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ELŐTERJESZTÉS 
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Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

      Óvodánkban ebben a nevelési évben a Nógrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakér-
tői és Rehabilitációs Bizottság  és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló Gyógype-
dagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakvéleménye alapján 
kettő  sajátos nevelési igényű gyermek ellátását kell megfelelő szakemberrel biztosítani. 
A szakértői javaslatok alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek számára heti egészségügyi és 
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs órakeretének terhére három óra mozgásfejlesztést, há-
rom óra logopédiai terápiát és három óra gyógypedagógiai értelmi fejlesztést írtak elő. 
 A gyermekek ellátását Szabóné Antalics Nóra gyógypedagógus, Untschné Dulai Viktória konduk-
tor, és Csemánné Déska Szilvia logopédus 2017.október 01-től 2018.május 31-ig terjedő időre 
vállalná el.  
A gyermekek ellátásához szükséges összeget pótköltségvetésből szeretnénk biztosítani. 
(2017.október 01-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra ez 12 hét, heti 9 óra, bruttó 3.500 Ft 
óradíjjal. Összesen: 378.000 Ft + járulékok) 
Az SNI-s gyermekek ellátása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hozzájárulását a 
pótelőirányzat engedélyezéséhez, és az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződések 
megkötéséhez.   

 
Rétság, 2017.szeptember 15. 
 
                                                                             Vincéné Szunyogh Judit 
                                                                                      óvodavezető 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása:- 

3. Jogszabályi háttér:  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény: 
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8. § (3)20 Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magába fog-
lalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a 
sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, 
rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét. 

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

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellá-
tásban 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. 

(3) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása, továbbá kol-
légiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduk-
tív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, ta-
nulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban (a további-
akban: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - külön vagy közös vagy részben közös - ne-
velésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola, kollégium együtt: gyógypedagógiai nevelés-
ben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézmény) történhet. 

(4)146 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltételek 
szükségesek: 

a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának és sú-
lyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, kon-
duktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) 
foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb se-
gédlet, 

b) egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, fejlesztő 
neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak 
szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógype-
dagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-
óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus), a foglalkozásokhoz speciá-
lis tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök, 

c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása. 
(5) A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot, a tanulók külön iskolai nevelését, ok-

tatását végző iskolai osztályt a sajátos nevelési igény típusának megfelelően kell létrehozni. A 
gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a gyermek, 
tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül. 

(6)147 A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen 
meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-
oktatási intézménybe írassa be. A járási hivatal döntése elleni fellebbezést a kormányhivatal bírálja 
el. Ha a szülő a járási hivatal felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a 
járási hivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermek-
jóléti szolgálatot értesíti. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány 
miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel érdekében 
szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti. 

(7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos 
nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogya-
tékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három 
gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámá-
nak számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. 

(8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglal-
koztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai 
nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg. 

(9) A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben 
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a)148 a sajátos nevelési igény típusának megfelelő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, gyógype-
dagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduk-
tor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettség kell, ha 

aa) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja a sajátos nevelési igényből 
eredő hátrány csökkentése, 

ab) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja az egészségügyi és pedagógiai 
célú habilitáció, rehabilitáció, valamint 

ac) az értelmi fogyatékossággal élő tanuló iskolai nevelés-oktatása a külön e célra létrehozott gyógy-
pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban történik, 

b) az a) pontban meghatározott vagy az általános szabályok szerinti végzettség és szakképzettség 
kell, 

ba) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési igényből 
eredő hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját, rehabilitáció-
ját szolgálja, 

bb) az egyéb foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz, 
c) az enyhe értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelv oktatását elláthatja gyógypedagógus végzett-

séggel és szakképzettséggel, továbbá „komplex” típusú felsőfokú államilag elismert nyelvvizsga 
bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező pedagógus is. 

(10)149 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciá-
lis szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is bizto-
sítható. Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az állami in-
tézményfenntartó központ feladata. 

(11) A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki, amelyet a Nemzeti Tehetség 
Alap támogat. A Nemzeti Tehetség Program és Alap az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt, 
jogszabályban foglaltak szerint működik. A Nemzeti Tehetség Program elérendő célokat jelölhet ki 
a köznevelési intézmények számára, és tartalmazza a feladatok finanszírozásának módját is. 

