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ALPOLGÁRMESTER 

Ügyiratszám: Kp/29944-2/2012/IV. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszere a 

sajátos nevelési igényű tanulók (továbbiakban SNI) integrálására pályázatot hirdetett. 

Önkormányzatunk 2010 márciusában benyújtotta az „EGYÜTT EGY-MÁSÉRT” című pályázatát, 

amely 27 068 423- Ft támogatásban részesült. A pályázat megvalósításában kerületünk 3 intézménye 

vett részt:  

 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény (továbbiakban: Komplex Iskola)  

 József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban: József 

Attila Iskola)  

 Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium (továbbiakban: Telepy 

Iskola) 

A projekt megvalósítási időszaka: 2010. október 1 - 2011. július 31. 

A projekt fenntarthatósági időszaka: 2011. július 31 – 2016. július 31. 

 

A projekt keretében kötelezően megvalósítandó tevékenységek között szerepel 10 SNI tanuló 

integrációja.  

A Komplex Iskolában tanuló gyermek közül 2011. szeptember 1-től 5 tanuló a József Attila Iskolában, 

5 gyermek pedig a Telepy Iskolában folytatja tanulmányit. A 10 gyermek áthelyezéséhez a tanulókról 

készített szakértői vélemények alapján a szakértői bizottságok is hozzájárultak. Mind a 10 gyermek – 

autizmusuk illetve értelmi fogyatékosságukból eredően a Ktv. 121. § (1) bekezdés 29/a pontja szerint 

– az SNI/a törvényi kategóriába tartozik. 

 

A Telepy Iskolába kerülő 5 tanuló közül 4 tanuló ép értelmű, autista. Az autizmussal élő gyermekek 

integrált oktatása és nevelése a többségi pedagógusok számára is fokozott terhelést jelent. Az ép 

értelmű, autista SNI-s tanulók visszavezetéséhez a jogszabályi kereteken felül elengedhetetlen a 

személyi- és tárgyi feltételek biztosítása. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 30.§, 52.§, 66.§, 

121.§ szabályozza az SNI-s tanulók sérülés-specifikus integrált ellátásához szükséges feltételeket. 

A sikeres integráció feltételei: 

1. Törvénységi feltételek biztosítása (a Telepy Iskola alapító okiratába bekerült az 

integrálható autista tanulók ellátása, melyet a képviselő-testület 165/2011. (V.18) 

számú határozatban elfogadott), 

2. Tárgyi feltételek megteremtése (a pályázat során 5.646.000.- Ft értékben fejlesztő 

eszközök beszerzésére került sor), 

3. A tanulók különleges személyre szabott igényeinek figyelembevétele (az iskola 

vezetés feladata), 

4. Személyi feltételek biztosítása – autista gyerekek oktatására és nevelésére 

szakosodott – minimum 1 fő – gyógypedagógus. 

 

A sikeres integráció érdekében a Telepy Iskola intézményvezetője a 2011/2012-es tanévre autista 

ellátásra szakosodott gyógypedagógus biztosítását kérte. 2011-ben az Oktatási, Kulturális és Sport 

Iroda felkérte Demeter Gáborné közoktatási szakértőt és Kuncz Esztert, a Ferencvárosi Nevelési 

Tanácsadó vezetőjét, hogy szakmailag véleményezzék az iskola kérését, miszerint csak úgy tudják 

vállalni a 4 autista gyermek további oktató-nevelő munkáját, ha arra szakosodott gyógypedagógus 

fejleszti a tanulókat, ill. szakmai segítséget nyújt a pedagógusoknak. A szakemberek egyhangúan 

támogatták az intézmény kérését. ( A Humánszolgáltatási Irodán megtekinthetőek.)  

 



 

 

A szakértői vélemények ellenére az iskola kérését az Önkormányzat nem támogatta, hiszen az 

integráció kérdése akkor még bizonytalan volt. Így az ép értelmű autista tanulók beilleszkedését a 

Komplex Iskola állományában dolgozó utazó gyógypedagógusa segítette, aki a teljes munkaidejét a 

Telepy Iskolában töltötte, ezzel is segítve a többségi iskolában dolgozó pedagógusok munkáját, a 

gyermekek fejlesztését. A Komplex Iskola vezetője a továbbiakban nem tudja teljes munkaidőben 

biztosítani az utazó gyógypedagógus jelenlétét, mivel az intézményben a tanév folyamán 

megnövekedett az autista tanulók száma. 

 

A tanév befejezéséhez közeledve, egyértelművé vált, hogy a 4 ép értelmű autista gyermek a 

közösségbe beilleszkedett, tanulmányi munkájuk megfelelő, a tanulók az iskolai élet teljes tagjává 

váltak. Teljesítményük eredményeként sikeres bizonyítvánnyal zárták a tanévet, melyről az iskola 

igazgatója tájékoztatta a Humánszolgáltatási Irodát. 

 

A befogadó iskola írásban nyilatkozott arról, hogy a tárgyi feltételeket biztosítani tudja, de az ép 

értelmű autista tanulók ellátását, az arra képesített gyógypedagógus szakember nélkül vállalni nem 

tudja. 

 - A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30. § (12) bekezdése értelmében „biztosítani kell, 

hogy a fogyatékosság típusának megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező 

gyógypedagógus (terapeuta) vagy konduktor segítse a többi pedagógus munkáját.” 

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 52. § (6) bekezdése alapján az SNI tanulók 

részére a meghatározott heti tanórai foglalkozásokon túl habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozásokat kell szervezni a heti kötelező óraszám meghatározott százalékában. Az autista 

tanulók esetében a habilitációs, rehabilitációs óraszám előírt mértéke a heti kötelező óraszám 50%-a. 

  

A Telepy Iskolában tanuló autista gyermekek vonatkozásában a 2012/2013. tanévben:  

 

Évfolyam 

Előírt habilitációs, 

rehabilitációs 

óraszám 

 

Tanulók 

száma 

1. – 2. 10 0 

3. – 4. 11,25 0 

5. – 6. 12,5 1 

7. – 8. 13,75 3 

 

A leírtak alapján a Telepy Iskola kérését támogatom, szakmai aggodalmával egyetértek. 

 

A törvényi előírásokat és szakemberek véleményét figyelembe véve javasolom a Telepy Iskola 

pedagógus létszámának 1 fő autista tanulók ellátására szakosodott gyógypedagógussal történő 

bővítését, melynek költsége: a kerületben elfogadott F 10-es besorolású pedagógus átlagbérrel 

számolva 1 pedagógus 1 havi bruttó bére 167.000- Ft.  

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a Telepy Károly Testnevelés Szakosított 

Általános Iskola és Gimnázium státuszának 1 fő gyógypedagógussal való bővítését 2012. szeptember 

01. napjától. 

 

 

Budapest, 2012. június 20. 

 

 

Formanek Gyula s.k. 

  alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax: 216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu 



 
 

Határozati javaslat: 

 

 

1.Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium pedagógus létszámát 2012. 

szeptember 1-től 1 fő gyógypedagógus státusszal megemeli.  

 

Határidő: 2012. szeptember 1. 

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy az önkormányzat soron következő módosításakor a szükséges fedezetet biztosítsa. 
 
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 

 


