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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság X 
véleményezi
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi

Határozati javaslat:
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, 
Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A.) A Belső-Pesti Tankerületi Központtal megkötött feladatellátási szerződés módosítása

A Belső-Pesti Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerület) fenntartásában működő 
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola 
(továbbiakban: Józsefvárosi EGYMI) utazó gyógypedagógusai látják el 2022. február 1. 
napjától 2022. december 31. napjáig terjedő idöszak^^gl^^t^l|átási szerződés keretében a 
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Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 
által fenntartott Józsefvárosi Óvodák székhelyóvodájába és tagóvodáiba járó sajátos nevelési 
igényű ( SNI) gyermekeket.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 47. § (1) bekezdése 
szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 
keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges 
bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint 
kell biztosítani. Az Nkt. 47. § (10) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 
neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó 
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható. Az Nkt. 15/A. § ( 1 ) bekezdése 
alapján az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a sajátos nevelési igényű 
gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai 
csoportban, iskolai osztályban történő óvodai nevelését, tanuló iskolai nevelés-oktatását végző 
nevelési-oktatási intézmények számára a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, 
oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember biztosítása, 
amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a 47. §-ában meghatározottak szerint alkalmazandó 
gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű szakemberrel nem rendelkezik. Az Nkt. 15/A. § 
(2) bekezdésében foglaltak szerint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 
megszervezése és működtetése az illetékes tankerületi központ feladata.
Az Nkt. 74. § (2) bekezdése értelmében a köznevelési feladatokat az állam intézmény 
alapításával és fenntartásával, továbbá az egyházi köznevelési intézmény, a nemzetiségi 
önkormányzat fenntartásában álló vagy a magán köznevelési intézmény útján látja el, a 
fenntartóval az állam köznevelési szerződést köthet. Az óvodai nevelésről, a nemzetiséghez 
tartozók óvodai neveléséről, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről a települési önkormányzat vagy társulása 
intézmény alapítása és fenntartása vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.

Evek óta megfigyelhető a sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek 
számának, arányának folyamatos növekedése. Az SNI gyerekek integrált nevelését, oktatását, 
iskolai deszegregációjukat az utóbbi években jogszabályok és különböző programok 
igyekeznek elősegíteni. A legtöbb különleges bánásmódot igénylő gyermek az 
intézményeinkben, a Tankerülettel együttműködésben folyó magas színvonalú szakmai 
munkának köszönhetően integráltan fejlődik. Az Önkormányzat célja, hogy az SNI gyerekek 
ellátása a Józsefvárosi Óvodák gyógypedagógusaival kerüljön biztosításra, amint az ehhez 
szükséges személyi feltételek adottak lesznek.

Jelenleg hatályban van a 2022. január 27-én kelt „Feladatellátási szerződés gyógypedagógiai 
feladatok ellátására"' (továbbiakban: feladatellátási szerződés) az Önkormányzat és a 
Tankerület (továbbiakban együttesen: Felek) között, amely 2022. február 1. napjától 2022. 
december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra jött létre. Ezen feladatellátási szerződésben 
a Tankerület vállalta, hogy az Nkt. 47. § (10) bekezdése alapján, a Budapest VIII. kerületében 
óvodai nevelésben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Józsefvárosi 
EGYMI utazó gyógypedagógiai hálózatán keresztül ellátja. Továbbá a Tankerület vállalta, 
hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek körét folyamatosan aktualizálja a meghatározott 
nevelési évben kiállított szakértői véleményekben foglalt időkeret változásának megfelelően. 
Ennek értelmében a gyermekek gyógypedagógiai ellátására fordított óraszám a nevelési év 
folyamán változhat. A feladatellátási szerződésben foglaltak teljesítése érdekében a 
Józsefvárosi EGYMI utazó gyógypedagógusai az ellátott gyermekek egyéni fejlesztési terveit a 
jogosultság megállapítását követő tizenöt napon belül elkészíti. A Tankerület gondoskodik a 
sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátásának megszervezéséről, szakmai 
felügyeletéről, az ellátást igazoló dokumentumok elkészítéséről és a megállapodás 
teljesítéséről.



Az Önkormányzat vállalta, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek feladatellátásával 
kapcsolatban a szükséges helyiség és tárgyi eszközök használatát az indokolt mértékben 
biztosítja a köznevelési intézményeiben.

A feladatellátási szerződésben a Felek a 2022. február 1. napjától 2022. december 31. napjáig 
terjedő időszakra az ellátás biztosításáért a feladatellátási díj mértékét 4.000 Ft/óra + járulék, 
azaz Négyezer forint/óra + járulék összegben határozták meg, 10.472.000 Ft keretösszeg 
erejéig, mely tartalmazza az összes járulékos költséget. A szolgáltatás az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVIL törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 85. § (1) bekezdés i) 
pontja alapján közérdekű jellegére tekintettel mentes az általános forgalmi adó alól.

A számlázás és elszámolás a tagóvoda-vezetők és a Józsefvárosi EGYMI vezető által a 
gyermekek száma és az ellátás időtartama alapján kiállított szakmai igazolások és az 
Önkormányzat részéről teljesítésigazolásra jogosult személy által aláírt szakmai 
teljesítésigazolás alapján történik. A 2022. február 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig 
terjedő időtartamra a teljesítésigazolások alapján 5.664.120 Ft került kifizetésre. A 2022. 
szeptember 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó időszakban a megnövekedett SNI 
gyermeklétszám és az emelkedő óraszám miatt a keretösszegből (10.472.000 Ft) fennmaradó 
4.807.880 Ft-ot szükséges kiegészíteni 1.992.760 Ft összeggel.

B.) A Belső-Pesti Tankerületi Központtal új megállapodás megkötése gyógypedagógiai 
feladatok ellátására

A Józsefvárosi Óvodák intézményvezetője az Nkt.-ben megfogalmazott célokra és alapelvekre 
figyelemmel a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozóan megküldte részletes 
(személyi és pénzügyi) javaslatát a gyermekek ellátásának 2023. évi biztosítása érdekében.

