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8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /555-4/ 2011

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2011. június 24 –i nyilvános ülésére

Tárgy: Megállapodás kötése „A pedagógiai szakszolgálati feladatok
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás területén
történő ellátásáról”

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Tóth Mária oktatási referens

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

Meghívott: Fodorné Csöglei Erika Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Tapolca tagintézmény vezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

2005. májusában létrejött a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása, a Társulási
megállapodás, melyet Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 102/2005. (IV. 15.)
Kt. határozatával hagyott jóvá.
A társulás a kistérség alapfokú nevelési, oktatási intézményeinek fejlesztésére számos, a
korszerű oktatás feltételeit megteremtő célt tűzött ki.
A Kistérség területén a szakszolgálati feladatokat a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat keretein belül tagintézményként működő tapolcai Nevelési Tanácsadó látta el
2011. június 30-ig.

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-val.
A Megyei Önkormányzat intézményt már nem, csak a feladatellátást tudta vissza adni, mivel
az önálló intézményt 2007. augusztus 31-vel megszüntette.
A folyamatos feladatellátás biztosítása érdekében Tapolcának új (jogutód) intézményt kell
alapítania, 2011. július 1-jével.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. június 24-i ülésén dönt a
szakszolgálati feladatok intézményi ellátásáról.
A tervezett intézmény neve Tapolcai Egységes Pedagógia Szakszolgálat székhelye, 8300
Tapolca, Ady E. u. 22. fsz.
Az új intézmény feladatellátása megegyezik az 2008-ban átadott intézmény feladataival,
melyek

 nevelési tanácsadás
 logopédia
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 konduktív pedagógia
 korai fejlesztés és

gondozás.

Az előzetes tárgyalások alapján Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása, szándéka
a gyermekek, tanulók személyiségének fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása érdekében
a szakszolgálati feladatok mind teljesebb körű ellátása. Ennek érdekében a társulás Tapolca
Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
szolgáltatásait kívánja megvásárolni. A szolgáltatás vásárlás érdekében megállapodást kell
kötni. A megállapodás célja, hogy kistérségi szinten, magasabb színvonalon lássák el a
szakszolgálati feladatokat, közelebb hozzák az ellátottakhoz a pedagógiai
szakszolgáltatásokat, valamint csökkentsék a szakszolgálati feladatellátásban jelentkező
hiányosságokat. A megállapodás működési területe Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása tag önkormányzatai közigazgatási területe.
A megállapodás területei:
Nevelési tanácsadás

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek problémáinak
feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs célú
foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával, továbbá az óvoda
megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek egyéni
adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi.

Logopédiai ellátás
Beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása,
dyslexia megelőzése és gyógyítása.

Korai fejlesztés és gondozás
A sajátos nevelési igény megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek
korai fejlesztése és gondozása a szülő bevonásával, valamint a szülő részére
rendszeres tanácsadás. A legkorábban nyújtható szakszolgálati forma, az ellátott
gyermekek életkora 0-6 év.
A szakfeladat ellátása minden területet magába foglal - gyógypedagógia,
logopédia, konduktív pedagógia, esetenként pszichológia- és az időkeretét a
4/2010. (I.19) OKM rendelet határozza meg.

A 2011. évi költségvetésről szóló 2010.évi CLXIX. tv. 8. melléklete III. rész A TÖBBCÉLÚ
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA
2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat
Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő
felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés.

FAJLAGOS ÖSSZEG: 14 000 forint/fő/év
– 2011. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra,

A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai
ellátás, gyógytestnevelés szakszolgálati feladatok esetében az alaptámogatás kétszeresét
veheti igénybe azon ellátottak után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a
közoktatási intézményben biztosítja, ahol óvodai nevelésben részesülnek, illetve tanulói
jogviszonnyal rendelkeznek.
A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa
fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat, önkormányzati
társulás vagy központi költségvetési szerv fenntartásában működő intézmény/intézmények
útján a 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben foglaltaknak megfelelően.
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A megállapodás a 2011. július 1-jétől határozatlan ideig szólna.
A megállapodást, mint megbízó Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
képviseletében Császár László Társulási elnök írja alá.
Tapolca Város Önkormányzata részéről Sólyom Károly alpolgármester urat javasoljuk a
megállapodás aláírására.

A Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (korábban: Veszprém Megyei Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Tapolca) által ellátott gyermekek száma és
megoszlása:

2009/2010. tanév 2010/2011. tanév

Összes
ellátott

gyermek
száma

Vidéki
ellátott

gyermekek
száma

Vidéki
ellátott

gyermekek
százalékos

aránya

Összes
ellátott

gyermek
száma

Vidéki
ellátott

gyermekek
száma

Vidéki
ellátott

gyermekek
százalékos

aránya
Gondozot
t
gyermeke
k

796 fő 366 fő 46% 809 fő 366 fő 45%

A Megállapodás tervezetet mellékletként csatoltuk.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
„A pedagógia szakszolgálati feladatok Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulás területén történő ellátásáról”
szóló megállapodást megismerte és azt a határozat melléklete
szerinti formában és tartalommal 2011. július 1-jétől
határozatlan időtartamra való megkötéssel jóváhagyja.

Felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

Tapolca, 2011. június 15.

Császár László sk.
polgármester



4

Melléklet
Tervezet

MEGÁLLAPODÁS
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 2.
§-a alapján, valamint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásában foglaltakra tekintettel, a Társulásban résztvevő – jelen megállapodás I.1.
pontjában megnevezett - települési önkormányzatok képviselő-testületei a közoktatási
közszolgáltatási feladatkörben egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok - a nevelési
tanácsadás, a logopédiai ellátás, korai fejlesztés és gondozás - kistérségi szintű közös
megszervezéséről gondoskodnak a jelen megállapodásban foglaltak szerint

I.
A Megállapodás résztvevői

A megállapodás létrejött egyrészről:

1. Név: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása, székhelye: 8300 Tapolca,
Nyárfa u. 3., képviseli: Császár László elnök

Tevékenysége jelen Megállapodás keretében: szolgáltatásszervező, részleges finanszírozó.
Az egyes pedagógiai szakszolgálati szolgáltatásokat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás,
korai fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás) igénybe vevő önkormányzatok:
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzatai, akik a megnevezett
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására csatlakoztak.

1. Ábrahámhegy 8256 Badacsonyi út 13.

2. Badacsonytomaj 8258 Fő út 2.

3. Badacsonytördemic 8263 Hősök útja 12.

4. Balatonederics 8312 Kossuth u. 84.

5. Balatonhenye 8275 Kossuth u. 54.

6. Balatonrendes 8255 Fő út 1.

7. Gyulakeszi 8286 Kossuth u. 51.

8. Hegyesd 8296 Zrínyi u. 1.

9. Hegymagas 8265 Szigligeti u. 13.

10. Kapolcs 8294 Kossuth u. 62.

11. Káptalantóti 8283 Badacsonyi út 7.

12. Kisapáti 8285 Kossuth u. 77/1.

13. Kékkút 8254 Fő út 5.
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14. Kővágóörs 8252 Kossuth u. 1.

15. Köveskál 8274 Fő út 10.

16. Lesencefalu 8318 Kossuth u. 46.

17. Lesenceistvánd 8319 Kossuth u. 145.

18. Lesencetomaj 8318 Kossuth u. 51.

19. Mindszentkálla 8282 Petőfi u. 13.

20. Monostorapáti 8296 Petőfi u. 123.

21. Nemesgulács 8284 József A. u. 59.

22. Nemesvita 8311 Dózsa Gy. u. 8.

23. Raposka 8300 Fő út 51.

24. Révfülöp 8253 Villa Filip tér 8.

25. Salföld 8256 Kossuth u. 31.

26. Sáska 8308 Rákóczi u. 4.

27. Szentbékkálla 8281 Kossuth u. 11.

28. Szigliget 8264 Kossuth u. 54.

29. Taliándörögd 8295 Petőfi u. 2.

30. Tapolca 8300 Hősök tere 15

31. Uzsa 8321 Lázhegy u. 19.

32. Vigántpetend 8293 Kossuth u. 34.

33. Zalahaláp 8308 Petőfi tér 4.

A továbbiakban Társulás

2. Másrészről: Tapolca Város Önkormányzata 8300 Tapolca, Hősök tere 15. képviseli
Sólyom Károly alpolgármester, mint

Az egyes pedagógiai szakszolgálati szolgáltatásokat

a) Nevelési tanácsadás,
b) Logopédiai ellátás,
c) Korai fejlesztés és gondozás,
d) Konduktív pedagógiai ellátás

