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Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Jozsefvarosi Egyseges Gyogypedagogiai Modszertani Intezmeny es Altalanos Iskola (tovabbiakban: 
Jozsefvarosi EGYMI, es JEGYMI) utazo gyogypedagogusai evek 6ta kiemelkedo szakmai szinvonalon 
latjak el a VIII. keriilet tagovodaiba jaro Sajatos Nevelesi Igenyu (a tovabbiakban: SNI) gyermekeket. A 
nemzeti kdznevelesrol szolo 2011. CXC. tbrveny (tovabbiakban: Nkt.) Az Nkt. 4. § 25. pontja 
ertelmeben sajatos nevelesi igenyu gyermek, tanulo: az a kulonleges banasmodot igenyld gyermek, 
tanulo, aki a szakertoi bizottsag szakertoi velemenye alapjan mozgasszervi, erzekszervi (latasi, hallasi), 
ertelmi vagy beszedfogyatekos, tbbb fogyatekossag egyiittes eldfordulasa eseten halmozottan 
fogyatekos, autizmus spektrum zavarral vagy egyeb psziches fejlodesi zavarral (sulyos tanulasi. 
figyelem- vagy magatartasszabalyozasi zavarral) kiizd.

Az Nkt. 74. §-anak (2) bekezdese ertelmeben a koznevelesi feladatokat az allam intezmeny alapitasaval 
es fenntartasaval, tovabba az egyhazi koznevelesi intezmeny, a nemzetisegi onkormanyzat 
fenntartasaban allo vagy a magan koznevelesi intezmeny utjan latja el, a fenntartoval az allam 
koznevelesi szerzodest kothet. Az ovodai nevelesrol, a nemzetiseghez tartozdk ovodai neveleserol, a 
tobbi gyermekkel, tamdoval egyull nevelhetd, oktathato gyermekek ovodai .
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neveleserol a telepiilesi bnkormanyzat vagy tarsulasa intezmeny alapitasa es fenntartasa vagy 
koznevelesi szerzodes reven gondoskodik. Az Nkt. 8. § (3) bekezdese alapjan afenntartd az ovodaban 
heti tizenegy oras idokeretben koteles megszervezni a beilleszkedesi, tanulasi, magatartasi nehezseggel 
kiizdo gyermekek fejleszto pedagogiai ellatasat, valamint a sajatos nevelesi igenyu gyermekek 
egeszsegugyi, pedagogiai celu habilitacios, rehabilitacios foglalkoztatasat.

Az Nkt. 47. § (10) bekezdese ertelmeben a sajatos nevelesi igenyu gyermek, tanulo nevelesehez, 
oktatdsahoz sziikseges specidlis szakkepzettseggel rendelkezd szakember utazd gyogypedagogusi. utazd 
konduktori haldzat utjan is biztosithato. Az Nkt. 15/A. §-anak (1) es (2) bekezdesei szerint az utazd 
gyogypedagogusi, utazd konduktori haldzat feladata a sajatos nevelesi igenyu gyermek, tanulo tobbi 
gyermekkel, tanuloval reszben vagy egeszben egyutt, azonos ovodai csoportban, iskolai osztalyban 
tbrteno ovodai neveleset, tanulo iskolai neveles-oktatasat vegzd nevelesi-oktatasi intezmenyek szamara 
a sajatos nevelesi igenyu gyermek, tanulo nevelesehez, oktatasahoz sziikseges specialis 
szakkepzettseggel rendelkezd szakember biztositasa, amennyiben a nevelesi-oktatasi intezmeny a 
torvenyben meghatdrozottak szerint alkalmazandb gydgypedagdgus, konduktor szakkepzettsegii 
szakemberrel nem rendelkezik. Az utazd gyogypedagogusi, utazd konduktori haldzat megszervezese es 
mukbdtetese az illetekes tankeriileti kozpont feladata.

A Belsd-Pesti Tankeriileti Kozpont (tovabbiakban: Tankerulet) Igazgatdja a Jozsefvarosi EGYMI utazo 
gyogypedagogiai haldzata utjan biztositott SNI ellatassal kapcsolatban 2021. julius 7. napjan kelt 
leveleben tajekoztatast adott arrol, hogy a Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek fejleszto orainak szama 
folyamatosan nbvekszik, jelenleg az ellatas 5 statuszt (heti 99 orat) vesz igenybe, amelyet eddig teljes 
egeszeben a Tankerulet finanszirozott. A Tankerulet jelezte tovabba, hogy a koltsegvetes likviditasanak 
biztositasa erdekeben a Tankerulet altal fenntartott Jozsefvarosi EGYMI 2021/2022. nevelesi evtol csak 
abban az esetben tudja ellatni a Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek fejleszteset a VIII. kerulet 
dvodaiban, ha a feladatellatasrdl feladat-ellatasi szerzodes sziiletik a Budapest Fovaros VIII. keriileti 
Jozsefvarosi Onkormanyzat es a Tankerulet kozott.

Ezen szerzodes tervezetet az eloterjesztes 1. melleklete tartalmazza.

Jelenleg meg hatalyban van a 2014. januar 14. napjan kelt Egyiittmukddesi Megallapodas 
(tovabbiakban: Megallapodas) a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat es a 
Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozpont Budapest VIII. tankerulet kozott, amely a 2013/2014-es 
nevelesi evtol kezdodoen hatarozatlan iddre jott letre. Ezen Megallapodasban a Tankerulet vallalta, 
hogy az Nkt. 47. § (10) bekezdese alapjan, a VIII. keriiletben eld ovodai nevelesben reszesiild, Sajatos 
Nevelesi Igenyu gyermekek fejleszteset a Jozsefvarosi EGYMI utazd gyogypedagogiai halozatan 
keresztul ellatja. Az Onkormanyzat vallalta, hogy a sajatos nevelesi igenyu gyermekek fejlesztesehez 
sziikseges targyi eszkozoket biztositja a koznevelesi intezmenyeiben. A Megallapodas 7./ pontjaban a 
szerzodd Felek kolcsonosen megallapodtak abban, hogy a megallapodast kdzds megegyezessel 
barmikor megsziintethetik. Kikotottek tovabba, hogy a Megallapodast egyoldaluan a kovetkezo nevelesi 
evre sziintethetik meg felmondassal. A Megallapodas az eloterjesztes 2. mellekletet kepezi.