A Józsefvárosi Óvodák intézményvezetőjének tájékoztatása szerint jelenleg összesen 48 fő 
sajátos nevelési igényű gyermek jár a Józsefvárosi Óvodák tagóvodáiba. A Katica, a Várunk 
Rád, valamint a Tündérkert Tagóvodákban továbbra is biztosított a jelenleg foglalkoztatott 
gyógypedagógusokkal a sajátos nevelési igényű gyermekek - 18 fő - ellátása. A többi 
tagóvodában a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását abban az esetben tudná biztosítani 
az Intézmény, ha a szakértői bizottság által megjelölt fejlesztési területeknek megfelelő 
szakirányú végzettségű gyógypedagógusok kerülnének felvételre.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Józsefvárosi Óvodák adatszolgáltatása alapján a Józsefvárosi 
EGYMI által nyújtott szolgáltatás költségvetését 34 héttel számolva a 2023. évre.

Józsefvárosi EGYMI

Óradíj 5.000 Ft/óra
Járulékok 650 Ft/óra
SNI gyermek létszám 30 fő
Heti óraszám 92 óra /hét
Eves díj (34 nevelési héttel 
számolva)

17.673.200 Ft/év

A Tankerület jelezte, hogy a költségvetés likviditásának biztosítása érdekében a Tankerület 
által fenntartott Józsefvárosi EGYMI a 2023. évtől csak abban az esetben tudja ellátni az SNI 
gyermekek fejlesztését Budapest VIII. kerület óvodáiban, ha a feladatellátás óradíja 4.000 Ft + 
járulékai helyett 5.000 Ft + járulékai összegre módosul.

A fentiek alapján javaslom a feladatellátási szerződés módosítását a keretösszeg megemelése 
érdekében, továbbá új megállapodás megkötését a Tankerülettel 2023. évre a gyógypedagógiai 
feladatok ellátására.



A feladatellátási szerződésmódosítás tervezetét az előterjesztés 1. sz. melléklete, az új 
megállapodás tervezetét az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

II. A beterjesztés indoka
A) A 2022. szeptember 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó időszakban a 
megnövekedett SNI gyermeklétszám és az emelkedő óraszám miatt a feladatellátási 
szerződésben rögzített keretösszeget (10.472.000 Ft) szükséges kiegészíteni 1.992.760 Ft 
összeggel a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. 
melléklet Általános tartalék terhére történő átcsoportosítással.

B) Az Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Óvodákban az SNI gyermekek 
2023. évi ellátása érdekében a Tankerülettel kötendő új megállapodás megkötéséhez szükséges 
pénzügyi fedezet biztosításáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy a Józsefvárosi Óvodákban biztosítva legyen az SNI gyermekek ellátása.

A feladatellátási szerződés módosításához szükséges pénzügyi fedezet a 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék 
terhére történő átcsoportosítással biztosítható.

Az új megállapodás V. pontja tartalmazza a fizetési feltételeket, amely szerint az ellátás 
biztosításáért a Tankerület, mint Szolgáltató szolgáltatási díjra jogosult. A szolgáltatási díj 
mértékét a Felek 5.000 Ft/óra + járulékai összegben határozzák meg (17.673.200 Ft keretösszeg 
erejéig), mely tartalmazza az összes járulékos költséget. A szolgáltatás az ÁFA törvény 85. § 
(1) bekezdés i) pontja alapján közérdekű jellegére tekintettel mentes az általános forgalmi adó 
alól. Felek a 2023. január 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig tartó időszakot követően, 
majd a 2023. szeptember 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időszakot követően 
számolnak el egymással a Tankerület írásbeli szakmai beszámolója, valamint a tagóvoda- 
vezetők és a Józsefvárosi EGYMI vezető által a gyermekek száma és az ellátás időtartama 
alapján kiállított szakmai teljesítésigazolások alapján.

IV. Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 23. § (5) bekezdés 10. pontjában foglaltak szerint a kerületi önkormányzat feladata 
különösen az óvodai ellátás biztosítása.
A Mötv. 41.§ (3) bekezdése alapján önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi 
népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a 
részönkormányzat testületé, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés módosításáról.
Az SZMSZ 31. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását 
bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör 
visszavonásának.

Az Nkt. 4. § 25. pontja értelmében sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzd.



Az Nkt. 8. § (3) bekezdése alapján a fenntartó az óvodában heti tizenegy’ órás időkeretben 
köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 
fejlesztő pedagógiai ellátását, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, 
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.

Az Nkt. 15/A. § (1) és (2) bekezdései szerint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori 
hálózat feladata a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval részben 
vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban történő óvodai nevelését, 
tanuló iskolai nevelés-oktatását végző nevelési-oktatási intézmények számára a sajátos nevelési 
igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel 
rendelkező szakember biztosítása, amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a törvényben 
meghatározottak szerint alkalmazandó gyógypedagógus, konduktor szakképzettségű 
szakemberrel nem rendelkezik. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat 
megszervezése és működtetése az illetékes tankerületi központ feladata.

Az Nkt. 47. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak 
joga. hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy 
igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői 
bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
Az Nkt. 47. § (4) bekezdés b) és c) pontjainak előírásai szerint a sajátos nevelési igényű 
gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltételek szükségesek: egyéni 
előrehaladású neveléshez és oktatáshoz, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés
oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a 
sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor 
foglalkoztatása, a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati 
és technikai eszközök; a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása.
Az Nkt. 47. § (10) bekezdése értelmében a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 
neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó 
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is biztosítható.
Az Nkt. 74. § (2) bekezdése szerint a köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával 
és fenntartásával, továbbá az egyházi köznevelési intézmény, a nemzetiségi önkormányzat 
fenntartásában álló vagy a magán köznevelési intézmény útján látja el, a fenntartóval az állam 
köznevelési szerződést köthet. Az óvodai nevelésről, a nemzetiséghez tartozók óvodai 
neveléséről, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai neveléséről a települési önkormányzat vagy társulása intézmény alapítása és 
fenntartása vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.Az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerében a 
költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az irányító 
szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési és kiadási előirányzataival megegyező 
összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a 
kötelezettséget vállalónak a tervezéskor biztosítania kell.

