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E l ő t e r j e s z t é s  

 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. október 30-án     tartandó ülésére. 

 

N a p i r e n d : Óvodai SNI gyermekek ellátása 

                            

E l ő a d ó:        Zsombok  Lajos polgármester 

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2013. szeptember 1-ig a Pedagógiai Szakszolgálat biztosította az óvodás SNI 

szakvéleménnyel rendelkező gyermekek foglalkoztatását. Fenntartóváltás miatt 

2013.szeptember 1-től ezen gyermekek ellátása nem biztosított. A Lengyeltóti Kincsem 

Óvoda az alábbi kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez: 

A Kincsem Óvodában 3 gyermek beszédfogyatékos és 3 gyermek tanulásban akadályozott. 

Ezen gyermekek szakirányú ellátására a továbbiakban is szükség lenne. Ahhoz, hogy a 

szakértői véleményben előírt kötelezettségünket teljesíteni tudjuk a szokásos módon, 

szükséges a helyi gyógypedagógus-logopédus kollégák megbízásos jogviszonyban történő 

foglalkoztatása heti 4 órában (2 csoportra).   

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 8.§.(3) bekezdése szerint „ 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 50 óra időkeret, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, 

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti 11 óra időkeretét.” 

A törvény 6.számú mellékletében 61 óra szerepel a gyermek, tanuló heti óraszámánál. 

A Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi XCII. törvény 2. 

mellékletében szereplő normatívái között az SNI gyermekekre külön támogatás nincs. Az 

Államkincstár információja szerint a gyermeklétszám meghatározásánál és az 

óvodapedagógusok kötelező óraszámának a meghatározásakor kerül figyelembevételre. 

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és 

hozza meg a megfelelő határozatát. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pedagógiai Szakszolgálat 

gyógypedagógus-logopédus kollégák megbízásos jogviszonyban történő foglalkoztatását heti 

4 órában (2 csoportra) jóváhagyja. Megkeresi a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálatot a 

feladat megbízással történő ellátására. A  megbízási díjat a Kincsem Óvoda költségvetéséből 

biztosítja. 

 

 

 

 

 

 

 

Lengyeltóti, 2013. október 25. 

 

 

        Zsombok Lajos 

          polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Huberné Bajzik Ibolya 

közgazdasági irodavezető 

 

 

 

Jóváhagyta: 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

jegyző 

 