területén szervező, szakmailag koordináló, feladatellátást biztosító intézményt a Tapolcai
Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot (8300 Tapolca, Ady Endre u. 22. Fsz.)
fenntartó önkormányzat.

A továbbiakban Megbízott önkormányzat között.

3. A feladatellátás területe: Társulást alkotó I. 1. pontban felsorolt önkormányzatok
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 közigazgatási területén lakhellyel ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 0-18
éves korú gyermekek,

 közigazgatási területén lakhellyel ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
tanulói jogviszonnyal rendelkező 18-23 éves korú tanulók,

 közigazgatási területén működő óvodában óvodai nevelésben részesülő gyermekek,
kivéve az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Tagiskolája Balatonederics

 közigazgatási területén működő iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók,
kivéve az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Tagiskolája Balatonederics.

II.

A megállapodás célja

A Társulást alkotó társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34. § -ban meghatározott egyes - nevelési tanácsadás,
logopédiai ellátás, korai fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás - pedagógiai
szakszolgálati feladatokat közösen, kistérségi szinten látnak el, hogy, közelebb hozzák az
ellátottakhoz a pedagógiai szakszolgáltatásokat, biztosítják a magasabb színvonalú
feladatellátást és megszüntessék az e a területen jelentkező hiányosságokat.

1. A megállapodás tartalma

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának tagjai – I.1. pontban megnevezett-
társult települési önkormányzatok képviselő testületei - a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 34. §-ban meghatározott egyes, valamint a pedagógiai
szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben szabályozott pedagógiai
szakszolgálati feladatokat közösen szervezik meg.

A Kt. 34. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak közül a korai fejlesztés és gondozás, a d)
pontban foglalt nevelési tanácsadás az e) pontjában foglalt logopédiai ellátás valamint a g)
pontjában foglalt konduktív pedagógiai ellátás szakmai koordinációját és ellátását a székhely
település (Megbízott önkormányzat) I. 2. pontjában meghatározott intézménye útján látja el.

Megbízott önkormányzat vállalja a szakmai munka ellátását, kijelenti, hogy a
megállapodásban foglalt tevékenységet a mindenkori hatályos jogszabályok és szakmai
előírások alapján fenntartott intézménye útján teljesíti, különös tekintettel a közoktatásról
szóló 1993. LXXIX. törvény, valamint a pedagógiai szakszolgálatokról szóló
jogszabályokban előírtakra.

2. A feladatellátás tartalma

A) Nevelési tanácsadás

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek problémáinak
feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek rehabilitációs célú
foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával, továbbá az óvoda
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megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek egyéni
adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi.

B) Logopédiai ellátás

Beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása,
dyslexia megelőzése és gyógyítása.

C ) Korai fejlesztés és gondozás

A sajátos nevelési igény megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek
korai fejlesztése és gondozása a szülő bevonásával, valamint a szülő részére
rendszeres tanácsadás. A legkorábban nyújtható szakszolgálati forma, az ellátott
gyermekek életkora 0-6 év. A szakfeladat ellátása minden területet magába foglal
- gyógypedagógia, logopédia, konduktív pedagógia, esetenként pszichológia- és
az időkeretét a 4/2010. (I.19) OKM rendelet határozza meg.

D ) Konduktív pedagógiai ellátás

A központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése, gondozása.
A megfelelő célok közvetítésével, komplex tevékenységen keresztül a belső
szervezésmód kialakítása, az idegrendszer koordinációja. Aktív mozgások,
mozgásgyakorlatok segítségével szabályozza a mozgások lehető legjobb
véghezvitelét.

III.

