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27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2011. december 9 –i nyilvános ülésére

Tárgy: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátásának igénybevételéről 

Előterjesztő:  Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja: Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 Fodorné Csöglei Erika intézményvezető 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 58/N/2011. (III. 31.) Kt. a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 46/2011. (IV. 28.) MÖK határozatával döntött a 
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül tagintézményként
működő tapolcai Nevelési Tanácsadó fenntartásának közös megegyezéssel való 
visszavételéről- visszaadásáról 2011. június 30-i hatállyal. 
A Veszprém Megyei Önkormányzat, a 2007. augusztus 31-én a megyei fenntartásba átadott
tapolcai Nevelési Tanácsadót 2007. szeptember 1-jei hatállyal megszüntette, mint önálló
intézményt, és tagintézményként működtette tovább. 
Mivel önálló intézményként a tapolcai Nevelési Tanácsadó már nem létezik, a Megyei
Önkormányzat az ezzel kapcsolatos feladatellátást adta vissza Tapolca Város
Önkormányzatának.
A folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 117/N/2011. (VI.24.) Kt. határozatával, 2011. július 1-jével új intézményt alapított.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 123/N/2011. (VI.24.) Kt. határozatával 
megállapodást fogadott el „A pedagógiai szakszolgálati feladatok Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulás területén történő ellátásáról” , melyben vállalta a térség területén 
a - nevelési tanácsadás,

- logopédia ellátás,
- konduktív pedagógia

ellátás,
- korai fejlesztés és

gondozás
pedagógiai szakszolgálati feladatellátást.
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A Tapolcai Egységes Pedagógia Szakszolgálat 2011. július 1-jétől a Tapolca és Környéke 
Kistérség Többcélú Társulás területéről fogad gyermeket. 
Az ellátást igénybe vehető gyermekek/tanulók nem rendelkezhetnek olyan szakértői 
véleménnyel, amelyik kimondja, hogy a diagnózisuk sajátos nevelési igényű tanuló. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 86. § (2) bekezdése
alapján5a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók ellátása a helyi önkormányzat feladata. Ezt figyelembe véve, tehát amikor
egy gyermekről/tanulóról a szakértői rehabilitációs bizottság kimondja, hogy sajátos nevelési 
igényű és integrált óvodai nevelésben, iskolai oktatásban részesül, akkor a pedagógiai 
szakszolgálati feladatellátást a Kistérséggel kötött megállapodás alapján már nem jogosult
igénybe venni.

Egy kővágóörsi óvodás kisgyermeket vizsgált az Autizmus Alapítvány Ambulancia-
Budapest. A szakvéleményük alapján készítette el, 2011. november 15-én keltezéssel -
Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tanulási Képességeket Vizsgáló,
Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság- a szakértői véleményét. 
A szakértői vélemény alapján a kisgyermek sajátos nevelési igényű és integrált óvodai 
nevelésben kell, hogy részesüljön. A Kt. 86. § (2) bekezdése alapján e feladatnak a megoldás
a helyi önkormányzat feladata.
A kis gyermek, tehát nem veheti igénybe a Tapolcai Egységes Pedagógia Szakszolgálat
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján a
pedagógiai szakszolgálati órákat.

Kővágóörs polgármestere és az érintett szülő levélben keresett meg és kérte, hogy a gyermek 
továbbra is a tapolcai autizmus spektrum zavar fejlesztést végző gyógypedagógushoz 
járhasson. Kővágóörs Község Polgármestere jelezte Tapolca Város Polgármesterének, hogy a 
rehabilitációs órák költségeit vállalják, az erről szóló testületi döntést 2011. december 8-án 
hozzák meg.

A rehabilitációs órák megtartása jelen esetben a 2011/12-es nevelési évet érintené.
Az autizmus spektrum zavar habilitációs, rehabilitációs óra 2011. november 15-től, heti 2 
órában, a tanévben 54 órában kerülne megtartásra.
Az érintett önkormányzatnak ez 183. 600 Ft támogatási összeget jelentene.
A támogatásról szóló keret-megállapodás tervezet a testületi anyag 1. számú mellékletét
képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusai által ellátott
habilitációs, rehabilitációs órák, - a többi gyermekkel, tanulóval
együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátása - 
igénybevételéről szóló megállapodást határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

II.