A Tankerulet fentiekben hivatkozott leveleben es a Megallapodasban foglaltakra tekintettel az 
Onkormanyzat tobb alkalommal egyeztetett a Tankeriilettel a feladatok korabbi felteteleknek megfelelo, 
azonos szinvonalon torteno ellatasarol. Tekintettel arra, hogy a Tankerulet megkeresesetol a nevelesi ev 
megkezdeseig nagyon rovid idd allt rendelkezesre, amely alatt nem volt biztosithato a koltsegvetesi 
forras eloteremtese, valamint a gyermekek ellatasa sajat eroforrasbol, a Tankerulet az Onkormanyzat 
keresere 2022. januar 31. napjaig a Megallapodasban foglalt feltetelekkel vallalta az ellatas biztositasat. 
Az Onkormanyzat az egyeztetesek soran pedig azt vallalta, hogy a 2022. evi koltsegvetes tervezese 
soran attekinti a finanszirozasi lehetosegeket, valamint az Onkormanyzat altal fenntartott koznevelesi 
intezmenyek igenyeit a feladatellatasra vonatkozoan.

A Tankerulet altal megkiildott feladat-ellatasi szerzodes tervezet - a kerulet sajatossagaira figyelemmel 
- a neveles-oktatas egyik legsiirgetdbb kerdeset rendezi. Evek dta megfigyelhetd a Sajatos Nevelesi 
Igenyu, kiilonleges banasmodot igenylo gyermekek szamanak, aranyanak folyamatos novekedese. Az 
SNI-gyerekek integralt neveleset, oktatasat, iskolai deszegregacidjukat az utdbbi evekben jogszabalyok 
es kiilonbozo programok igyekeznek elosegiteni. A legtobb enyhen serult gyermek, az 
intezmenyeinkben a Tankeriilettel egyuttmukodesben folyd magas szinvonalu szakmai munkanak 
koszonhetoen ma integraltan nevelodik. Remenyeink szerint, az elmult evekben elindult SNI ellatasban 



nevelt es oktatott gyermekek tekinteteben sziikseges szemelyi es targyi feltetelek javitasa tovabb 
folytatodik, amely erdekeben az Onkormanyzatunk ajovoben is megad minden sziikseges tamogatast. A 
gyermekek es a sziilok jogainak vedelme es sajatos nevelesi igenybol adddo kiilon ellatas biztositasa 
erdekeben fontos a kozos megoldas kialakitasa - figyelemmel az Nkt. 15/A. §-anak (1) es (2) 
bekezdeseiben foglaltakra - a specialis szakkepzettseggel rendelkezd szakember altal tovabbra is 
biztositva legyen a keriiletben elo gyermekek reszere, valamint, hogy az utazo gydgypedagdgusi haldzat 
mukodteteseben bekovetkezo valtozasok sem a gyermeknek, sem a sziildnek ne okozzanak aranytalan 
terhet.

A Tankeriilet altal megkiildott feladat-ellatasi szerzodes tervezettel kapcsolatban a Jozsefvarosi Ovodak 
Intezmenyvezetoje az Nkt.-ban megfogalmazott eelokra es alapelvekre figyelemmel a Sajatos Nevelesi 
Igenyu gyermekek ellatasara vonatkozdan megkiildte tajekoztatasat, miszerint jelenleg bsszesen 44 fd 
Sajatos Nevelesi Igenyu gyermek jar a Jozsefvarosi Ovodak tagdvodaiba. A Katica, a Napsugar, 
valamint a Tunderkert Tagdvodakban tovabbra is biztositott a jelenleg foglalkoztatott 
gyogypedagdgusokkal a Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek - 19 fd - ellatasa. A tobbi tagovodaban a 
Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek ellatasat abban az esetben tudja biztositani az Intezmeny, ha a 
Szakertoi Bizottsag altal megjeldlt fejlesztesi teriileteknek megfeleld szakiranyu vegzettsegu 
gydgypedagogus (logopedus, autista szakirany, mozgasfejleszto) felvetelet engedelyezi az 
Onkormanyzat.

Az alabbi tablazat tartalmazza a Jozsefvarosi Ovodak jelenlegi szemelyi feltetelei szerint, valamint a 
Jozsefvarosi EGYMI altal nyujtott szolgaltatas koltsegvetesi dsszehasonlftasat._____ ___________

Jozsefvarosi EGYMI Jozsefvarosi Ovodak
Oradij 4000 Ft/6ra 3705 Ft/6ra
Eves dij 10.472.000 Ft/ev 9.699.690 Ft/ev
Utazasi hozzajarulas - 350 Ft/jegy vagy havi 

berlet
Kiilon jutatas (3 fd) - 20.000 Ft/hd (3 fo)

A Jozsefvarosi Ovodakban a kdzelmultban beinditott szerkezeti atalakitasok, palyazati programok, 
tartalmi innovaciok es infrastrukturalis fejlesztesek a helyi pedagbgiai kozosseg leterheltseget jelentos 
mertekben noveltek. Bar az intezmeny kozeptavu celjai kozt szerepel az adekvat szakszolgalati 
feladatok teljes koru ellatasanak biztositasa, megitelesiink szerint legalabb ket nevelesi ev sziikseges a 
kivant cel megvaldsitasanak elokeszitesehez.

Ezert a fentiek alapjan javasoljuk, hogy jovoben a keriiletben elo Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek 
szamara elerhetd legjobb neveles, oktatas megteremtese erdekeben a Tankeriilet altal megkiildott 
feladat-ellatasi szerzodes keruljon megkotesre 2022. februar 1. napjatol 2022. december 31. napja 
kozotti idoszakra vonatkozdan.