A Tankerülettel megkötendő új feladatellátási szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására irányuló kötelezettség alól, továbbá mentes a Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Beszerzési Szabályzat IV/l/c. pontja alapján a nyílt pályáztatás 
alól is.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az SZMSZ 7. melléklet 1.4.1. és 1.4.2. pontjai alapján 
évközben figyelemmel kíséri a gazdálkodás menetét, szükség szerint javaslatot tesz a 
költségvetés módosítására, illetve költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedéseket 
kezdeményez; továbbá közreműködik az Önkormányzat éves költségvetésének tervezésében.
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A Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság az SZMSZ 5. § 
(5) bekezdése alapján véleményezi az előterjesztést.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13.§ (2) bekezdése alapján az előterjesztést 
nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az SZMSZ 30. § (2) bekezdése és a 6. melléklet 6. pontja 
alapján a határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Melléklet:
1. sz. melléklet: Belső-Pesti Tankerületi Központtal gyógypedagógiai feladatok ellátására 

megkötött feladatellátási szerződés módosításáról szóló megállapodás tervezete
2. sz. melléklet: Belső-Pesti Tankerületi Központtal gyógypedagógiai feladatok ellátására 

kötendő új megállapodás tervezete
3. sz. melléklet: Belső-Pesti Tankerületi Központtal gyógypedagógiai feladatok ellátására 

2022. január 27. napján megkötött feladatellátási szerződés

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (.) számú határozata

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott 
Józsefvárosi Óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozó 

feladatellátási szerződés módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy
1. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 
1.1.1. pontja szerinti átruházott feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ 31. § 
(1) bekezdése szerint magához vonja, és módosítja a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodák tekintetében a sajátos 
nevelési igényű gyermekek ellátásának biztosítása érdekében gyógypedagógiai 
feladatok ellátásra vonatkozóan a 2022. február 1. napjától 2022. december 31. napjáig 
terjedő időszakra megkötött feladatellátási szerződést az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal;

2. a határozat 1. pontjában foglaltakhoz szükséges pénzügyi fedezetet 1.992.760 Ft 
összegben az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklet Általános tartalék terhére átcsoportosítással 
biztosítja;

3. felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti átcsoportosítás 
végrehajtására és felkéri az átcsoportosításnak a 2022. évi költségvetéséről szóló 
6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet soron következő módosításában történő 
átvezetésére;

4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott megállapodás 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a határozat 1-2. pontjai tekintetében: 2022. november 24., a határozat 3. pontja 
esetében: a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet soron 
következő módosítása, a 4. pont tekintetében: 2022. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Óvodák.



II. HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (.) számú határozata

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott 
Józsefvárosi Óvodákban a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozó új 

feladatellátási szerződés megkötéséről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy
1. a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságnak a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 
1.1.1. pontjában foglalt hatásköre gyakorlásának magához vonásával a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodák 
tekintetében a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának biztosítása érdekében 
gyógypedagógiai feladatok ellátására megállapodást köt a Belső-Pesti Tankerületi 
Központtal 2023. január 1. - 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az 
előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint;

2. a határozat 1. pontjában foglaltakra biztosítja az Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésében a pénzügyi fedezetet 17.673.200 Ft összegben;

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2. határozati pontban meghatározott 
előirányzat betervezéséről az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében;

4. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott megállapodás 
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: a határozat 1-2. pontjai tekintetében: 2022. november 24., a határozat 3. pontja 
tekintetében az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása, a 4. pont tekintetében: 
2022. december 15.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Óvodák

Budapest, 2022. november JÇ)’

Dr. Eröss Gábor 
alpolgármester



Megállapodás 
Gyógypedagógiai feladatok ellátásra megkötött feladatellátási szerződés módosításáról

Amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67,
képviseli: Pikó András polgármester
törzskönyvi azonosító száma: 735715
adószám: 15735715-2-42
bankszámlaszáma: 11784009-15508009
KSH statisztikai számjele: 15735715-8411-321-01
mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a
Belső-Pesti Tankerületi Központ
székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 6.
képviseli:Marosi Beatrix szakmai vezető, tankerületi igazgató-helyettes adóigazgatási
azonosító száma: 15835011-2-42
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00336633-00000000
ÁHT azonosítója: 361340
statisztikai számjele: 15835011-8412-312-01
mint Szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban: Szolgáltató),

(a továbbiakban együttesen a „Felek”, külön-külön a „Fél”) között az alábbiak szerint.

1 ./ A Felek 2022. január 27. napján egymással feladatellátási szerződést kötöttek az 
Önkormányzat fenntartásában álló Józsefvárosi Óvodák - feladatellátási szerződés 
mellékletében felsorolt- tagóvodáiba járó, szakértői bizottság által megállapítottan sajátos 
nevelési igényű (SNI) gyermekek részére gyógypedagógiai, illetve konduktori ellátás 
Szolgáltató általi nyújtására 2022. február 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra vonatkozóan (továbbiakban: feladatellátási szerződés).

2 ./ Felek rögzítik, hogy a feladatellátási szerződés alapján az Önkormányzat a 2022. február 
01. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra a teljesítésigazolások 
figyelembevételével 5.664.120 Ft összeget fizetett meg a Szolgáltató részére. A 2022. 
szeptember 01. napjától 2022. december 31. napjáig tartó időszakban a megnövekedett SNI 
gyermeklétszám és az emelkedő óraszám miatt a keretösszegből (10.472.000 Ft) fennmaradó 
4.807.880 Ft-ot szükséges kiegészíteni 1.992.760 Ft összeggel.

3 ./ A fentiek alapján a Felek a feladatellátási szerződést közös megegyezéssel akként 
módosítják, hogy a feladatellátási szerződés VI/1. pontjában a „10.472.000 Ft keretösszeg” 
szövegrész helyébe a „12.464.760 Ft keretösszeg" lép.

4 ./ A feladatellátási szerződés jelen megállapodással nem érintett pontjai változatlan 
tartalommal maradnak hatályban.



A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók.

A felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá az Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2022. 
(XI...) számú határozata alapján. A megállapodás 5 (öt) eredeti, egymással teljes egészében 
megegyező példányban készült, amelyekből 3 (három) példány az Önkormányzatnál, 2 (kettő) 
példány pedig a Szolgáltatónál marad.

Budapest, 2022.

