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Ügyiratszám: Kp/589/2014/IV
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a
gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot
keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása.
2014. év december 4. napján a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány (a
továbbiakban: „FERKÓ” Alapítvány) elnöke kérelemmel fordult a Budapest Főváros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) felé.
A „FERKÓ” Alapítvány kerületi székhellyel rendelkezik, célja a problémás ferencvárosi
gyermekek és családok helyzetének javítása. Céljaiba illeszkedő módon igyekszik támogatni a
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézményének (a továbbiakban:
Tagintézmény) munkáját. A Tagintézmény a gyermekek és a családok érdekében, az óvodák
igényeinek megfelelően a fejlesztő tevékenység jelentős részét a ferencvárosi óvodákba járó
gyerekek számára intézményükben biztosítja.
Az Elnök Asszony kérelmében a ferencvárosi óvodákban dolgozó gyógypedagógusok és
logopédusok munkavégzéséhez szükséges alapvető eszközök beszerzéséhez kérelmezte a
támogatás nyújtását. (Az Elnök Asszony kérelmét az előterjesztés melléklete tartalmazza.)
A ferencvárosi óvodákba kijáró, ott a gyermekek számára gyógypedagógiai, logopédiai
ellátást, fejlesztést biztosító szakemberek jelenleg eszközhiánnyal küzdenek, ami munkájuk
minőségi ellátását, a ferencvárosi gyermekek képesség- és beszédbeli fejlődésének
támogatását nehezíti.
Az alapvető eszközkészletek beszerzése – az összes óvodát tekintve - egyszeri 810 ezer Ft-os
kiadást jelentene. A kérelemben foglaltak alapján a folyamatosan pótlandó eszközök havi
költsége – minden óvodát egybevéve – 2015. januártól májusig, illetve szeptembertől
decemberig havonta 81 ezer Ft-ból lenne megoldható, ami éves szinten 9 x havi 81 ezer Ft,
vagyis 729.000-Ft.
Az eszközkészlet-beszerzés egyszeri 810 ezer Ft támogatásának kifizetésére az Önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére van lehetőség.
A pótlandó eszközök költségét tekintve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. §-a az irányadó, mely szerint a költségvetési
szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére abban az
esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési
évet követő év június 30-áig megtörténik. Ennek alapján a megnevezett soron 2015. januártól
májusig terjedően, azaz 5 x havi 81 ezer Ft, összesen 405.000- Ft összegű kiadásra vállalható
kötelezettség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „FERKÓ” Alapítvány Elnök Asszonyának
kérelme, illetve az előterjesztés alapján döntsön az óvodákba kijáró, fejlesztést végző
szakemberek munkájához szükséges eszközök egyszeri és folyamatos beszerzésének
támogatásáról.

Melléklet:
„FERKÓ” Alapítvány Elnök Asszonyának kérelme
Budapest, 2014. december 12.

Zombory Miklós s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy támogatja a „FERKÓ” Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány támogatási kérelmét az
alábbiak szerint:
a) a ferencvárosi óvodákban dolgozó gyógypedagógusok és logopédusok
munkavégzéséhez szükséges gyógypedagógiai, logopédiai ellátást, fejlesztést segítő
alapvető eszközök egyszeri beszerzésére vonatkozóan az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati rendelet 3143. számú
„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére 810.000,- Ft összegben,
b) a ferencvárosi óvodákban dolgozó gyógypedagógusok és logopédusok folyamatos
munkavégzésének biztosításához, a fogyóeszközök pótlásához szükséges eszközök
beszerzéséhez 2015. januártól 2015. májusig tartó időszakra vonatkozóan az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati
rendelet 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére
havonta 81.000,-Ft, mindösszesen 405.000,- Ft összegben, egyben felkéri
Polgármester Urat, hogy gondoskodjon az a), valamint b) pontban jelölt támogatások
egy összegben történő kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

melléklet

Dr. Hosszú Károly, irodavezető részére
Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28.