 
 

 4.   Határozati javaslat:   
  

A változat: 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(IX.29.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az SNI-s gyermekek logopédiai, 
mozgás és gyógypedagógiai értelmi fejlesztésének pótköltségvetés terhére, megbízási szerző-
déssel történő ellátásra vonatkozó előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a szakértői bizottság véleménye alapján szükséges, heti 
három óra mozgásfejlesztési ellátás, heti három óra gyógypedagógiai értelmi fejlesztési ellátás 
és heti három óra logopédiai fejlesztés pótelőirányzat terhére, megbízási szerződések kereté-
ben kerüljön biztosításra. 
 
Felhatalmazza Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy az előterjesztés mellékletét képe-
ző megbízási szerződéseket Szabóné Antalics Nóra gyógypedagógussal, Untschné Dulai Vik-
tória konduktorral és Csemánné Déska Szilvia logopédussal 2017.október 01-től 2018.május 
31-ig terjedő időre, heti háromszor három órára, bruttó 3.500 Ft óradíjjal megkösse.  
 
A kötelező feladat ellátására a Képviselő-testület a költségvetés 2017. évi tartaléka terhére  
(Összesen: 378.000 Ft + járulékok) pótelőirányzatot biztosít. A pótelőirányzat átvezetésére a 
költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: szerződés kötésére 2017. október 02. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 



                  SNI gyermekek ellátása                                                                               Kt. 2017.09.29-i ülésére 

4 
 

 
 

B változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(IX.29.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az SNI-s gyermekek logopédiai, 
gyógypedagógiai és mozgásfejlesztésének pótköltségvetés terhére, megbízási szerződéssel 
történő ellátásra vonatkozó előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem járul hozzá a logopédiai, gyógypedagógiai és mozgásfejlesztés ellá-
tás megbízási szerződéssel történő biztosításához.    
 
 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető                                                                                             
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                                                       Dr. Varga Tibor 
                                                                                                                            jegyző 
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Megbízási Szerződés Tervezet 
gyógypedagógiai fejlesztés ellátására 

 
Mely létrejött Napközi Otthonos Óvoda (2651 Rétság, Mikszáth u 6.) képviselő: Vinczéné Szunyogh Judit 
óvodavezető, mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) és Szabóné Antalics Nóra (2651. Rétság, Petőfi u.19. 
szül.: Balassagyarmat, 1976.03.22. anyja neve: Franka Irén ) mint Megbízott között  SNI ( BNO-kódok: F 
83, G80.1) gyermekek gyógypedagógiai fejlesztő  tevékenység ellátására. 
 

1.  Napközi Otthonos Óvoda jelen szerződés alapján megbízza Szabóné Antalics Nóra (adóazonosító 
száma: 8398924616), Rétság óvoda intézményben kettő SNI gyermek gyógypedagógiai fejlesztésé-
nek ellátásával. 

2. A Megbízott köteles az alábbiakban leírt feladatot az Óvodavezető utasításának megfelelően elvé-
gezni. 

Feladat: Megbízott heti 3 órában a megnevezett óvodában gyógypedagógiai fejlesztés órát tart.  
3. Jelen megállapodás 2017.10.01.-től – 2018.05.31. időszakra szól, de bármely fél 30 napos határidő-

vel a szerződést írásban felmondhatja. Azonnali felmondásnak van helye, ha bármelyik fél súlyos 
szerződésszegést követ el. 

4. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a gyógypedagógiai fejlesztés ellátásához megkövetelt végzett-
séggel és szakképzettséggel, a feladattal összefüggő adminisztrációt ellátja. 

5. Az óradíj bruttó összege: 3.500.-Ft/óra, ez az összeg magába foglalja a Megbízottnak a feladat telje-
sítésével kapcsolatban felmerülő költségeit is.   

6. Megbízó a kifizetést átutalással teljesíti minden második hónap 15. napjáig a RAIFFEISEN BANK 
12026609-00270116-00100008 számú bankszámlájára. 

7. A Megbízott a feladatát köteles személyesen elvégezni. 

8. Jelen szerződés itt nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó fe-
jezete az irányadó. 

9. Az elvégzett munkát a Megbízó igazolja. 

10. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.    

Rétság, 2017. október 
 
……………………………………                                       ………………………………….. 
Vinczéné Szunyogh Judit                                                         Szabóné Antalics Nóra 
óvodavezető gyógypedagógus 
 
 
 
…………………………………… 
 
pénzügyi ellenjegyző 
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Megbízási Szerződés Tervezet 
mozgásfejlesztés ellátására 

 
Mely létrejött Napközi Otthonos Óvoda (2651 Rétság, Mikszáth u 6.) képviselő: Vinczéné Szunyogh Judit 
óvodavezető, mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) és Untschné Dulai Viktória (2618.   Nézsa, Szondi út 
65. szül.:Vác, 1984.01.18. anyja neve: Bagi Katalin  ) mint Megbízott között  SNI     ( G80.1 BNO-kód: ) 
gyermek mozgásfejlesztő fejlesztő  tevékenység ellátására. 
 