Budapest Főváros VIII. kerület Belső-Pesti Tankerületi Központ
Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében:
képviseletében:

Pikó András 
polgármester 
Önkormányzat

Marosi Beatrix 
szakmai vezető, tankerületi igazgató h.

Szolgáltató

Fedezet: címen Budapest, Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyileg ellenjegyzem: Bank Júlia 
gazdasági vezető

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

dr. Sajtos Csilla jegyző nevében és megbízásából 

dr. Székelyhídi Lívia
Jogi és Szervezési Ügyosztály
Jogi Iroda 
irodavezető



MEGÁLLAPODÁS
Gyógypedagógiai feladatok ellátására

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67
képviseli: Pikó András polgármester
törzsszáma: 735715
adóigazgatási azonosító száma: 15735715-2-42
bankszámlaszáma: 11784009-15508009
KSH statisztikai számjele: 15735715-8411-321-01
mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Önkormányzat),

valamint a

Belső-Pesti Tankerületi Központ
székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 6.
képviseli: Marosi Beatrix szakmai vezető, tankerületi igazgató h.
adóigazgatási azonosító száma: 15835011-2-42
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00336633-00000000
ÁHT azonosítója: 361340
statisztikai számjele: 15835011-8412-312-01
mint Szolgáltatást nyújtó (továbbiakban: Szolgáltató),

(a továbbiakban együttesen a „Felek”, külön-külön a „Fél”) között az alábbiak szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 74. § (2) 
bekezdése értelmében a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai neveléséről a települési önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása vagy 
köznevelési szerződés révén gondoskodik.

2. Az Nktv. 47. § (1) bekezdése szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy 
különleges bánásmód keretében, állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát 
megállapították.

3. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet határozza meg a sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésének, ellátásának tárgyi feltételeit, amelyeket az Önkormányzat biztosít.

4. Az Nktv. 62. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az óvodapedagógus feladata, hogy a 
különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint 
együttműködjön gyógypedagógussal, konduktorral.

5. Az Önkormányzat a Szolgáltató igénybevételével kívánja teljesíteni jogszabályi kötelezettségét, 
melynek érdekében Felek egymással megkötik jelen megállapodást.
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IL A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1. A jelen megállapodás aláírásával az Önkormányzat megbízza a Szolgáltatót az Önkormányzat 
fenntartásában álló, székhely-és tagóvodákban az oda járó, szakértő bizottság által 
megállapítottan sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, illetve konduktori 
ellátásának (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtásával. Szolgáltató a Szolgáltatás 
Önkormányzat részére történő nyújtását elvállalja.

2. A Szolgáltató szavatolja, hogy a foglalkoztatásában álló közalkalmazottakon keresztül 
rendelkezik a jelen megállapodás teljesítéséhez szükséges szakértelemmel.

3. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
9. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes a közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló 
kötelezettség alól és az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának IV/l/c. pontja alapján a nyílt 
pályáztatás alól is.

III. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Szolgáltató az önkormányzati fenntartású tagóvodákban, gyermekenként a szakértői bizottság 
által előírt időkeretben biztosítja az egyes tagóvodákba járó, szakértői bizottság által 
megállapított sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai, konduktori ellátását.

2. A Szolgáltató a jelen megállapodás szerinti ellátást a jelen megállapodás hatálya alatt 
folyamatosan, az igényeknek megfelelően köteles biztosítani.

3. Felek megállapodnak, hogy intézményenként rögzítik az Önkormányzat fenntartásában álló 
tagóvodákba járó, szakértői bizottság által megállapított sajátos nevelési igényű gyermekek 
számát és az ellátásuk időkeretét. A Felek rögzítik, hogy a sajátos nevelési igény megállapítása 
a szakértői bizottság részéről a nevelési évben folyamatosan történhet, ezért az ellátott létszám 
és időkeret módosulhat.

4. Amennyiben az ellátott gyermekek létszáma változik, az új gyógypedagógiai ellátásra jogosult 
gyermekek ellátását a jelen megállapodás alapján köteles ellátni a Szolgáltató.

5. A Szolgáltató feladatot ellátó utazó gyógypedagógusai, illetve a jelen megállapodás 
teljesítésében részt vevő alkalmazottai kötelesek együttműködni az érintett tagóvodával, 
óvodapedagógussal az egyes sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztési tervének 
elkészítésében. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról a Szolgáltató jelen megállapodás 
teljesítésébe bevont alkalmazottai az érintett óvodapedagógussal közösen kötelesek tájékoztatni 
a gyógypedagógiai, konduktív ellátásban részesülő gyermekek szüleit.

6. A Szolgáltató vállalja, hogy minden gyermekről egyéni fejlesztési tervet készít. A Szolgáltató az 
egyéni fejlesztési terveket minden nevelési év szeptember 30. napjáig készíti el, az új 
gyermekek vonatkozásban pedig a jogosultság megállapítást követő tizenöt napon belül készíti 
el az egyéni fejlesztési tervet.

7. Az egyéni fejlesztési terv megvalósításáról és az érintett gyermek fejlődéséről Szolgáltató jelen 
megállapodás teljesítésébe bevont alkalmazottja köteles legalább félévente tájékoztatni az 



érintett gyermek óvodapedagógusát. A gyermek törvényes képviselőit a Szolgáltató jelen 
megállapodás teljesítésébe bevont alkalmazottja az érintett óvodapedagógussal közösen 
tájékoztatja az egyéni fejlesztési terv megvalósításáról, illetve a gyermek fejlődéséről.

8. Szolgáltató gondoskodik a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátásának 
megszervezéséről, szakmai felügyeletéről, az ellátást igazoló dokumentumok elkészítéséről. A 
megállapodás teljesítéséről a 2023. január 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig tartó 
időszakot követően, majd a 2023. szeptember 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó 
időszakot követően írásban beszámol az Önkormányzatnak.

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Az Önkormányzat jogosult Szolgáltató teljesítését ellenőrizni. Ennek során az Önkormányzat - 
a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok betartásával - jogosult a Szolgáltató 
irataiba betekinteni, a Szolgáltató helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, illetve írásos 
felvilágosítást kérni a Szolgáltatótól.

2. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a jelen megállapodás Szolgáltató általi 
teljesítéséről rendszeresen tájékoztatást kérhet az érintett tagóvodáktól.