A Belso-Pesti Tankeriileti Kozponttal megkotendo feladat-ellatasi szerzodes a kozbeszerzesekrol szold 
2015. evi CXLIII. torveny 9. §-anak (1) j) pontja alapjan mentes a kozbeszerzesi eljaras lefolytatasara 
iranyuld kotelezettseg alol, tovabba mentes a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzat IV/l/c. pontja alapjan a nyilt palyaztatas albl is.

IL A beterjesztes indoka
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo Jozsefvarosi Ovodakban a Sajatos 
Nevelesi Igenyu gyermekek ellatasa erdekeben a Tankeriilettel feladat-ellatasi szerzodes megkotesehez 
sziikseges, hogy a Kepviseld-testiilet donteset meghozza.

III. A dontes celja, penzugyi hatasa
A dontes celja, hogy a Jozsefvarosi Ovodakban biztositva legyen a Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek 
ellatasa.
A Tankeriilet altal megkiildott Gyogypedagdgiai feladatok ellatasara vonatkozd Feladat-ellatasi 
szerzodes VI. pontja tartalmazza a fizetesi felteteleket, amely szerint az ellatas biztositasaert Szolgaltato 
feladat-ellatasi dijra jogosult. A feladat-ellatasi dij merteket a Felek 4000 Ft /ora+ jamlek osszegben 
hatarozzak meg (10.472.000 Ft keretosszeg erejeig), mely tartalmazza az bsszes jarulekos koltseget. A 



szolgaltatas az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi CXXVIL torveny 85. § (1) bekezdes i) pontja 
alapjan kozerdeku jellegere tekintettel mentes az altalanos forgalmi ado alol.

A Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek ellatasanak penziigyi fedezetet az Onkormanyzat 2022. evi 
koltsegvetesben biztositani sziikseges.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Motv.) 
23. § (5) bekezdes 10. pontjaban foglaltak szerint a keriileti onkormanyzat feladata kulonosen az ovodai 
ellatas biztositasa.

Az Nkt. 4. § 25. pontja ertelmeben sajatos nevelesi igenyu gyermek, tanulo: az a kiilonleges banasmodot 
igenylo gyermek, tanulo, aki a szakertoi bizottsag szakertoi velemenye alapjan mozgasszervi, 
erzekszervi (latasi, hallasi), ertelmi vagy beszedfogyatekos, tobb fogyatekossag egyiittes eldfordulasa 
eseten halmozottan fogyatekos, autizmus spektrum zavarral vagy egyeb psziches fejlodesi zavarral 
(sulyos tanulasi, figyelem- vagy magatartasszabalyozasi zavarral) kiizd.

Az Nkt. 8. § (3) bekezdese alapjan a fenntarto az dvodaban heti tizenegy oras idokeretben kdteles 
megszervezni a beilleszkedesi, tanulasi, magatartasi nehezseggel kiizdo gyermekek fejleszto pedagogiai 
ellatasat, valamint a sajatos nevelesi igenyu gyermekek egeszsegiigyi, pedagogiai celu habilitacios, 
rehabilitacids foglalkoztatasat.

Az Nkt. 15/A. §-anak (1) es (2) bekezdesei szerint az utazo gyogypedagogusi, utazo konduktori halozat 
feladata a sajatos nevelesi igenyu gyermek, tanulo tobbi gyermekkel, tanuloval reszben vagy egeszben 
egyutt, azonos ovodai csoportban, iskolai osztalyban torteno ovodai neveleset, tanulo iskolai neveles- 
oktatasat vegzo nevelesi-oktatasi intezmenyek szamara a sajatos nevelesi igenyu gyermek, tanulo 
nevelesehez, oktatasahoz sziikseges specialis szakkepzettseggel rendelkezo szakember biztositasa, 
amennyiben a nevelesi-oktatasi intezmeny a torvenyben meghatarozottak szerint alkalmazando 
gyogypedagogus, konduktor szakkepzettsegu szakemberrel nem rendelkezik. Az utazo 
gyogypedagogusi, utazo konduktori halozat megszervezese es mukddtetese az illetekes tankeriileti 
kozpont feladata.

Az Nkt. 47. § (1) bekezdese rogziti, hogy a sajatos nevelesi igenyu gyermeknek, tanulonak joga, hogy 
kiilonleges banasmod kereteben allapotanak megfelelo pedagogiai, gyogypedagogiai, konduktiv 
pedagogiai ellatasban reszesiiljon attol kezdodoen, hogy igenyjogosultsagat megallapitottak. A 
kiilonleges banasmodnak megfelelo ellatast a szakertoi bizottsag szakertoi velemenyeben foglaltak 
szerint kell biztositani.
Az Nkt. 47. § (4) bekezdes eldirasai szerint a sajatos nevelesi igenyu gyermek, tanulo nevelesehez es 
oktatasahoz a kbvetkezd feltetelek sziiksegesek:
a) a gyermek, tanulo kiilon nevelesehez es oktatasahoz, a fejleszto neveles-oktatashoz, a sajatos 
nevelesi igeny tipusanak es sulyossaganak megfelelo gyogypedagogus, konduktor foglalkoztatasa, a 
neveleshez es oktatashoz sziikseges specialis tanterv, tankonyv es egyeb segedlet,
b) egyeni eldrehaladasu neveleshez es oktatashoz, integralt ovodai neveleshez, iskolai neveles- 
oktatashoz, az illetekes szakertoi bizottsag altal meghatarozottak szerinti foglalkozashoz a sajatos 
nevelesi igeny tipusanak es sulyossaganak megfelelo gyogypedagogus, konduktor foglalkoztatasa, a 
foglalkozasokhoz specialis tanterv, tankonyv, valamint specialis gyogyaszati es technikai eszkozok, 
c) a fejlesztesi teriiletek szakertoi bizottsag altal torteno meghatarozasa.