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Tapolca Város Polgármesterét, a Tapolcai Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat gyógypedagógusai által ellátott habilitációs,
rehabilitációs órák, - a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátása- igénybevételéről és 
hozzájárulásáról az igénybe vevő gyermek lakhelye szerinti illetékes 
települések önkormányzataival tárgyalásokat kezdeményezzen, és
ezek eredményeként létrejött megállapodásokat kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2011. december 1.
Császár László

Polgármester s.k.
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1. számú melléklet

M E G Á L L A P O D Á S
tervezet

mely létrejött
_________________Önkormányzata ___________________________
(képviselő: _____________________ polgármester) és
Tapolca Város Önkormányzata 8300 Tapolca Hősök tere 15. 
(képviselő: Császár László polgármester) között az
a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű 
gyermek ellátása ____________ mint sajátos nevelési igény területén.

1)  _________________ Önkormányzata  Képviselő-testülete  felkéri   
Tapolca Város Önkormányzatát, hogy biztosítsa

Név:

Szül. hely, idő:  

Anyja neve:

Lakcím:

gyógypedagógia ellátás keretében a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű gyermek, ____________ 
habilitációs, rehabilitációs óráit Tapolca Város Önkormányzata által fenntartott
intézményében 2011/12. nevelési- tanévben.

2) Tapolca Város Önkormányzata vállalja fentiek biztosítását a saját fenntartású
Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményében a 2011/12.
nevelési- tanévben, heti _____ órában, összesen _________ órában.

3) Tapolca Város Önkormányzata vállalja, hogy az intézmény költségvetésében
meghatározottak (___________habilitációs, rehabilitációs órát ellátó
gyógypedagógus illetménye) alapján a költségvetési hozzájárulás összegét közli
az ellátást igénybevevő Önkormányzattal. 

4) _______________Települési Önkormányzat vállalja, hogy a gyógypedagógia
ellátás egész ideje alatt a _______________ habilitációs, rehabilitációs órák
ellátásáért működési hozzájárulást ad át előre egy összegben a megállapodás 3. 
pontja alapján közölt összeg erejéig.

5) A __________________ gyógypedagógiai ellátásban részesülő 1. pontban 
megnevezett többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható, sajátos 
nevelési igényű gyermek lakhelyének egyeztetése a megállapodó 
Önkormányzatok polgármestereinek és az intézmény vezetőjének feladatát 
képezi.
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6) Az éves hozzájárulás összege __________Ft azaz____________forint, melyet a
megállapodás aláírása után a kézhezvételt követő 8 napon belül utalja   
át a ________________Települési Önkormányzat
a tapolcai Polgármesteri Hivatal bankszámlájára.
Számlaszáma: Tapolcai OTP. és Kereskedelmi Bank Rt.-nél vezetetett Tapolca
Város Önkormányzata 11748052-15429348 számú költségvetési elszámolási
számlája.

7) Amennyiben ________________________ Önkormányzata a fizetési
kötelezettségének a fenti időpontig nem tesz eleget, úgy Tapolca Város 
Önkormányzata jogosult lesz a ________________________ Önkormányzata
költségvetési számlájára inkasszót benyújtani.

8) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. () Kt. határozattal 
felhatalmazta Tapolca Város Polgármesterét,
__________________ Önkormányzata Képviselő-testülete .../2011. (……..) Kt. 
határozattal felhatalmazta _____________________ Polgármesterét
jelen megállapodás aláírására.

9) A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás 
kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon 
kívánják rendezni.

10) Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem 
vezetett eredményre. A jogvita eldöntésére a Tapolca Városi Bíróság
illetékességét kötik ki.

A jelen Megállapodást –annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően- a Felek akaratunkkal mindenben egyezően, saját kezű aláírással látják el. 

A felek a megállapodás tartalmát elfogadják és azt helyben hagyólag aláírják.

T a p o l c a , _____________
2011. __________hó ____ nap 2011. __________hó ____ nap

___________________________ _______________________________
   ellátást biztosító önkormányzat                   ellátást igénybevevő önkormányzat          

Császár László _______________
polgármester polgármester

Ellenjegyezte:
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______________________ ________________
 Ughy Jenőné _____________
 Tapolca Város Aljegyzője  Körjegyző 