3. Az Önkormányzat 2023. május 31. napjáig előzetes adatot biztosít a Szolgáltató részére 
tagóvodánkénti bontásban azon gyermeklétszámról, amelyre igénybe kívánja venni 2023. 
szeptember 1. napjától az utazó gyógypedagógiai ellátást.

4. Az Önkormányzat a feladatellátással érintett tagóvodákban a helyiséget és a munkához 
szükséges eszközök használatát (pl. számítógép-használat, nyomtatási lehetőség) a szükséges 
mértékben térítésmentesen biztosítja Szolgáltató részére.

5. Az Önkormányzat köteles a Szolgáltató számlája alapján a szolgáltatás ellenértékét a 
Szolgáltató által kiállított számlán rögzített határidőn belül a Szolgáltatónak megfizetni.

V. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

1. A jelen megállapodás szerinti ellátás biztosításáért Szolgáltató díjazásra (a továbbiakban: 
Szolgáltatási díj) jogosult.
A Szolgáltatási díj mértékét Felek óradíjban határozzák meg, amely 5.000.- Ft + járulék/ óra, 
azaz ötezer forint + járulék/ óra 17.673.200 Ft keretösszeg erejéig, amely tartalmazza az összes 
járulékos költséget.

A szolgáltatás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIL törvény (a továbbiakban: 
ÁFA tv.) 85. § (1) bekezdés i) pontja alapján közérdekű jellegére tekintettel mentes az általános 
forgalmi adó alól.

2. Felek az ÁFA tv. 58. § (la) bekezdés b) pontja szerinti, határozott időszaki elszámolásban 
állapodnak meg. Elszámolási időszak a III.8. pontban meghatározott időszak. A Szolgáltató az 
elszámolási időszak utolsó napját követő 8 napon belül állít ki számlát az V.l. pontban
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foglaltakat figyelembe véve, és juttatja el Önkormányzatnak, aki annak ellenértékét az 
elszámolási időszak utolsó napjától számított legkésőbb 30 napon belül fizeti meg átutalás útján. 
Szolgáltató a számlán teljesítési időpontként az ÁFA tv. 58. § (la) bekezdés b) pontja alapján a 
fizetési határidőt (elszámolási időszak utolsó napja + 30 nap) köteles feltüntetni. Felek rögzítik, 
hogy a Szolgáltató által kiállított számla kiegyenlítésére kizárólag az V.3. pontban 
meghatározott dokumentumok csatolása, valamint alakilag és tartalmilag hibátlan számla esetén 
kötelezett az Önkormányzat.

3. A számlázás és elszámolás a Szolgáltató III.8. pont szerinti írásbeli beszámolója, a tagóvoda- 
vezetők és a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Általános Iskola (JEGYMI) vezető által a gyermekek száma és az ellátás időtartama alapján 
kiállított szakmai igazolások és az Önkormányzat részéről teljesítésigazolásra jogosult személy 
által aláírt szakmai teljesítésigazolás alapján történik, melyről összesítő táblázatot készít a 
Szolgáltató és azt, valamint a teljesítés igazolásokat, a III.8. pont szerinti írásbeli beszámolót 
számlájához mellékeli.

4. Fizetési késedelem esetén az Önkormányzat a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. §-ában rögzített mértékű késedelmi kamat fizetésére 
köteles.

VI. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA

A jelen megállapodást a Felek határozott időre kötik, annak hatálya 2023. január 1. napjától 
2023. december 31. napjáig.

A felek jogosultak a megállapodás határidejét írásban módosítani.

VII. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZEGÉSE, MEGSZŰNÉS

1. A Felek a jelen megállapodás Szolgáltató általi súlyos megszegésének tekintik, ha a Szolgáltató 
bármely, a jelen megállapodás hatálya alá tartozó tagóvoda vagy gyermek tekintetében nem 
teljesíti a jelen megállapodásban rögzített ellátási kötelezettségét.

2. A Felek az Önkormányzat részéről a jelen megállapodás súlyos megszegésének tekintik, ha az 
Önkormányzat bármely időszakra esedékes szolgáltatási díj megfizetésével harminc napot 
meghaladó késedelembe esik, és fizetési kötelezettségét a Szolgáltató írásos felszólításának 
kézhezvételét követő tizenöt napon belül sem teljesíti.

3. Súlyos szerződésszegése esetén jogosultak a Felek a jelen megállapodást harminc napos 
felmondási idővel felmondani. A Szolgáltató felmondása esetén a Felek kötelesek egymással 
elszámolni akként, hogy a jelen megállapodás megszűnéséig teljesített ellátás ellenértékére a 
Szolgáltató jogosult.

4. Fentieken túl a jelen megállapodás megszűnik a határozott idő elteltével. A Felek rögzítik, hogy 
a jelen megállapodás - tekintettel annak határozott jellegére - rendes felmondással nem 
szüntethető meg.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Együttműködés és kapcsolattartás



(a) A Felek kötelesek tájékoztatni egymást a jelen megállapodásban meghatározott kötelezettségeik 
teljesítését befolyásoló körülményekről.

(b) A Felek a jelen megállapodás teljesítésével összefüggésben az alábbi személyeket jelölik ki 
kapcsolattartónak :

Önkormányzat részéről: Szolgáltató részéről:

Számlázási ügyek: Tiszai Árpád
pénzügyi ügyosztályvezető
tiszai.arpad@jozsefvaros.hu

Bank Júlia 
gazdasági vezető 
julia.bank@kk.gov.hu

Szolgáltatási 
kérdések:

Pokomyi Viktória 
pokornyiv@jozsefvaros.hu 
459-2588

Garamvölgyiné Mérei Judit
judit.merei.garamvolgyine@kk.gov.hu
795-8109

(c) A Felek megállapodnak abban, hogy minden a jelen Megállapodássalkapcsolatos nyilatkozat 
kizárólag írásban érvényes.