Beadvány
Tárgy: Támogatáskérés a ferencvárosi óvodákban dolgozó gyógypedagógusok
és logopédusok munkavégzéséhez szükséges
alapvető eszközök beszerzéséhez

Tisztelt Irodavezető Úr!
A FERKO Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány célja a Ferencvárosban élő gyermekek és
fiatalok felnevelődésének segítése, közösségeik erősítése, családjaik támogatása prevenciós és
intervenciós célú pszichológiai és fejlesztő-pedagógiai módszerekkel. Tevékenységeink
tanulási és beilleszkedési zavarokkal küzdő, neurotikus tüneteket mutató, többségében
hátrányos szociális, kulturális hátterű illetve roma származású gyermekek és fiatalok
esélyegyenlőségének növekedését, társadalmi beilleszkedését kívánják elősegíteni.
Céljainkba illeszkedő módon igyekszünk változatos formában támogatni a Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézményének munkáját. Most egy fontos és
halaszthatatlan ügyben szeretnénk Irodavezető Úr támogatását kérni.
Hosszú évek óta gyakorlat, hogy a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi
Tagintézménye a gyermekek és a családok érdekében, az óvodák igényeinek megfelelően a
fejlesztő tevékenység jelentős részét a ferencvárosi óvodákba járó gyerekek számára
intézményükben biztosítja. Szeretnénk kérni a Ferencvárosi Önkormányzat támogatását
abban, hogy ez a tapasztalt gyógypedagógusok által végzett magas szakmai színvonalú
tevékenység a megfelelő eszközök hiányában ne szenvedjen kárt!
Jelenleg ugyanis sem a fejlesztéshez szükséges megfelelő mennyiségű és minőségű eszköz,
sem ezek utánpótlása nincs biztosítva.
Egy óvodában a fejlesztést végző szakemberek számára az alap eszközkészlet biztosítása: 50
ezer Ft (részletezés a mellékletben).
Ennek tartalma: figyelem- és képességfejlesztő játékok, kirakók, logikai játékok, ceruzafogó,
olló, fejlesztő füzetek.
Ezen felül a folyamatos munkavégzés biztosításához, a fogyóeszközök pótlásához (gyurma,
agyag, buborékfújó, ragasztó, filctoll, gyöngyök, papír, rajzlap, festék, ceruza) egy intézmény
esetén 2015. januártól májusig, és szeptembertől decemberig havonta 5 ezer Ft-ra van
szükség.
Kilenc óvoda esetén tehát a fejlesztő munkát lehetővé tevő alap eszközkészlet biztosítása
450 ezer Ft-ot jelent. A munkát végző szakemberek folyamatos eszközellátása pedig
2015. januártól májusig, és szeptembertől decemberig havonta 45 ezer Ft-ot igényel.

