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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. május 25-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a Park Óvoda - Lakkozó Tagóvoda Park Kindergarten - Lakkozó Glieder-

Kindergarten egy csoportszobájának használatba adására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) bekezdése 

szerint a helyi önkormányzati feladatok közé tartozik az óvodai ellátás biztosítása. A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 74.§ (2) bekezdése értelmében az óvodai 

nevelésről, a nemzetiséghez tartozók óvodai neveléséről, a többi gyermekkel együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről a települési önkormányzat gondoskodik.  

 

Az Nkt. 47.§ (1) és (2) bekezdése szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy 

különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai ellátásban részesüljön. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az e célra 

létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai 

intézményben, óvodai csoportban vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt 

történhet. Az integráltan nem nevelhető sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermekek ellátása 

nem Önkormányzatunk feladata, az korábban a Fővárosi Önkormányzat feladatát képezte, aki 

Köznevelési Szerződés útján tett eleget e feladatának (Kiskavicsok Magánóvoda). Ezen 

szerződés a 2013. évi átszervezés során megszűnt, az integráltan nem nevelhető gyermekek 

ellátása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladata, Újpest területén 2013. óta ilyen 

ellátás nem érhető el, azt csak más kerületi intézményben lehet igénybe venni, holott különösen 

az autista gyermekek esetében erre szükség lenne. 

 

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vezetője Tamás Ilona Tankerületi Igazgató Asszony 

megkereste Önkormányzatunkat a fentiekben vázolt helyzet megoldása érdekében. A Tankerület 

javaslata szerint az integráltan nem nevelhető óvodáskorúak ellátása szervezetileg az EGYMI-

hez kerülne, melyhez azonban szükséges 1 óvodai csoportszoba, mellyel a Tankerület nem 

rendelkezik. 

 

Az Újpesten lakó gyermekek magas szintű ellátása Önkormányzatunk célja, ezért 

együttműködünk az Észak-Budapesti Tankerületi Központtal is a sajátos nevelési igényű 

gyermekek megfelelő ellátásának biztosításában. A szakmai egyeztetésen az a javaslat született, 

hogy a feladat minél hatékonyabb, színvonalasabb ellátása érdekében Önkormányzatunk a Park 

Óvoda-Lakkozó Tagóvoda Park Kindergarten-Lakkozó Glieder-Kindergarten hat 

csoportszobájából az egyiket (jelenlegi Hóvirág csoport) az Észak-Budapesti Tankerületi 

Központ rendelkezésére bocsájtja együttműködési megállapodás keretében, a 2017/2018. 

nevelési év kezdetétől. Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vállalja a személyi feltételek 

megteremtését és a működési költségek arányos részének fizetését, Önkormányzatunk pedig 

jogszabály szerinti feladatának megfelelően biztosítja az étkeztetést. Nevezett óvoda – tekintve a 
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már lezajlott óvodai beiratkozást is – a többi 5 csoporttal működve is zavartalanul, minden 

probléma nélkül tudja biztosítani az oda jelentkező illetve már oda járó gyermekek ellátását.  

 

A Közművelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést 2017. május 23-i ülésén tárgyalja. 

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Park Óvoda - Lakkozó Tagóvoda 

Park Kindergarten - Lakkozó Glieder-Kindergarten 1 csoportszobájának használatba adását az 

Észak-Budapesti Tankerületi Központ részére, az integráltan nem nevelhető sajátos nevelési 

igényű gyermekek ellátása érdekében. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben 

foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda Park 

Kindergarten-Lakkozó Glieder-Kindergarten 1 csoportszobáját használatba adja az Észak-

Budapesti Tankerületi Központ részére, az integráltan nem nevelhető sajátos nevelési igényű 

gyermekek ellátása érdekében.  

 

Felelős: polgármester, az illetékes alpolgármester útján 

Határidő: 2017. június 15. 

 

 

Újpest, 2017. május 18.  

  

 

    Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Kóródi Mariann osztályvezető 

  és Sándorné Bózendorf Beáta ügyintéző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