Az Nkt. 47. § (10) bekezdese ertelmeben a sajatos nevelesi igenyu gyermek, tanulo nevelesehez, 
oktatasahoz sziikseges specialis szakkepzettseggel rendelkezo szakember utazo gyogypedagogusi, utazo 
konduktori halozat utjan is biztosithato.

Az Nkt. 74. § (2) bekezdese szerint a koznevelesi feladatokat az allam intezmeny alapitasaval es 
fenntartasaval, tovabba az egyhazi koznevelesi intezmeny, a nemzetisegi onkormanyzat fenntartasaban 
allo vagy a magan koznevelesi intezmeny utjan latja el, a fenntartoval az allam koznevelesi szerzodest 
kbthet. Az ovodai nevelesrol, a nemzetiseghez tartozok ovodai neveleserol, a tobbi gyermekkel. 
tanuloval egyutt nevelheto, oktathato sajatos nevelesi igenyu gyermekek ovodai neveleserol a telepiilesi 
onkormanyzat vagy tarsulasa intezmeny alapitasa es fenntartasa vagy koznevelesi szerzodes reven 
gondoskodik.
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A Motv. 41.§ (3) bekezdese alapjan onkormanyzati dontest a kepviselo-testiilet, a helyi nepszavazas, a 
kepviselo-testiilet felhatalmazasa alapjan a kepviselo-testiilet bizottsaga, a reszonkormanyzat testiilete, a 
tarsulasa, a polgarmester, tovabba ajegyzd hozhat.

A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a Kepviselo- 
testiilet es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XL 06.) Onk. rendelet 
(tovabbiakban: SZMSZ) 7. sz. melleklet 1.1.1. pontja alapjan a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag 
dont barmely onkormanyzati szerzodes megkdteserol es megszunteteserol.

Az SZMSZ 31. § (I) bekezdese alapjan a Kepviselo-testiilet az atruhazott hataskdr gyakorlasat barmikor 
indokolas nelkiil magahoz vonhatja azzal, hogy az nem minosiil a hataskdr visszavonasanak.

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag az SZMSZ 7. melleklet 1.2.5. es 1.4.2. pontjai alapjan, a 
Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag pedig az SZMSZ 2.4.1. 
pontja javasolja a Kepviselo-testtiletnek az eldteijesztes megtargyalasat.

A Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13.§ (2) bekezdese alapjan az eldterjesztest nyilvanos Olesen 
kell targyalni. Az SZMSZ 30. § (2) bekezdese es a 6. melleklet 6. pontja alapjan a hatarozat 
elfogadasahoz mindsitett tobbseg sziikseges.

Kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Melleklet:

1. melleklet: Belsd-Pesti Tankeriileti Kozponttal gyogypedagogiai feladatok ellatasara feladat- 
ellatasi szerzodes tervezete

2. melleklet: Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kozponttal megkotbtt egyiittmukodesi megallapodas

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
..../2022. (1.20.) szamu hatarozata

a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi 
Ovodakban a Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek ellatasara vonatkozo feladat-ellatasi szerzodes 

megkdteserol es a sziikseges penziigyi fedezet biztositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete

1. a Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag - az SZMSZ 7. sz. melleklet 1.1.1. pontja szerinti - 
hataskorenek magahoz vonasaval ugy dont, hogy a 2014. januar 14. napjan a Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat es a Klebelsberg Intezmenyfenntarto Kbzpont kozott 
letrejott Egyiittmukodesi Megallapodast 2021. januar 31. napjaval kozos megegyezessel 
megsziinteti es a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott 
Jozsefvarosi Ovodak tekinteteben a Sajatos Nevelesi Igenyu gyermekek ellatasanak biztositasa 
erdekeben gyogypedagogiai feladatok ellatasra feladat-ellatasi szerzodest kbt a Belsd-Pesti 
Tankeriileti Kozponttal 2022. februar 1. - 2022. december 31. kozotti idoszakra vonatkozdan az 
eloterjesztes mellekleteben foglalt megallapodas szerint,

2. a hatarozat 1. pontjaban foglaltak alapjan az Onkormanyzat 2022. evi koltsegveteseben 
biztositja a penziigyi fedezetet 10.472.000 Ft osszegben.

3. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon a hatarozat 2. pontjaban meghatarozott dologi - 
eldiranyzat - szakmai szolgaltatas igenybevetele jogcimen - betervezeserol az Onkormanyzat 
2022. evi koltsegveteseben.

4. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontjaban meghatarozott feladat-ellatasi szerzodes 
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 1. pont tekinteteben: 2022. januar 20., 2-3. pont eseteben: az Onkormanyzat 2022. evi 
kbltsegvetesenek elfogadasa, 4. pont tekinteteben: 2022. januar 31.



A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda, Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly.

Budapest, 2O22.januar 05.
Dr. Erdss Gabor 
alpolgarmester

jegy

segi ellendrzes:



Feladatellatasi szerzodes
Gyogypedagogiai feladatok ellatasra

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat
szekhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67,
kepviseli: Piko Andras polgarmester
torzskonyvi azonosito szama: 735715
adoszam: 15735715-2-42

bankszamlaszama: 11784009-15508009
KSH statisztikai szamjele: 15735715-8411-321-01
mint szolgaltatast igenybe vevo (a tovabbiakban: Onkormanyzat),

valamint a

Belso-Pesti Tankeriileti Kozpont
szekhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 6.
kepviseli: Beleznay Tamas igazgato
adoigazgatasi azonosito szama: 15835011-2-42
Eloiranyzat-felhasznalasi keretszamla szama: 10032000-00336633-00000000
AHT azonositoja: 361340
statisztikai szamjele: 15835011-8412-312-01
mint Szolgaltatast nyujto (tovabbiakban: Szolgaltato),

(a tovabbiakban egyuttesen a „Felek”, kulon-kiilon a „F£1”) kozott az alabbiak szerint.

