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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 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.   

A (2) bekezdés alapján az óvodai nevelésről, a nemzetiséghez tartozók óvodai neveléséről, a 

többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai neveléséről a települési önkormányzat vagy társulása intézmény alapítása és fenntartása 

vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik. 

 

A sajátos nevelési igényű integráltan nevelhető gyermekek más-más testi, érzékszervi, értelmi, 

beszéd és érzelmi képességekkel érkeznek az óvodákba. Az esélyegyenlőség megteremtése és 

a társadalomba való beilleszkedés megkönnyítése érdekében az egyik legfontosabb tennivaló, 

hogy a befogadó óvoda kezelni tudja a másságból eredő egyéni igényeket, az egyéni 

eltérésekből fakadó problémákat. 

 Az Nkt.) 47. §-a alapján 

„47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 

ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges 

bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint 

kell biztosítani.   

(2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó 

nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a 

szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével. 

(4) A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltételek 

szükségesek: 

a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához, a fejlesztő nevelés-oktatáshoz, a sajátos 

nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor 

foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb 

segédlet, 

b) egyéni előrehaladású neveléshez és oktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-

oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a 

sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor 

foglalkoztatása, a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati 

és technikai eszközök, 

c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.” 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális 

szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 

útján is biztosítható. (Nkt. 47. § (10)) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az Nkt.15/A. §(1) 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 a 47. §-ában meghatározottak szerint 

alkalmazandó gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik. 

(1a) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai módszertani intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló 

intézményegységeként működik. 

(2) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és működtetése az 

illetékes tankerületi központ feladata. 

 

Az Önkormányzat által fenntartott óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek 

gyógypedagógiai ellátásához szükséges gyógypedagógus-létszám nem áll rendelkezésre. 

Lehetőség lenne azonban a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha vonatkozásában együttműködési 

megállapodás megkötésére a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, 

Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiumával 

(továbbiakban: SE PA EKPMI).  Az EKPMI utazó konduktori szolgáltatási ellátást nyújtana a 

központi idegrendszer sérülése következtében mozgásukban korlátozott azon gyermekek 

részére, akik számára a Szakértői Bizottság a konduktív pedagógiai és mozgásfejlesztő 

szakemberi fejlesztést írt elő. 

A megállapodás keretében biztosítható az Önkormányzat fenntartásában működő II. sz. 

Napsugár Óvoda és konyha alapfeladatának szakszerű ellátása, amely a kapott információk 

szerint a későbbiekben a két másik óvodára is kiterjeszthető, amennyiben igény jelentkezik az 

intézményekben. 

A megállapodás megkötésének költségvonzata nincs. A sajátos nevelési igényű gyermekek 

gyógypedagógiai ellátását a Magyar Állam a gyermeklétszám alapján megállapított állami 

támogatás (a továbbiakban: normatíva) útján finanszírozza az Önkormányzat részére, amely 

normatíva a megállapodás ellenére sem csökken.   

Az EKPMI, az utazó konduktori szolgáltatásának ellátása után a rá vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően részesül állami támogatásban. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és a 

mellékelt Együttműködési Megállapodás megkötését támogatni szíveskedjenek.  

 

 

 

 

Határozati javaslat:  

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2020.(VIII.11.) határozata az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

utazó konduktori ellátásának biztosításáról szóló megállapodás megkötésére 

 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 



I. az előterjesztésben foglaltak alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata és a Semmelweis Egyetem között kötendő Együttműködési 

Megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja 

II. felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására és  

jövőbeni módosítására 

III. az előterjesztésben foglaltak alapján Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata és a Semmelweis Egyetem között kötendő Együttműködési 

Megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal nem hagyja jóvá 

 

           Határidő: 2020. augusztus 31.  

           Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület eredeti hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A 

határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.  

 

 

 

 

 

Budapest, 2020. 07.27. 

 

 

 

 

 Haraszti Erika  Bese Ferenc 

 gazdasági ügyintéző  polgármester 

 előterjesztés készítője   előterjesztő 

 

 

 

 

 

 

 

 
Melléklet: Együttműködési Megállapodás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


