
1107. Budapest Gém u. 5-7. 
T: 261-7691 Fax: 433-2666 

Logopédiai terápiák és módszertani továbbképzések, szakanyagok 

Feladat: 
Valamennyi logopédiai csoportban biztosítani kell a legújabb szakmai ismeretek szakmai 
továbbképzéseken való megszerzését, és a legújabb terápiás eljárások megismerésének 
lehetőségét. A legkorszerűbb terápiás ellátás biztosítása a 36 logopédiai csoportban. 
(Felvettek száma: l 283 fő) 

Speciális szakmai módszertani eszközök 
A 36 logopédiai csoport ellátása papír- és írószerekkel, 
logopédiai szakmai szemléltetőanyag, továbbképzés 
logopédiai speciális szakmai szoftverek beszerzése 

360 OOO Ft 
440 OOOFt 
400 OOOFt 

részösszeg: l 200 OOO Ft 

ÖSSZESEN: 3 OOO OOO Ft 

Budapest, 2012. július 04. 
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