I. ELOZMENYEK

1. A nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC torveny (tovabbiakban Nkt.) 47. § (1) 
bekezdese szerint a sajatos nevelesi igenyu gyermeknek joga, hogy kiilonleges 
banasmod kereteben, allapotanak megfelelo pedagogiai, gyogypedagogiai, konduktiv 
pedagogiai ellatasban reszesuljbn attol kezdodoen, hogy igenyjogosultsagat 
megallapitottak.

2. A Felek rogzitik, hogy az Nkt. 47. § (10) bekezdese alapjan a sajatos nevelesi igenyu 
gyermek, tanulo nevelesehez, oktatasahoz sziikseges specialis szakkepzettseggel 
rendelkezo szakember utazo gyogypedagogusi, utazo konduktori halozat utjan is 
biztosithatd. Az Nkt. 15/A. § (2) bekezdese szerint az utazo gyogypedagogusi, 
konduktori halozat megszervezese es mukodtetese az illetekes tankeriileti kozpont 
feladata.

3. Felek rogzitik, hogy az Onkormanyzat kizarolagos fenntartasaban levo Jozsefvarosi 
Ovodak, valamint az Onkormanyzat feladatellatasi kotelezettsegebe tartozo keriileti 
ovodai ellatasba tartozo, II/l. pont szerinti gyermekek ellatasara kotnek szerzodest. 
Szolgaltato feladatellatasi korebe kdtelezo feladatkent az onkormanyzati fenntartasba 
tartozo intezmenyek feladatellatasa nem tartozik. Az Onkormanyzat a fenntartasaban 
levo intezmenyek feladatellatasanak finanszirozasara normativ tamogatasra jogosult, a 
sajatos nevelesi igenyu gyermekek ellatasara emelt normativ tamogatasra jogosult.
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II. A MEGALLAPODAS TARGYA

1. A jelen megallapodas alairasaval az Onkormanyzat megbizza a Szolgaltatot az 
Onkormanyzat fenntartasaban allo Jozsefvarosi Ovodak - jelen szerzodes mellekleteben 
felsorolt- tagovodaiba jaro, szakertoi bizottsag altal megallapitottan sajatos nevelesi 
igenyu gyermekek reszere gyogypedagogiai, illetve konduktori ellatas nyujtasaval, 
Szolgaltato pedig a megbizast elvallalja.

2. A Szolgaltato szavatolja, hogy a foglalkoztatasaban allo kozalkalmazottakon keresztul 
rendelkezik a jelen megallapodas teljesitesehez szilkseges szakertelemmel.

3. Felek rogzitik, hogy a jelen megallapodas a kozbeszerzesekrol szold 2015. evi CXLIII. 
torveny 9. §-anak (1) j) pontja alapjan mentes a kozbeszerzesi eljaras lefolytatasara 
iranyulo kotelezettseg alol es az Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzatanak IV/l/c. 
pontja alapjan a nyilt palyaztatas alol is.

III. A MEGALLAPODAS HATALYA

Jelen megallapodas hatarozott idore, 2022. februar 01. napjatol 2022. december 31. 
napjaig terjedo idotartamra szol.

IV. A SZOLGALTATO KOTELEZETTSEGEI

1. Szolgaltato a megallapodas mellekleteben felsorolt, onkormanyzati fenntartasu 
tagovodakban, a szakertoi bizottsag altal eloirt idokeretben biztositja, a szakertoi 
bizottsag szakvelemenyevel rendelkezd sajatos nevelesi igenyu gyermekek 
gyogypedagogiai, konduktori ellatasat.

2. Felek a megallapodas IV. 1 pontjaban foglaltak biztositasahoz az ellatott sajatos nevelesi 
igenyu gyermekek koret folyamatosan aktualizaljak annak erdekeben, hogy a szakertoi 
bizottsag altal meghatarozott sajatos nevelesi igenynek megfeleld ellatas a lehetd 
leghamarabbi idopontban megkezdddjon.

3. A Felek megallapodnak abban, hogy a feladatellatas helyszfnei, a fejlesztesben 
reszesiilo gyermekek letszama es az egyes gyermekek fejlesztesere forditott oraszam a 
nevelesi ev soran valtozhat. Felek megallapitjak, hogy a megallapodas IV. 1. pontjaban 
meghatarozott ellatast a Szolgaltato a megallapodas hatalyba lepesenek napjat 
megelozoen mar folyamatosan vegzi. Szolgaltato, amennyiben az ellatott gyermekek 
letszama valtozik, ugy az uj gyogypedagogiai ellatasra jogosult gyermekek ellatasat a 
megallapodas IV.2. pontjaban rogzitetteknek megfelelden koteles elvegezni.

4. Szolgaltato feladatot ellato utazo gyogypedagogusai, illetve a megallapodasban 
foglaltak teljesitese erdekeben reszt vevo alkalmazottai, kotelesek egyuttmukodni a 
sajatos nevelesi igenyu gyermekkel/gyermekekkel jogviszonyban allo ovodaval, annak 
ovodapedagogusaval az ellatott gyermek(ek) egyeni fejlesztesi tervenek elkesziteseben. 
Szolgaltato az egyeni fejlesztesi terveket a jogosultsag megallapitast koveto tizenot 
napon belul elkesziti.

5. Az egyeni fejlesztesi terv tartalmarol, megvalositasarol, az ellatott gyermek fejlodeserol 
Szolgaltato a megallapodas teljesitese erdekeben bevont alkalmazottja altal koteles 
legalabb felevente tajekoztatni az erintett gyermek ovodapedagogusat, valamint az 
ovodapedagogussal kozosen a gyermek torvenyes kepviseldit.
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6. Szolgaltato gondoskodik a sajatos nevelesi igenyu gyermekek gyogypedagogiai 
ellatasanak megszervezeserol, szakmai felugyeleterol, az ellatast igazolo 
dokumentumok elkesziteserol, a megallapodas teljesiteserol a 2022. februar 1. napjatol- 
2022. augusztus 31. napjaig tarto idoszakot kovetoen, majd a 2022. szeptember 1. 
napjatol 2022. december 31. napjaig tarto idoszakot kovetoen irasban beszamol az 
Onkormanyzatnak.