(d) Bármely Fél által a jelen megállapodással kapcsolatban a másik Fél számára adott vagy küldött 
bármilyen értesítés vagy más dokumentum átvettnek tekintendő, ha a küldemény tértivevényes 
postai küldeményként érkezett, a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, ha az értesítést 
futárral vagy küldemény-továbbító szolgálattal küldték, és a futár vagy a küldemény-továbbító 
szolgálat nyilvántartást vezet a kézbesített küldeményekről, az abban megjelölt időpontban, 
faxon történő továbbítás esetén pedig a faxüzenethez csatolt visszaigazoló szelvény szerinti 
eredményes küldéskor. E-mail formájában küldött közlés esetén a kézbesítés időpontja az az 
időpont, amikor az elektronikus levél a címzett elektronikus postafiókjában hozzáférhetővé 
válik.

2. Irányadó jog, vitarendezés

(a) A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a Felek különösen az Nktv., annak végrehajtási rendeletéi, valamint a Ptk., továbbá 
a magyar jogszabályok egyéb vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

(b) A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton kísérik meg 
rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre úgy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szerint illetékes bíróság előtt járnak el.

3. A megállapodás módosítása

A Felek a jelen megállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; 
a megállapodás módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni 
egymást. Jelen megállapodás módosítása kizárólag írásban, mindkét Fél által történt aláírást 
követően érvényes.

4. Érvénytelenség
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(a) Amennyiben a jelen megállapodásban foglalt valamely feltétel vagy más rendelkezés bármely 
jogszabály alapján érvénytelen, jogellenes vagy nem végrehajtható, a jelen megállapodásban 
foglalt valamennyi egyéb feltétel és rendelkezés mindazonáltal érvényes és hatályos marad 
mindaddig, ameddig az a jelen megállapodás gazdasági és jogi lényegét bármely Félre nézve 
semmilyen módon lényegesen hátrányosan nem érinti.

(b) Amennyiben bármely feltételről vagy egyéb rendelkezésről bebizonyosodik, hogy érvénytelen, 
jogellenes vagy nem végrehajtható, a Felek kötelesek a jelen megállapodás módosítása 
érdekében egymással jóhiszemű tárgyalásokat folytatni azért, hogy a Felek eredeti szándéka 
elfogadható módon a lehető leginkább kifejezésre jusson.

5. Felek záró nyilatkozata

A felek a jelen, 6 számozott oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá az Önkormányzat Képviselő
testületének ..../2022. (XI...) számú határozata alapján. A megállapodás 5 eredeti, egymással 
teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 3 példány az Önkormányzatnál, 2 
példány pedig a Szolgáltatónál marad.

Budapest,............................

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat 

részéről

Pikó András 
polgármester 
Önkormányzat

Fedezet:........................ címen Budapest,...........

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla jegyző nevében és megbízásából

dr. Székelyhídi Lívia
Jogi és Szervezési Ügyosztály
Jogi Iroda 
irodavezető

Belső-Pesti Tankerületi Központ 
részéről

Marosi Beatrix 
szakmai vezető, tankerületi igazgató h.

Szolgáltató

Pénzügyi ellenjegyzés:

Bank Júlia 
gazdasági vezető



JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022 FEBR 0 3. 
sam:. . . .  . .

Feladatellatási szerződés 
Gyógypedagógiai feladatok ellátásra

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67, 
képviseli: Pikó András polgármester 
törzskönyvi azonosító száma: 735715 
adószám: 15735715-2-42 
bankszámlaszáma: 11784009-15508009

Józsefvárosi Polgármes1'’"' Hivatal

FEBR 05.
Melléklet: ✓ Ügyintéző:

$ *
Előzmény:

KSH statisztikai számjele: 15735715-8411-321-01
mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Önkormányzat),

valamint a

Belső-Pesti Tankerületi Központ
székhelye: 1071 Budapest, Damjanich utca 6.
képviseli: Beleznay Tamás igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15835011-2-42
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00336633-00000000
ÁHT azonosítója: 361340
statisztikai számjele: 15835011-8412-312-01
mint Szolgáltatást nyújtó (továbbiakban: Szolgáltató),

(a továbbiakban együttesen a „Felek”, külön-külön a „Fél”) között az alábbiak szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 47. § (1) 
bekezdése szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges 
bánásmód keretében, állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát 
megállapították.

2. A Felek rögzítik, hogy az Nkt. 47. § (10) bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű 
gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel 
rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is 
biztosítható. Az Nkt. 15/A. § (2) bekezdése szerint az utazó gyógypedagógusi, 
konduktori hálózat megszervezése és működtetése az illetékes tankerületi központ 
feladata.

3. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat kizárólagos fenntartásában lévő Józsefvárosi 
Óvodák, valamint az Önkormányzat feladatellátási kötelezettségébe tartozó kerületi 
óvodai ellátásba tartozó, II/l. pont szerinti gyermekek ellátására kötnek szerződést. 
Szolgáltató feladatellátási körébe kötelező feladatként az önkormányzati fenntartásba 
tartozó intézmények feladatellátása nem tartozik. Az Önkormányzat a fenntartásában 
lévő intézmények feladatellátásának finanszírozására normatív támogatásra jogosult, a 
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására emelt normatív támogatásra jogosult.



II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1. A jelen megállapodás aláírásával az Önkormányzat megbízza a Szolgáltatót az 
Önkormányzat fenntartásában álló Józsefvárosi Óvodák - jelen szerződés mellékletében 
felsorolt- tagóvodáiba járó, szakértői bizottság által megállapítottan sajátos nevelési 
igényű gyermekek részére gyógypedagógiai, illetve konduktori ellátás nyújtásával, 
Szolgáltató pedig a megbízást elvállalja.

2. A Szolgáltató szavatolja, hogy a foglalkoztatásában álló közalkalmazottakon keresztül 
rendelkezik a jelen megállapodás teljesítéséhez szükséges szakértelemmel.

3. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLHI. 
törvény 9. §-ának (1) j) pontja alapján mentes a közbeszerzési eljárás lefolytatására 
irányuló kötelezettség alól és az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának IV/l/c. 
pontja alapján a nyílt pályáztatás alól is.

III. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA

Jelen megállapodás határozott időre, 2022. február 01. napjától 2022. december 31. 
napjáig terjedő időtartamra szól.

IV. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

1. Szolgáltató a megállapodás mellékletében felsorolt, önkormányzati fenntartású 
tagóvodákban, a szakértői bizottság által előírt időkeretben biztosítja, a szakértői 
bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek 
gyógypedagógiai, konduktori ellátását.

