Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete
A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában
működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásáról
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1)

E rendelet célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek a közneveléshez
való alkotmányos alapjog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának
biztosítása érdekében meghatározza a sajátos nevelési igényű gyermekek nem
az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési intézményekben történő
ellátásért fizetendő térítési díjak és az utazási költségek támogatásának helyi
szabályait, rendelkezzék a támogatás igénybevételének módjáról, mértékéről.

(2)

E rendelet alkalmazásában:
a) Sajátos nevelési igényű gyermek: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. § 25. pontjában meghatározott gyermek.
b) Sajátos nevelési igényű gyermek nevelésére jogosult intézmény: az a
nevelési-oktatási intézmény, amely az Nkt. 15. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételeket a gyermek nevelése során biztosítani tudja,
továbbá az ellátás lehetőségét alapító okirata is tartalmazza.
c) Közeli hozzátartozó: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy,
d) Hátrányos (szociálisan alapon hátrányos) helyzetű gyermek, tanuló: a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 67/A. § (1) bekezdésében meghatározott gyermek.
2. §

E rendelet hatálya kiterjed a Budaörs Város közigazgatási területén bejelentett
állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi
szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel
rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert, sajátos
nevelési igényű gyermekre és szülőjére, illetve törvényes képviselőjére
(továbbiakban: törvényes képviselő).

3. §
Budaörs Város Önkormányzata a sajátos nevelési igényű gyermekek törvényes
képviselői részére, az e rendeletben szabályozott feltételek figyelembevételével,
saját bevételei terhére e rendeletben meghatározott mértékben az óvodai térítési
díjat, és az utazás költségeit a gyermek és egy fő kísérője részére támogatja,
amennyiben saját fenntartású intézményeiben nem tudja biztosítani a gyermekek
állapotának megfelelő nevelést.
4. §
A támogatások pénzügyi fedezetét Budaörs Város Önkormányzat az éves
költségvetésében biztosítja.
2. Eljárási szabályok
5. §
(1)

Az eljárás kérelemre indul, melyet Budaörsi Polgármesteri Hivatalhoz
(továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.

(2)

A kérelmet a gyermek törvényes képviselője nyújthatja be.

(3)

A kérelem benyújtásának határideje minden év szeptember 30. napja.

(4)

A támogatás tényleges folyósítása az óvodalátogatási igazolás benyújtását
követően történhet. Az igazolás benyújtásának határideje az adott év
szeptemberének 30. napja.

(5)

Amennyiben az intézményváltásra év közben kerül sor, egyedi elbírálásra van
lehetőség.

(6)

A támogatás megállapítása egy nevelési évre történik.
6. §

(1)

Az eljárást megindító kérelemhez mellékelni kell:
a) A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.)
EMMI rendelet alapján, a vizsgálatra hatáskörrel rendelkező szerv által kiadott
szakvéleményt, amely tartalmazza
aa)

azt a kitételt, hogy a gyermek óvodában integráltan nem nevelhető,

ab)

a gyermek állapotának megfelelő nevelést biztosító kijelölt befogadó
intézményt,

b) a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére jogosult intézmény (a
továbbiakban: befogadó intézmény) befogadó nyilatkozatát,
c) a befogadó intézmény hivatalos nyilatkozatát a térítési díj összegéről,
d) a befogadó intézmény bankszámlaszámát,
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e) amennyiben többségi óvodából történik az átjelentkezés, a nevelési
intézmény indoklását arról, hogy a rendelkezésére álló pedagógiai
eszközökkel a gyermeket fejleszteni nem tudja.
(2)

Az utazás költségeinek elszámolásához szükséges igazolások, bizonylatok:
a) az intézmény és a lakóhely közötti utazás költségeinek igazolása, gépjármű
használat esetén a szállítást biztosító gépjármű érvényes forgalmi
engedélyének másolata és arra a kötelező felelősségbiztosítás befizetését
igazoló igazolás,
b) amennyiben a gyermek szállítását az Esély Szociális Társulás Szociális és
Gyermekvédelmi Központ Támogató Szolgálata biztosítja, a menetlevél
másolata.
7. §

(1)

Amennyiben a szakvélemény integrált nevelés lehetőségét tartalmazza, és a
Budaörsi Önkormányzat fenntartásában működik a sajátos nevelési igénynek
megfelelő óvoda, úgy nem fogadható el a szülő kérésére történő befogadó
intézményi kijelölés.

(2)

A kérelmeket – a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben – a
Polgármester bírálja el, a benyújtást követő 30 napon belül.

(3)

A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

(4)

A támogatási összeg átutalása a befogadó intézmény által megadott
számlaszámra történik, havi bontásban, a tárgyhót követő 10. napig.
8. §

(1)

A támogatás év közbeni megszűnését vonja maga után:
a) ha a gyermek vagy törvényes képviselője budaörsi lakóhelye megszűnik,
b) ha a gyermek nevelési év közben történő igazolatlan hiányzásai
meghaladják a jogszabályban megengedett óraszámot,
c) ha megszűnik a gyermek jogviszonya a befogadó intézményben.

(2)

A gyermek intézményi jogviszonyának megszűnését a törvényes képviselő a
megszűnést követő 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Hivatal felé.

(3)

A támogatási jogosultságot – a támogatási időszak alatt – folyamatosan
ellenőrzi a Hivatal.
3. A támogatás mértéke
9. §
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A támogatás mértéke az intézményi térítési éves díj mértéke, de maximum
600 000 forint/év, valamint a lakóhely és az intézmény közötti utazás teljes költsége.

4. Záró rendelkezések
10. §
(1)

E rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)

E rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)

Hatályát veszti a sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat
fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásáról
szóló 39/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet.

Budaörs, 2013. június 19.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Dr. Bocsi István
jegyző
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A 34/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2013. június 24-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető

5

