
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

4/2017. (I. 26.) számú 

határozata 

az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási 

szerződés elfogadásáról 

A Közgyűlés 

1. Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján a Nyiregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés 
tartaimát a határozat mellékiete alapján jóváhagyja. 

2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező feladat-ellátási 
szerződés aláírására. 

3. Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a feladatellátáshoz szükséges előirányzatot az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítsa. 

Felelős : Pató né Nagy Magdolna a Gazdasági Osztály vezetője 
Határidő: 2017. január 31. 

/y~ 
Dr. Kovács Ferenc 
polgármester ~ 

Erről értesülnek: 
1. A Közgyűlés tagjai 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
3. Nyíregyházi Tankerületi Központ 



Melléklet a 4/2017. (I. 26.) számú határozathoz 

FELADAT-ElLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
SNI feladatok ellátására a nyíregyházi óvodákban 

amely létrejött egyrészről 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint közszolgáltatás ellátására kötelezett -, székhelye: 
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, adószám: 15731766-2-15 
számlavezető, bankszámlaszám: OTP Bank 11744003-15402006, továbbiakban: Önkormányzat 

másrészről 

Nyíregyházi Tankerületi Központ, mint megbízott - székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b képviseli: 
Gaszperné Román Margit tankerületi központ igazgató, adóigazgatási azonosító száma: 15835334-2-15, 
ÁHT azonosítója: 361695, előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10044001-00336853-00000000, KSH 
statisztikai számjele: 15835334-8412-312-15 továbbiakban: Tankerületi Központ 

együttesen szerződő felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

Előzmények 

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogya nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi cxc. törvény 47. § (10) 
bekezdése alapján a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges 
speciális szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is 
biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az illetékes 
tankerületi központ feladata . 

Szerződés Tárgya 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az általa fenntartott óvodákban (a 
továbbiakban: óvoda) 2017. január l-től a Tankerületi Központ által fenntartott utazó 
gyógypedagógusi hálózat útján biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges bánásmód 
keretében történő, a gyermek állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai ellátását, amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényének megfelelő végzettségű, 
képesítésű gyógypedagógussal rendelkezik (a továbbiakban: gyógypedagógiai ellátás). 

Felek megállapodnak abban, hogyaTankerületi Központ által jelen megállapodásban vállalt utazó 
gyógypedagógus feladatok ellátása nem járhat a Tankerületi Központ köznevelési feladatainak 
a kadályoztatásáva I. 

3. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat az óvodákban ellátja a 
megállapodásban megjelölt sajátos nevelési igényű gyermekek közvetlen fejlesztésével kapcsolatos alábbi 
feladatokat: 
aj habilitációs, rehabilitációs tevékenység (terápiás fejlesztő tevékenység a gyermekkel való közvetlen 
foglalkozásokon, egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációt, rehabilitációt szolgáló órakeretben), 
bJ adminisztráció készítése (a leírt folyamatok adminisztrálása). 

4. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusa a többségi 
intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás keretében 
aj segíti a szemlélet- és attitűdformálást, 



bj javaslatot tesz a sérülés típusához, a gyermek egyéni igényeihez igazodó környezet kialakítására, 
ej segítséget nyújt a gyermek szükségleteihez igazodó egyéni tanmenet összeállításában, 
dj segítséget nyújt a fejlesztéshez szükséges eszközök kiválasztásában, 
ej javaslatot tesz a gyógypedagógiai specifikus módszerek alkalmazására, 
jj segíti a befogadást az óvodai csoportban, közreműködik az érzékenyítésben, 
gj konzultációs lehetőséget biztosít a team-szemléletű munka segítése érdekében. 

5. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gyógypedagógusa folyamatosan 
tájékoztatja és kapcsolatot tart a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleivel, akiknek segítséget nyújt a 
diagnózis értelmezésében, valamint tájékoztatást ad a fejlesztés lehetőségeiről, menetéről, a speciális 
eszközök beszerzési lehetőségeiről, a fejlődés, előmenetel mértékéről. 

A 2. pontban meghatározott feladatellátás az óvodákban történik. Az ellátáshoz szükséges speciális 
eszközöket, amelyek az óvodákban rendelkezésre állnak, a Tankerületi Központ gyógypedagógusa jogosult 
használni. 

6. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal (Szociális és Köznevelési Osztály) útján a nevelési évet 
megelőző május lD-ig előzetes adatot szolgáltat a beiratkozások alapján a Nyíregyházi Tankerületi 
Központnak óvodánkénti bontásban azon gyereklétszám ról, SNI típusról, óvodánkénti bontásról, melyre 
igénybe kívánja venni az utazó gyógypedagógus ellátást. A feladatellátás konkrét módjáról (időbeosztás, 
helyszín biztosítása) az illetékes EGYMI az óvodavezetővel egyeztet. 

Felek megállapodnak abban, hogyafeladatellátás helyszínei, a fejlesztésben részesülő gyermekek létszáma 
és az egyes gyerekek fejlesztésére fordított óraszám a tanév során változhat, melyre felek figyelemmel 
lesznekjelen megállapodásban foglaltak teljesítése során. 

7. A Tankerületi Központ által fenntartott utazó gyógypedagógusi hálózat gondoskodik az óvodába járó 
sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátásának megszervezéséről, szakmai felügyeletéről, 
az ellátást igazoló dokumentáció elkészítéséről. 

A megbízási díj mértéke, megfizetésének feltételei 

8. A Nyíregyházi Tankerületi Központ a 2. pontban meghatározott feladatok ellenértékeként bruttó 3.0S0.
Ft/óra megbízási díjra jogosult, amely minden, az adott feladat ellátásával kapcsolatban felmerülő költségét 
tartalmazza. 

9. A Tankerületi Központ a 8. pontban meghatározott megbízási díjat a tárgyhavi teljesítést követően, az 
Önkormányzat által megbízott teljesítésigazoló, azaz óvodai intézményvezető által, a tárgyhónapot követő 
hó 4. munkanapjáig írásban kiad ott és az illetékes EGYMI intézményvezetője által összegyűjtött 

teljesítésigazoló dokumentumok birtokában jogosult kiszámiázni az Önkormányzat számára. Az 
Önkormányzat a Tankerületi Központ által tárgyhónapot követő hónap lD-ig benyújtott számlán szereplő 
összeget a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított lS napon belül köteles 
átuta lással megfizetni a Tankerületi Központ lD044001-00336853-00000000 számú bankszámlájára. 

Szerződésszegés és jogkövetkezményei 

lD. Az Önkormányzat fizetési késedelme esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a 
továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. 



A felek együttműködése, kapcsolattartás 

11. A felek kötelesek minden, a szerződést érintő változás és rendkívüli eseményesetén egymást 
haladéktalanul tájékoztatní, a szükséges lépéseket megtenni. 

12. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről: dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési 
osztályvezető. 

Kapcsolattartásra jogosult a Tankerületi Központ részéről: Czakóné Udud Zsuzsanna szakszolgálati referens 

Záró rendelkezések 

13. Jelen együttműködési megállapodást felek 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig szóló 
határozott időtartamra kötik. 

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok az 
irányadóak. 

15. E szerződés 4 db eredeti példányban készült, 3 számozott oldalból áll. 

A szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják, az abban 
foglaltakat magukra nézve kötelezőként fogadják el. 

Nyíregyháza, 2017. január 26. 

................ . ~ ........................... . 
Nyíretht~·v~~·~~ei Jogú Város 

Önkormányzata 
Dr. Kovács Ferenc 
Polgármester ~, 
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