Kérjük Irodavezető Úr támogatását, hogy ezeket az eszközöket be lehessen szerezni!
Az így megvásárolt tartós eszközök tárolási helye az óvodák lennének, használatukat az adott
intézménybe kijáró szakembereink koordinálnák, a ferencvárosi gyermekek ellátásának minél
teljesebb körű biztosítása érdekében.
A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről)
25.§–a alapján a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézményének
logopédus szakemberei a kerület óvodás gyermekeinek logopédiai szűrését, terápiás ellátását
szintén az óvodákban valósítják meg, biztosítva ezzel a magas színvonalú segítséghez való
könnyebb hozzáférés lehetőséget a beszédhibával küzdő ferencvárosi gyermekek és családjaik
számára.
Ez a terápia, amely a későbbi sikeres iskolai tanuláshoz alapvető fontosságú, ma már
csak úgy működtethető, ha eszközeit, kellékeit szakembereink saját költségükre
biztosítják, otthonról, saját papírjukat, ceruzáikat stb. viszik be az óvodákba, saját
pénzükön fénymásoltatják le fejlesztő anyagaikat. Ezért szeretnénk kérni Ferencváros
Önkormányzatának támogatását, hogy a segédanyagokhoz, eszközökhöz, fejlesztő
anyagokhoz, nyomtatványokhoz, ezek sokszorosításához a szükséges támogatást biztosítani
szíveskedjenek.
A logopédiai ellátást a Tagintézmény jelenleg kilenc óvodában biztosítja.
Egy óvodában a logopédusok számára az alap eszközkészlet biztosítása: 40 ezer Ft
(részletezés a mellékletben).
Ennek tartalma: terápiás tesztek, könyvek, fejlesztő játékok, rajzlapok, ceruzák, hegyező,
ragasztó, toll.
Ezen felül a folyamatos munkavégzés biztosításához, a fogyóeszközök pótlásához (papírok,
rajzlapok, ceruzák, tollak stb.) egy intézmény esetén havonta 4 ezer Ft-ra van szükség.
Kilenc óvoda esetén tehát a logopédusok munkáját lehetővé tevő alap eszközkészlet
biztosítása 360 ezer Ft-ot jelent. A munkát végző szakemberek folyamatos eszközellátása
pedig 2015. januártól májusig, és szeptembertől decemberig havonta 36 ezer Ft-ot
igényel.
Kérjük Irodavezető Úr támogatását ezeknek az eszközöknek is a beszerzéséhez!
Összegzés:
A ferencvárosi óvodákba kijáró, ott a gyermekek számára gyógypedagógiai, logopédiai
ellátást, fejlesztést biztosító szakemberek jelenleg komoly eszközhiánnyal küzdenek, ami
munkájukat – a ferencvárosi gyermekek képesség- és beszédbeli fejlődésének
támogatását – nagymértékben akadályozza. Az alapvető eszközkészletek beszerzése – az
összes óvodát tekintve - egyszeri 810 ezer Ft-os kiadást jelentene. A folyamatosan
pótlandó eszközök havi költsége – minden óvodát egybevéve – 2015. januártól májusig,
és szeptembertől decemberig havonta 81 ezer Ft-ból lenne megoldható. Irodavezető Úr
támogatását szeretnénk kérni abban, hogy ezek az eszközök minél hamarabb
beszerezhetőek legyenek!
Budapest, 2014. december 4.
Köszönettel,
dr. Szvatkó Anna
elnök sk.
FERKO Kooperáció a Ferencvárosért Alapítvány

Melléklet
Alap eszközkészlet a gyógypedagógiai, fejlesztői tevékenységhez
A fejlesztőeszköz megnevezése
Mini LÜK

Ár
2 700 Ft

Mini Lük füzetek ( 10 db)

5 500 Ft

Logico Primo keret

3 360 Ft

Logico feladatlapok (10 db)

14 500 Ft

Halli Galli

3 116 Ft

Camelot Junior

4 940 Ft

Számlépcső

3 325 Ft

Babzsák szett

2 090 Ft

Törpék erdeje

3 591 Ft

Upsz, te is meg tudod csinálni!

2 470 Ft

Állatos dobójáték

4 608 Ft

Összesen

50 200 Ft

Alap eszközkészlet a logopédusok számára

Eszköz

Darabszám

Ár

Ragasztóstift

5 db

1 000 Ft

Grafitceruza

10 db

700 Ft

Színesceruza 12 db-os

5 db

3000 Ft

Matrica gyerekeknek (lány/fiú)

10 csomag

4 000 Ft

Golyóstoll

10 db

1 000 Ft

Hegyező

2 db

300 Ft

Beszédészlelést vizsgáló teszt

1 db

11 000 Ft

Logopédiai fejlesztő, terápiás
könyvek
Logopédiai fejlesztő, társas
játékok

4 db

9 000 Ft

4 db

10 000 Ft

Összesen:

40 00 Ft

