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Tárgy: Nyirádi Nyitnikék Óvoda Alapító okiratának módosítása 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a 
Nyirádi Nyitnikék Óvoda Alapító okirata tartalmazza az intézmény alapfeladatait. 
Az alaptevékenység között szerepel többek között a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai.  
 
A sajátos nevelési igény jelenleg hatályos köznevelési törvény szerint:  
„ 4. § 25. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 
 
A Nyirádi Nyitnikék Óvoda nem rendelkezik és nem is rendelkezhet az összes 
fogyatékosság típushoz kapcsolódó személyi és tárgyi feltételekkel. A jelen 
jogszabályi előírások alapján azonban, a működtető önkormányzatnak kötelezően 
biztosítani kell az Alapító okiratban vállalt feladathoz az összes feltételt. Ez jelentős 
anyagi és jogi terhet róhat az önkormányzatra. 
 
A fentiek alapján javaslom a Nyirádi Nyitnikék Óvoda alaptevékenységének 
módosítását az alábbiak szerint: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a) és r) 
pontjával meghatározott óvodai nevelés, és a többi gyermekkel együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű ezen belül a mozgásszervi fogyatékos, enyhe 
fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos gyermeknevelés feladatainak 
ellátása. 
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Határozati javaslat: 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……. határozata 

 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyirádi Nyitnikék Óvoda Alapító 
okiratának 4.3 pontját, mely a Nyirádi Nyitnikék Óvoda alaptevékenységét 
tartalmazza, az alábbiak szerint módosítja: 
 
„ 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a) és r) pontjával meghatározott óvodai nevelés, 
és a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű ezen belül 
a mozgásszervi fogyatékos, enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos 
gyermeknevelés feladatainak ellátása.” 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. május 27. 

 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Nyirád, 2016. május 12. 

 
 

Tisztelettel: 
 
 