1.  Napközi Otthonos Óvoda jelen szerződés alapján megbízza Untschné Dulai Viktória (adóazonosító 
száma:8427500963), Rétság óvoda intézményben egy SNI gyermek mozgásfejlesztésének ellátásá-
val. 

2. A Megbízott köteles az alábbiakban leírt feladatot az Óvodavezető utasításának megfelelően elvé-
gezni. 

Feladat: Megbízott heti 3 órában a megnevezett óvodában mozgásfejlesztés órát tart.  
3. Jelen megállapodás 2017.10.01.-tól – 2018.05.31. időszakra szól, de bármely fél 30 napos határidő-

vel a szerződést írásban felmondhatja. Azonnali felmondásnak van helye, ha bármelyik fél súlyos 
szerződésszegést követ el. 

4. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a mozgásfejlesztés ellátásához megkövetelt végzettséggel és 
szakképzettséggel, a feladattal összefüggő adminisztrációt ellátja. 

5. Az óradíj bruttó összege: 3.500.-Ft/óra, ez az összeg magába foglalja a Megbízottnak a feladat telje-
sítésével kapcsolatban felmerülő költségeit is. 

6. Megbízó a kifizetést átutalással teljesíti minden második hónap 15. napjáig a RAIFFEISEN BANK 
12026001-01352690-00100009 . 

7. A Megbízott a feladatát köteles személyesen elvégezni. 

8. Jelen szerződés itt nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó fe-
jezete az irányadó. 

9. Az elvégzett munkát a Megbízó igazolja. 

10. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.    

Rétság, 2017. október 
 
……………………………………                                       ………………………………….. 
Vinczéné Szunyogh Judit                                                                    Untschné Dulai Viktória 
        óvodavezető                   konduktór 
 
 
…………………………………… 
 
pénzügyi ellenjegyző 
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Megbízási Szerződés Tervezet 
logopédiai terápia ellátására 

 
Mely létrejött Napközi Otthonos Óvoda (2651 Rétság, Mikszáth u 6.) képviselő: Vinczéné Szunyogh Judit 
óvodavezető, mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) és Csemanné Déska Szilvia (2660. Balassagyarmat, 
Zrínyi u. 3. szül.: Balassagyarmat, 1983.05.28. anyja neve: Matyóka Piroska) mint Megbízott között  SNI ( 
BNO-kódok: F 83, G80.1) gyermekek logopédiai fejlesztő  tevékenység ellátására. 
 

1.  Napközi Otthonos Óvoda jelen szerződés alapján megbízza Csemanné Déska Szilvia  (adóazonosító 
száma: 8425152674), Rétság óvoda intézményben kettő SNI gyermek logopédiai fejlesztésének ellá-
tásával. 

2. A Megbízott köteles az alábbiakban leírt feladatot az Óvodavezető utasításának megfelelően elvé-
gezni. 

Feladat: Megbízott heti 3 órában a megnevezett óvodában logopédiai fejlesztő órát tart.  
3. Jelen megállapodás 2017.10.01.-től – 2018.05.31. időszakra szól, de bármely fél 30 napos határidő-

vel a szerződést írásban felmondhatja. Azonnali felmondásnak van helye, ha bármelyik fél súlyos 
szerződésszegést követ el. 

4. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a gyógypedagógiai fejlesztés ellátásához megkövetelt végzett-
séggel és szakképzettséggel, a feladattal összefüggő adminisztrációt ellátja. 

5. Az óradíj bruttó összege: 3.500.-Ft/óra, ez az összeg magába foglalja a Megbízottnak a feladat telje-
sítésével kapcsolatban felmerülő költségeit is.   

6. Megbízó a kifizetést átutalással teljesíti minden második hónap 15. napjáig a Cserhát és Vidéke Ta-
karékszövetkezet 63600708-17020093 számú bankszámlájára. 

7. A Megbízott a feladatát köteles személyesen elvégezni. 

8. Jelen szerződés itt nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó fe-
jezete az irányadó. 

9. Az elvégzett munkát a Megbízó igazolja. 

10. Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.    

Rétság, 2017. október 
 
……………………………………                                       ………………………………….. 
Vinczéné Szunyogh Judit                                                                    Csemanné Déska Szilvia  
           óvodavezető                   logopédus 
 
 
…………………………………… 
 
pénzügyi ellenjegyző 
 