V. AZ ONKORMANYZAT JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

1. Az Onkormanyzat jogosult Szolgaltato teljesiteset ellenorizni. Ennek soran az 
Onkormanyzat - a szemelyes adatok kezelesere vonatkozo szabalyok betartasaval, 
kizarolag a szolgaltatassal szorosan osszefuggo GDPR es egeszsegugyi adatok vedelme 
mellett - jogosult a Szolgaltato irataiba betekinteni, a Szolgaltato helyisegeibe belepni 
es ott tartozkodni, illetve irasos felvilagositast kemi a Szolgaltatotol.

2. Szolgaltato tudomasul veszi, hogy az Onkormanyzat a jelen megallapodas Szolgaltato 
altali teljesiteserol rendszeresen tajekoztatast kerhet az erintett tagovodaktol.

3. Az Onkormanyzat 2022. majus 10. napjaig elozetes adatot biztosit Szolgaltato reszere 
tagovodankenti bontasban azon gyermekletszamrol, amelyre igenybe kivanja venni 
2022. szeptember l-jetol az utazo gyogypedagogiai ellatast. A feladatellatas konkret 
modjarol (idobeosztas, helyszfn) a Szolgaltato egyeztet az erintett tagovodavezetokkel.

4. Az Onkormanyzat a feladatellatassal erintett tagovodakban a jelen megallapodasban 
meghatarozott ellatas nyujtasahoz sziikseges helyiseg es eszkozok hasznalatat a 
sziikseges mertekben teritesmentesen biztositja Szolgaltato reszere.

5. Az Onkormanyzat a Szolgaltato szerzodesszeru teljesitese es a VI.2. pont szerinti 
dokumentumok benyujtasa eseten koteles - Szolgaltato alakilag es tartalmilag hibatlan 
szamlaja alapjan - a szolgaltatas ellenerteket hataridon beliil Szolgaltatonak megfizetni.

VI. FIZETESI FELTETELEK

1. A jelen megallapodas szerinti ellatas biztositasaert Szolgaltato feladatellatasi dijra 
jogosult. A feladatellatasi dij merteket Felek, 4.000 Ft /ora, azaz Negyezer forint/ora 
osszegben hatarozzak meg 10.472.000 Ft keretosszeg erejeig, mely tartalmazza az 
osszes jarulekos koltseget. A szolgaltatas az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi 
CXXVII. torveny 85. § (1) bekezdes i) pontja alapjan kozerdeku jellegere tekintettel 
mentes az altalanos forgalmi ado alol.

2. Szolgaltato a szamlat a IV. 6. pont szerinti ellatasi idoszakot kovetoen jogosult kiallitani 
es benyujtani a JEGYMI es a tagovodavezetok altal alairt szakmai igazolas es az 
Onkormanyzat reszerol teljesitesigazolasra jogosult szemely altal alairt szakmai 
teljesitesigazolast kovetoen, melyhez csatolni koteles a IV. 6. pontban megjelolt 
szakmai beszamolot az Onkormanyzat reszere.
Szakmai teljesitesigazolasra jogosult szemely: Pokomyi Viktoria humankapcsolati 
irodavezetd.

3. A VI. 1.; a VI. 2., VI.3. es a VI. 4. pontokban foglaltakat figyelembe veve az 
Onkormanyzat vallalja, hogy a szolgaltatas ellenerteket banki atutalassal egyenliti ki a

3



Szolgaltato Magyar Allamkincstar penzintezetnel vezetett 10032000-00336633- 
00000000 szamu bankszamlajara - amennyiben szamlakifogas nem merul fel - az 
alakilag es tartalmilag hibatlan szamla befogadasat koveto 30 napon belul.

4. A szamlazas es elszamolas a tagovodavezetok es a JEGYMI vezeto altal a gyermekek 
szama es az ellatas idotartama alapjan kiallitott, 2. pont szerinti szakmai igazolasok es 
az Onkormanyzat reszerol teljesitesigazolasra jogosult szemely altal alairt szakmai 
teljesitesigazolas alapjan tortenik.

5. Felek rogzitik, hogy a Szolgaltato altal kiallitott szamla kiegyenlitesere kizarolag a VI.2. 
pontban meghatarozott dokumentumok csatolasa, valamint alakilag es tartalmilag 
hibatlan szamla eseten kotelezett az Onkormanyzat.

6. Az Onkormanyzat kesedelmes fizetese eseten a Szolgaltato a Polgari Torvenykonyvrol 
szolo 2013. evi V. torveny 6: 48. § (1) bekezdese szerinti merteku kesedelmi kamat 
felszamolasara jogosult.

7. Amennyiben a JEGYMI es a tagovodavezetok altal egyeztetett szakmai ellatas 
elvegzeset kovetoen a teljesitesigazolas- szerzodesszeru teljesites ellenere- nem tortenik 
meg, a Szolgaltato feladatellatasra nem kotelezheto, Szolgaltato azonnali hatalyu 
felmondasra jogosult.

VII. A MEGALLAPODAS MEGSZEGESE, MEGSZUNES

1. A Felek a jelen megallapodas Szolgaltato altali sulyos megszegesenek tekintik, ha a 
Szolgaltato barmely, a jelen megallapodas hatalya ala tartozo tagovoda vagy gyermek 
tekinteteben nem teljesiti a jelen megallapodasban rogzitett ellatasi kotelezettseget.