A feladatellátás feltételrendszere

1. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása támogatást biztosít az intézmény
működéséhez szükséges anyagi, tárgyi, technikai, személyi feltételek biztosításához a
mindenkori költségvetési törvényben szabályozott, az ellátotti létszám után igénybe vehető
állami normatíva igénybevételével és átadásával. .

2. A feladatellátás finanszírozása, a költségek viselése, megosztása

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás egyik forrása az állami kistérségi normatív, kötött
felhasználású támogatása. A Magyar Köztársaság aktuális évi költségvetéséről szóló törvény
8. számú mellékletében – Többcélú Kistérségi Társulások támogatása cím alatt szabályozott,
az ellátotti létszám után igényelhető közoktatási szakszolgálati feladatokra biztosított
támogatást a Társulás igényli az állami költségvetésből. .

A Társulás a feladatellátáshoz az éves költségvetési törvényben biztosított pénzügyi
hozzájárulást az éves költségvetési határozatában előirányzatként biztosítja és
támogatásértékű működési célú kiadás címén átadja a feladatellátást biztosító intézmény
fenntartójának, a Megbízott önkormányzatnak.

3. A pénzügyi hozzájárulás igénylése, teljesítése
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A feladatellátás finanszírozása érdekében a normatíva tervezésére, felhasználására és
elszámolására a feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzatok tervezésére, módosítására
és felhasználására vonatkozó szabályok keretei között került sor.
A pénzügyi hozzájárulást jelen megállapodás alapján a Társulás havi egyenlő részletekben,
minden hónap 30-ig teljesíti Megbízott Önkormányzat OTP Bank Tapolca 11748052-
15429348 számú költségvetési elszámolási számlájára.

4. Elszámolás

Megbízott Önkormányzat a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról minden költségvetési év
végével elszámol legkésőbb a zárszámadás időszakában, annak rendje és határideje szerint.

A Társulás döntés hozó szerve – a Társulási Tanács - a kistérségi normatíva felhasználásról
szóló beszámolót és a zárszámadást ülésén fogadja el.

A feladatellátás a pénzügyi hozzájárulás megfizetése, az elszámolás ellenőrzésére Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulásának Pénzügyi Bizottságát, illetőleg Közoktatási
Bizottságát jelölik ki.

A jelen megállapodásban szabályozott feladatellátással kapcsolatos belső ellenőrzési
feladatok ellátására a Társulás belső ellenőre is jogosult.

IV.
Tájékoztatás, beszámolás

A Társulás Tanácsa az intézmény vezetőjétől a feladatellátásra irányuló tájékoztatást kérhet.

A Társulása évente megtárgyalja a szakszolgálati feladatellátásról szóló tájékoztatót, melynek
elkészítéséért az Intézmény vezetője a felelős.

V.

A Megállapodás megszűnése, felmondása

1. Megszűnés

A jelen Megállapodás megszűnik:
- bíróság jogerős ítélete alapján,
- felek közös megegyezésével,
- feladatellátás megszűnésével,
- Magyar Köztársaság aktuális évi költségvetéséről szóló törvény melléklete –

Többcélú Kistérségi Társulási feladatok - szerinti forrása nem tartalmaz
előirányzatot a szakszolgálati feladatok ellátására

-

2. Felmondás
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A jelen Megállapodás felmondható:
- a nevelési illetve a tanév végét megelőző év december 31-vel

A Felek a jelen Megállapodás módosításáról a kezdeményezés megküldésétől számítva
legkésőbb 60 napon belül döntenek.

A jelen Megállapodás felmondása és megszűnése esetén a Felek kötelesek elszámolni
egymással.

VI.
Vegyes rendelkezések

Jóváhagyás

Jelen Megállapodást a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
……….(……) határozatával, a fenntartó Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete…….(……) Kt. határozatával fogata el.

A jelen Megállapodás 2011. július 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

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

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.

Tapolca, 2011.

Megbízó Megbízott
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Tapolca Város Önkormányzat

képviseletében képviseletében
Császár László Sólyom Károly

elnök alpolgármester

Ellenjegyezte:

Szurgyiné dr. Szabó Ilona Ughy Jenőné
munkaszervezet vezető aljegyző
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