2. Felek a megállapodás IV. 1 pontjában foglaltak biztosításához az ellátott sajátos nevelési 
igényű gyermekek körét folyamatosan aktualizálják annak érdekében, hogy a szakértői 
bizottság által meghatározott sajátos nevelési igénynek megfelelő ellátás a lehető 
leghamarabbi időpontban megkezdődjön.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátás helyszínei, a fejlesztésben 
részesülő gyermekek létszáma és az egyes gyermekek fejlesztésére fordított óraszám a 
nevelési év során változhat. Felek megállapítják, hogy a megállapodás IV. 1. pontjában 
meghatározott ellátást a Szolgáltató a megállapodás hatályba lépésének napját 
megelőzően már folyamatosan végzi. Szolgáltató, amennyiben az ellátott gyermekek 
létszáma változik, úgy az új gyógypedagógiai ellátásra jogosult gyermekek ellátását a 
megállapodás IV.2. pontjában rögzítetteknek megfelelően köteles elvégezni.

4. Szolgáltató feladatot ellátó utazó gyógypedagógusai, illetve a megállapodásban 
foglaltak teljesítése érdekében részt vevő alkalmazottai, kötelesek együttműködni a 
sajátos nevelési igényű gyermekkel/gyermekekkel jogviszonyban álló óvodával, annak 
óvodapedagógusával az ellátott gyermek(ek) egyéni fejlesztési tervének elkészítésében. 
Szolgáltató az egyéni fejlesztési terveket a jogosultság megállapítást követő tizenöt 
napon belül elkészíti.

5. Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, megvalósításáról, az ellátott gyermek fejlődéséről 
Szolgáltató a megállapodás teljesítése érdekében bevont alkalmazottja által köteles 
legalább félévente tájékoztatni az érintett gyermek óvodapedagógusát, valamint az 
óvodapedagógussal közösen a gyermek törvényes képviselőit.



6. Szolgáltató gondoskodik a sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai 
ellátásának megszervezéséről, szakmai felügyeletéről, az ellátást igazoló 
dokumentumok elkészítéséről, a megállapodás teljesítéséről a 2022. február 1. napjától- 
2022. augusztus 31. napjáig tartó időszakot követően, majd a 2022. szeptember 1. 
napjától 2022. december 31. napjáig tartó időszakot követően írásban beszámol az 
Önkormányzatnak.

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1. Az Önkormányzat jogosult Szolgáltató teljesítését ellenőrizni. Ennek során az 
Önkormányzat - a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok betartásával, 
kizárólag a szolgáltatással szorosan összefüggő GDPR és egészségügyi adatok védelme 
mellett - jogosult a Szolgáltató irataiba betekinteni, a Szolgáltató helyiségeibe belépni 
és ott tartózkodni, illetve írásos felvilágosítást kémi a Szolgáltatótól.

2. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a jelen megállapodás Szolgáltató 
általi teljesítéséről rendszeresen tájékoztatást kérhet az érintett tagóvodáktól.

3. Az Önkormányzat 2022. május 10. napjáig előzetes adatot biztosít Szolgáltató részére 
tagóvodánkénti bontásban azon gyermeklétszámról, amelyre igénybe kívánja venni 
2022. szeptember 1-jétől az utazó gyógypedagógiai ellátást. A feladatellátás konkrét 
módjáról (időbeosztás, helyszín) a Szolgáltató egyeztet az érintett tagóvodavezetökkel.

4. Az Önkormányzat a feladatellátással érintett tagóvodákban a jelen megállapodásban 
meghatározott ellátás nyújtásához szükséges helyiség és eszközök használatát a 
szükséges mértékben térítésmentesen biztosítja Szolgáltató részére.

5. Az Önkormányzat a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése és a VI.2. pont szerinti 
dokumentumok benyújtása esetén köteles - Szolgáltató alakilag és tartalmilag hibátlan 
számlája alapján - a szolgáltatás ellenértékét határidőn belül Szolgáltatónak megfizetni.

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A jelen megállapodás szerinti ellátás biztosításáért Szolgáltató feladatellátási díjra 
jogosult. A feladatellátási díj mértékét Felek, 4.000 Ft /óra+ járulék, azaz Négyezer 
forint/óra+járulék összegben határozzák meg 10.472.000 Ft keretösszeg erejéig, mely 
tartalmazza az összes járulékos költséget. A szolgáltatás az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontja alapján közérdekű 
jellegére tekintettel mentes az általános forgalmi adó alól.

2. Szolgáltató a számlát a IV. 6. pont szerinti ellátási időszakot követően jogosult kiállítani 
és benyújtani a JEGYMI és a tagóvodavezetök által aláírt szakmai igazolás és az 
Önkormányzat részéről teljesítésigazolásra jogosult személy által aláírt szakmai 
teljesítésigazolást követően, melyhez csatolni köteles a IV. 6. pontban megjelölt 
szakmai beszámolót az Önkormányzat részére.
Szakmai teljesítésigazolásra jogosult személy: Pokomyi Viktória humánkapcsolati 
irodavezető.

3. A VI. 1.; a VI. 2., VI.3. és a VI. 4. pontokban foglaltakat figyelembe véve az 
Önkormányzat vállalja, hogy a szolgáltatás ellenértékét banki átutalással egyenlíti ki a



Szolgáltató Magyar Államkincstár pénzintézetnél vezetett 10032000-00336633- 
00000000 számú bankszámlájára - amennyiben számlakifogás nem merül fél - az 
alakilag és tartalmilag hibátlan számla befogadását követő 30 napon belül.

4. A számlázás és elszámolás a tagóvodavezetök és a JEGYMI vezető által a gyermekek 
száma és az ellátás időtartama alapján kiállított, 2. pont szerinti szakmai igazolások és 
az Önkormányzat részéről teljesítésigazolásra jogosult személy által aláírt szakmai 
teljesítésigazolás alapján történik.

5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató által kiállított számla kiegyenlítésére kizárólag a VI.2. 
pontban meghatározott dokumentumok csatolása, valamint alakilag és tartalmilag 
hibátlan számla esetén kötelezett az Önkormányzat.

6. Az Önkonnányzat késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 6: 48. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamat 
felszámolására jogosult.