2. A Felek az Onkormanyzat reszerol a jelen megallapodas sulyos megszegesenek tekintik, 
ha az Onkormanyzat barmely idoszakra esedekes dij megfizetesevel harminc napot 
meghalado kesedelembe esik, es fizetesi kotelezettseget a Szolgaltato irasos 
felszolitasanak kezhezvetelet koveto tizendt napon belul sem teljesiti.

3. Amennyiben a jelen megallapodast barmely fel sulyosan megszegi, a masik fel jogosult 
a megallapodast azonnali hatallyal megszuntetni.

4. Felek jogosultak a jelen megallapodast harminc napos felmondasi idovel, a masik 
szerzodo felhez intezett irasbeli jognyilatkozattal indokolas nelkul felmondani. A 
Szolgaltato felmondasa eseten a Felek kotelesek egymassal elszamolni akkent, hogy a 
jelen megallapodas megszuneseig teljesitett ellatas ellenertekere a Szolgaltato jogosult.

5. Fentieken tul a jelen megallapodas megszunik a hatarozott idd elteltevel.

VIII. VEGYES RENDELKEZESEK

1. Egyuttmukodes es kapcsolattartas

(a) A Felek kotelesek tajekoztatni egymast a jelen megallapodasban meghatarozott 
kbtelezettsegeik teljesiteset befolyasolo korulmenyekrol.

(b) A Felek a jelen megallapodas teljesitesevel osszefuggesben az alabbi szemelyeket 
jeldlik ki kapcsolattartonak:
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Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jdzsefvarosi Onkormanyzat

Szolgaltatd reszerol:

Szamlazasi 
iigyek:

Benedek Nora Ildiko
795-8111

ildiko.nora.benedek@kk.gov.hu
Szolgaltatasi 
kerdesek:

Pokornyi Viktoria 
humankapcsolati irodavezetd 
459-2588
pokornyiv@jozsefvaros.hu

Marosi Beatrix
795-2848

beatrix.marosi@kk.gov.hu
Garamvolgyine Merei Judit

795-8109
judit.merei.garamvolgyine@kk.gov.hu

(c) Barmely Fei altal a jelen szerzodessel kapcsolatban a masik Fei szamara adott vagy 
kuldott barmilyen ertesites vagy mas dokumentum atvettnek tekintendo, ha a 
kuldemeny tertivevenyes postai kiildemenykent erkezett, a tertivevenyen szereplo 
atveteli idopontban, ha az ertesitest futarral vagy kiildemeny-tovabbito szolgalattal 
kuldtek, es a futar vagy a kuldemeny-tovabbitd szolgalat nyilvantartast vezet a 
kezbesitett kuldemenyekrdl, az abban megjelolt idopontban. E-mail formajaban kuldott 
kozles eseten a kezbesites idopontja az az idopont, amikor az elektronikus level a 
cimzett elektronikus postafiokjaban hozzaferhetove valik.

2. Iranyadd jog, vitarendezes

(a) A jelen megallapodasban nem vagy nem kello reszletesseggel szabalyozott kerdesek 
tekinteteben a Felek kiilonbsen a nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny, 
annak vegrehajtasi rendeletei, valamint a Polgari Torvenykonyvrdl szolo 2013. evi V. 
torveny, tovabba a magyar jogszabalyok egyeb vonatkozo rendelkezeseit tekintik 
iranyadonak.

(b) A Felek a jelen szerzodesbol eredd esetleges jogvitaikat elsosorban targyalasos uton 
kotelesek rendezni.

3. A megallapodas modositasa

A Felek a jelen megallapodas teljesitese soran kotelesek kolcsonosen egyuttmukodni 
egymassal; a megallapodas modositasat igenylo korulmenyekrol kotelesek 
haladektalanul tajekoztatni egymast. Jelen megallapodas modositasa kizarolag irasban, 
mindket Fei altal tortent alairast kovetoen ervenyes.

4. Ervenytelenseg

(a) Amennyiben a jelen megallapodasban foglalt valamely feltetel vagy mas rendelkezes 
barmely jogszabaly alapjan ervenytelen, jogellenes vagy nem vegrehajthato, a jelen 
megallapodasban foglalt valamennyi egyeb feltetel es rendelkezes mindazonaltal 
ervenyes es hatalyos marad mindaddig, ameddig az a jelen megallapodas gazdasagi es 
jogi lenyeget barmely Felre nezve semmilyen modon lenyegesen hatranyosan nem 
erinti.

(b) Amennyiben barmely feltetelrol vagy egyeb rendelkezesrol bebizonyosodik, hogy 
ervenytelen, jogellenes vagy nem vegrehajthato, a Felek kotelesek a jelen megallapodas 
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modositasa erdekeben egymassal johiszemu targyalasokat folytatni azert, hogy a Felek 
eredeti szandeka elfogadhato modon a leheto leginkabb kifejezodjon.

5. Felek zard nyilatkozata

(a) Jelen megallapodast az Onkormanyzat Kepviseld-testulete a .../2022. (1.20.) szamu 
hatarozataval hagytajova.

(b) Jelen megallapodassal a Felek (a Belsd-Pesti Tankeruleti Kozpont az allami koznevelesi 
kozfeladat ellatasaban fenntartokent reszt vevo szervekrol, valamint a Klebelsberg 
Kozpontrol 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapjan a Klebelsberg 
Intezmenyfenntarto Kozpont Budapest VIII. tankeriilet jogutodjakent) a Budapest 
Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat es a Klebelsberg Intezmenyfenntarto 
Kozpont Budapest VIII. tankeriilet kozott 2014. januar 14-en letrejott Egyuttmukodesi 
Megallapodast kozos megegyezessel - 2022. januar 31. napjaval - megszuntetik.

(c) A felek a jelen megallapodast elolvastak, megertettek, majd mint akaratukkal 
mindenben megegyezot, jovahagyolag frtak ala. A megallapodas 5 (dt) eredeti, 
egymassal teljes egeszeben megegyezd peldanyban kesziilt, amelyekbol 3 (harom) 
peldany az Onkormanyzatnal, 2 (ketto) peldany pedig a Szolgaltatonal marad.

