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A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt.) a közoktatás,             
köznevelés területén lényegi változásokat hozott. Az egyik alapvető változás, hogy 2013.           
január 1-jétől az iskolák, a szakszolgálatok, valamint a szakmai szolgáltató az eddigi            
önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba kerültek. 

A hatályban lévő Nkt. 31.§ (2) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján „a            
nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más           
köznevelési intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (a           
továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján – részt vehet az e törvényben meghatározott           
köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában”.  

Újbuda Önkormányzata mindig fontosnak tartotta, hogy a nem az általa fenntartott, de nagy             
számban XI. kerületi gyermekeket, tanulókat ellátó intézményeket – mivel azok kötelező           
feladatokat vállaltak/vállalnak át az önkormányzattól – támogassa. 

A Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvánnyal (Budapesti Korai Fejlesztő Központ)          
kötött együttműködési megállapodásunk 2019. december 31-én lejár. 

Az Alapítvány által ellátott XI. kerületi gyermekekre biztosított finanszírozás a minden év            
végén jelentett létszám alapján kerül meghatározásra, és tervezésre a következő évi           
költségvetésben, ezáltal az előző évi létszám alapján utólagos kifizetésre. 

Az alapítvány, ill. intézmény szakszolgálati tevékenységet végez az Nkt. 31.§ (3)           
bekezdésének értelmében vele köznevelési szerződést a miniszter köthet. Ugyanakkor az          
alapítvány olyan fontos, az óvodáskort megelőző tevékenységet végez, amely mindenképpen          
további támogatásra méltó. 

A korai fejlesztés és gondozás a hatályban lévő köznevelési törvény 18.§-ának megfelelően            
pedagógiai szakszolgálati feladat, a 0-5 éves korú eltérő fejlődésű gyermekek tervszerűen           
felépített programja, amely komplex diagnosztikai vizsgálatot, gyógypedagógiai oktatást és         
különböző terápiás szolgáltatásokat foglal magában. Ez az óvodáskort megelőző fejlesztő          
tevékenység a különböző fokban megkésett vagy eltérő fejlődésmenetű gyermekek komplex          
ellátását jelenti, ahol a képességeket előnyös feltételek megteremtésével kibontakoztatják és          
elősegítik azt, hogy funkcióéretté váljanak. A baj felismerését követő lehető legkorábbi           
segítségnyújtást biztosítja a gyermekek komplex és egyénre szabott fejlesztésével, ezzel          
segítve őket abban, hogy be tudjanak illeszkedni az egészséges kortárs csoporti közösségébe. 

 



A halmozottan, súlyosan sérült gyermekek csak szegregáltan nevelhetők. Kerületünkben a          
szegregáltan nevelhető óvodáskorú gyermekeket az Újbudai Montágh Imre Általános Iskola,          
Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes         
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény látja el. 

A szegregált intézmények fenntartása és működtetése jóval költségesebb. A korai          
fejlesztéssel a szegregált nevelés sok esetben megelőzhető. 

Sem a társadalom, sem az egyén szempontjából nem mindegy, hogy az eltérő fejlődési ütemű              
gyermekek milyen fejlettségi fokkal rendelkezően - az intézményes nevelést megelőző          
időszakban - milyen fejlesztésekben részesülve kerülnek az óvodába. Nem elhanyagolható az           
sem, hogy a családokra nézve a sérült gyermekek nevelése jelentős terhet (lelki, anyagi,             
szocializációs, …..stb.) ró. A sérült gyermekek integrált nevelése ahhoz is hozzásegít, hogy            
egy elfogadóbb, toleránsabb társadalmat építsünk. 

Sajnálatos tény, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek száma egyre növekvő tendenciát            
mutat. Az intézmény 2015-től évente közel 130 XI. kerületi állandó lakcímmel rendelkező            
gyermeket lát el. 

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás a Korai Fejlesztő Központ tevékenységéhez egyre           
több családnak biztosít hatékony segítséget a gyermekek fejlesztésében, valamint nem ró           
rendkívüli anyagi megterhelést a családokra. 

A Gazdasági Bizottság 2014. november 19-ei ülésén, mint tulajdonosi jogot gyakorló,           
hozzájárult a Bártfai u. 34/a. szám alatti épület emeletráépítéssel történő bővítéséhez és            
korszerűsítéséhez az Alapítvány saját költségviselésében és bonyolításában, úgy, hogy az          
emeletráépítés használatbavételi engedélyezésével egyidejűleg az épületbővítmény      
önkormányzati tulajdonú lesz, melynek használata bérleti jogviszony keretében biztosítható         
legalább 2028. augusztus 31. napjáig. 

Fenti szakmai indokok alapján javasoljuk, hogy az alapítvánnyal – az eddigi, mindkét fél             
számára hasznos együttműködés folytatásaként – 2020. január 1-től kezdődően kössünk 10           
évre szóló együttműködési megállapodást.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az előterjesztés           
mellékletében szereplő tartalommal az együttműködési megállapodás megkötéséről dönteni        
szíveskedjen. 

Budapest, 2019. szeptember 4. 
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