7. Amennyiben a JEGYMI és a tagóvodavezetők által egyeztetett szakmai ellátás 
elvégzését követően a teljesítésigazolás- szerződésszerű teljesítés ellenére- nem történik 
meg, a Szolgáltató feladatellátásra nem kötelezhető, Szolgáltató azonnali hatályú 
felmondásra jogosult.

VIL A MEGÁLLAPODÁS MEGSZEGÉSE, MEGSZŰNÉS

1. A Felek a jelen megállapodás Szolgáltató általi súlyos megszegésének tekintik, ha a 
Szolgáltató bármely, a jelen megállapodás hatálya alá tartozó tagóvoda vagy gyermek 
tekintetében nem teljesíti a jelen megállapodásban rögzített ellátási kötelezettségét.

2. A Felek az Önkormányzat részéről a jelen megállapodás súlyos megszegésének tekintik, 
ha az Önkonnányzat bármely időszakra esedékes díj megfizetésével harminc napot 
meghaladó késedelembe esik, és fizetési kötelezettségét a Szolgáltató írásos 
felszólításának kézhezvételét követő tizenöt napon belül sem teljesíti.

3. Amennyiben a jelen megállapodást bármely fél súlyosan megszegi, a másik fél jogosult 
a megállapodást azonnali hatállyal megszüntetni.

4. Felek jogosultak a jelen megállapodást harminc napos felmondási idővel, a másik 
szerződő félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal indokolás nélkül felmondani. A 
Szolgáltató felmondása esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni akként, hogy a 
jelen megállapodás megszűnéséig teljesített ellátás ellenértékére a Szolgáltató jogosult.

5. Fentieken túl a jelen megállapodás megszűnik a határozott idő elteltével.

VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Együttműködés és kapcsolattartás

(a) A Felek kötelesek tájékoztatni egymást a jelen megállapodásban meghatározott 
kötelezettségeik teljesítését befolyásoló körülményekről.

(b) A Felek a jelen megállapodás teljesítésével összefüggésben az alábbi személyeket 
jelölik ki kapcsolattartónak:
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Benedek Nóra Ildikó
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(c) Bármely Fél által a jelen szerződéssel kapcsolatban a másik Fél számára adott vagy 
küldött bármilyen értesítés vagy más dokumentum átvettnek tekintendő, ha a 
küldemény tértivevényes postai küldeményként érkezett, a tértivevényen szereplő 
átvételi időpontban, ha az értesítést futárral vagy küldemény-továbbító szolgálattal 
küldték, és a futár vagy a küldemény-továbbító szolgálat nyilvántartást vezet a 
kézbesített küldeményekről, az abban megjelölt időpontban. E-mail formájában küldött 
közlés esetén a kézbesítés időpontja az az időpont, amikor az elektronikus levél a 
címzett elektronikus postafiókjában hozzáférhetővé válik.

2. irányadó jog, vitarendezés

(a) A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a Felek különösen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
annak végrehajtási rendeletéi, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, továbbá a magyar jogszabályok egyéb vonatkozó rendelkezéseit tekintik 
irányadónak.

(b) A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni.

3. A megállapodás módosítása

A Felek a jelen megállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni 
egymással; a megállapodás módosítását igénylő körülményekről kötelesek 
haladéktalanul tájékoztatni egymást. Jelen megállapodás módosítása kizárólag írásban, 
mindkét Fél által történt aláírást követően érvényes.

4. Érvénytelenség

(a) Amennyiben a jelen megállapodásban foglalt valamely feltétel vagy más rendelkezés 
bármely jogszabály alapján érvénytelen, jogellenes vagy nem végrehajtható, a jelen 
megállapodásban foglalt valamennyi egyéb feltétel és rendelkezés mindazonáltal 
érvényes és hatályos marad mindaddig, ameddig az a jelen megállapodás gazdasági és 
jogi lényegét bármely Félre nézve semmilyen módon lényegesen hátrányosan nem 
érinti.

(b) Amennyiben bármely feltételről vagy egyéb rendelkezésről bebizonyosodik, hogy 
érvénytelen, jogellenes vagy nem végrehajtható, a Felek kötelesek a jelen megállapodás
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módosítása érdekében egymással jóhiszemű tárgyalásokat folytatni azért, hogy a Felek 
eredeti szándéka elfogadható módon a lehető leginkább kifejeződjön.

5. Felek záró nyilatkozata

(a) Jelen megállapodást az Önkormányzat Képviselö-testülete a 24/2022. (1.20.) számú 
határozatával hagyta jóvá.

(b) Jelen megállapodással a Felek (a Belső-Pesti Tankerületi Központ az állami köznevelési 
közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg 
Központról 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapest Vili, tankerület jogutódjaként) a Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Budapest VIII. tankerület között 2014. január 14-én létrejött Együttműködési 
Megállapodást közös megegyezéssel - 2022. január 31. napjával - megszüntetik.

(c) A felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A megállapodás 5 (öt) eredeti, 
egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 3 (három) 
példány az Önkormányzatnál, 2 (kettő) példány pedig a Szolgáltatónál marad.

Budapest, 2022. Ç)f - 2S-

Budapest Főváros Vili, kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 
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Szerződés melléklete:

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott Józsefvárosi Óvodák 
tagóvodái:

1. Józsefvárosi Óvodák székhelyóvoda 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 7-9
2. Csodasziget Tagóvoda 1083 Budapest, Tömő utca 38/A.
3. Tündérkert Tagóvoda 1081 Budapest, Kun utca 3.
4. Mesepalota Tagóvoda 1085 Budapest, Somogyi Béla utca 9-15.
5. Napsugár Tagóvoda 1086 Budapest Dankó utca 31.
6. Pitypang Tagóvoda 1087 Budapest Százados út 12-14.
7. Százszorszép Tagóvoda 1086 Budapest, Szűz utca 2.
8. TÁ-TI-KA Tagóvoda 1088 Budapest, Rákóczi út 15.
9. Virágkoszorú Tagóvoda 1083 Budapest, Baross utca 91.
10. Várunk Rád Tagóvoda 1086 Budapest Csobánc utca 5.
11. Gyerek-Virág Tagóvoda 1083 Budapest, Baross u. 111/b.