Budapest, 2022.

Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat 
kepviseleteben:

Piko Andras 
polgarmester

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Belsd-Pesti Tankeruleti Kozpont 
kepviseleteben:

Beleznay Tamas 
tankeruleti igazgato

Penziigyi ellenjegyzes:

Bank Julia 
Gazdasagi vezeto

Fedezet: ............................ cimen Budapest,

Penziigyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezeto
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Szerzodes melleklete:

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat altal fenntartott Jozsefvarosi Ovodak 
tagovodai:

1. Jozsefvarosi Ovodak szekhelyovoda
2. Csodasziget Tagovoda
3. Hetszinvirag Tagovoda
4. Mesepalota Tagovoda
5. Napsugar Tagovoda
6. Pitypang Tagovoda
7. Szazszorszep Tagovoda
8. TA-TI-KA Tagovoda
9. Viragkoszoru Tagovoda
10. Varunk Rad Tagovoda
11. Gyerek-Virag Tagovoda

1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9
1083 Budapest, Tomo utca 38/A.
1081 Budapest, Kun utca 3.
1085 Budapest, Somogyi Bela utca 9-15.
1086 Budapest Danko utca 31.
1087 Budapest Szazados ut 12-14.
1086 Budapest, Szuz utca 2.
1088 Budapest, Rakoczi ut 15.
1083 Budapest, Baross utca 91.
1086 Budapest Csobanc utca 5.
1083 Budapest, Baross u. 111/b.
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EGYVTTMUKODESI megallapqdas . >cali 11.

KrW JAH 21
amely letrejott MeiiWci..

egyreszrol a Budapest Fovaros VIII. kerulet .lozsefvarosi Onfctnmranyzat (4^8^ 
Baross urea 63-67.) kepviseli: Dr. Kocsis Mate polgarmester. (tovabbiakban: 
Onkormanyzat)

masreszt a Klebekberg Intezmenyfeuntarto Kozpont Budapest! VIII. Tankeriilete (1082 
Budapest, Baross utca 63-67.) kepviseli: Szabone Fdnagy Erzsebet tankeruieti igazgato, 
(tovabbiakban: Tankeriilet)

a tovabbiakban egyutcesen: a Felek -- kdzdtt a mai napon az alabbi felietelek szerint.
1 ./ Az egyUttmtikodesi megallapodas a Felek kOzott 2013/2014-es nevelesi evtbl kczdddoen 
hatarozatlan idbre jbn letre.
2 ./ A Tankeriilet vallalja, hogy a nemzeti kbznevelesrol szolo 201 Levi CXC. torveny (a 
tovabbiakban; Nkt.) 47.§ (10) bekezdese alapjan a VIII. keriiletben eld, ovodai nevelesben 
reszesuld, sajatos nevelesi igenyu gyermekek fejleszteset a Jdzsefvarosi Egyseges 
Gyogypedagogiai Modszertani Inteznieny es Altalanos Iskola utazd gyogypedagogusi 
halozatan keresztiil ellatja.

A Tankeriilet 2./ pontban vallalt feladatat az alabbi jdzsefvarosi napkdzi otthonos 
ovodakban latja el:

Gyerek-Virag Napkozi Otthonos Ovoda (1082 Baross u. H l/B; Baross u. 91-93.)
Hetszinvirag Napkozi Otthonos Ovoda (1081 Kun u. 3.)
Katica Bdlesode es Napkozi Otthonos Ovoda (1089 Vajda Peter u. 37.)

«

e

Kincskereso Napkozi Otthonos Ovoda 
Koszoru Napkozi Otthonos Ovoda 
Mesepalota Napkozi Otthonos Ovoda 
Napraforgo Napkozi Otthonos Ovoda 
Napsugar Napkozi Otthonos Ovoda 
Pitypang Napkozi Otthonos Ovoda 
Szazszorszep Napkozi Otthonos Ovoda 
Szivarvany Napkbzi Otthonos Ovoda 
TA-TI-KA Napkozi Otthonos Ovoda 
Varunk Rad Napkozi Otthonos Ovoda

(1089 Blathy Otto u. 35.)
(1086 Koszoru u. 14-16.)
(1085 Somogyi Bela u. 9-15.)
(1084 Tolnai u. 7-9.)
(1086 Danko u. 31.)
(1087 Szazados ut 14.)
(1086 Szuz u. 2.)
(1083 Szigony u. 18.; Tomo u. 38/a)
(1088 Rakdczi ut 15.)
(1086 Csobanc u. 5.)

4 ./ A Tankeriilet vallalja. hogy a sziikseges szakmai adminisztracids tevekenys6get 
ellenorizheto modon latja el.

Onkorminyzat vallalja. hogy a sajatos nevelesi igenyu gyemtekek fejlesztesehez 
sztikseges targyi eszkozoket biztositja a 3./ pontban megjeldk koznevelesi intezmenyeiben.
6 ./ .A szerzodo Felek kblcsbnbsen megallapodnak abban, hogy a hatekony egyuttmukbdes 
erdekeben folyamatosan kape.solatot tartanak egymassal az ovodavezetokon, valamint a 
Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatai Humankapcsolati Irodajan keresztiil.



U A szerzodo Felek kolcsondsen megallapodnak abban, hogy a megallapodast kftzos 
megegyezessel barmikor megsztintethetik. A Felek a megallapodas egyoidalu megszimtetesc 
eseten az uj nevelesi evre elhetnek a felmondassal.
8 ./ Az Onkormanyzat reszerol az egyuttmukodesi megallapodas anyagi fedezetet nem 
igenyel
9 ./ A jelen szerzodesben nem szabalyozott kercsekben a Polgari Tbrvenykonyvrol szolo 1959. 
IV. tbrveny es az Nkl. rendelkezesei az iranyadok.
Jelen megallapodast a Felek. mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag irjak ala.

Budapest. 2014. januaOA z-A.
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