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Előterjesztés
a Hatvani Lesznai Anna Alapítvány kérelmével összefüggésben

Tisztelt Városfejlesztési Művelődési Oktatási és Sport Bizottság!

A Hatvani Lesznai Anna Alapítványtól kérés érkezett 2019. december 16. napján, melyben
előadták, hogy igyekeznek hozzájárulni a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő –Nevelést Oktatást Végző Iskola és EGYMI (a
továbbiakban: intézmény) magas színvonalon történő feladatellátásához. Az intézmény
Hatvanból és a város környékéről fogad sajátos nevelési igényű tanulókat, így évek óta ellátják
az aszódi tanköteles gyermekeket is.
Tevékenységük fejlesztő eszközök, udvari és tornatermi játékok vásárlására, szabadidős
programok szervezésére irányul, mellyel az SNI-s gyermekek sokszínű foglalkoztatását
szeretnék támogatni.
Célkitűzésük eléréséhez segítséget kértek levelükben.
Aszód Város Önkormányzata 2020. január 10. napján, e-mailben megkereste az intézmény
intézményvezető asszonyát, Vörösné Habó Juditot. Az önkormányzat kérelmük elbírálásához
szükséges tájékoztatást kért, azon gyermekek létszáma tekintetében, akiket intézményükben,
Aszód városából fogadnak.
Az intézmény intézményvezetője 2020. január 13. napján megküldött e-mailben arról értesített,
hogy jelenleg 3 sajátos nevelési igényű tanuló jár intézményükbe, Aszód városából.
Tisztelt Városfejlesztési –Művelődési –Oktatási és Sportbizottság Tagok, a kérelemhez
kapcsolódó döntésük meghozatalához szíveskedjenek figyelembe venni az alábbiakat is:
Aszód Város Képviselő testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról
szóló 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének 15/A. § (1) – (5) bekezdései akként
rendelkeznek, hogy átruházott hatáskörben, a helyi esélyegyenlőség megteremtése érdekében a
polgármester települési támogatást állapíthat meg annak a fogyatékos gyermeket nevelő

családnak, ahol a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, vagy az autizmussal élő gyermek a
tizennyolcadik életévét nem töltötte be, korai fejlesztése, vagy sajátos nevelési igénye integrált
óvodai, iskolai vagy speciális, gyógypedagógiai intézményben valósul meg.
A települési támogatás összege gyermekenként legfeljebb 150.000, - Ft/év. A támogatásra való
jogosultság megállapítása esetén a jogosultat a támogatás a megállapítást követő hónap első
napjától illeti meg. A fogyatékosság tényét és a korai fejlesztés, vagy sajátos óvodai vagy
iskolai nevelés megvalósulását a kérelmezőnek igazolnia kell a Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat (Hallás-, Látás-, Mozgásvizsgáló) Szakértői Bizottsága, vagy a Pest Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága, vagy a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Aszódi Tagintézménye igazolásával. A kérelemhez csatolni kell továbbá a lakcímkártya
másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek
életvitelszerűen Aszódon lakik, továbbá az intézményi jogviszony igazolását. A támogatásra
való jogosultság megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.
Megállapítható, hogy Aszód Város Képviselő testületének a pénzbeli és természetbeni
ellátásokról és támogatásokról szóló 10/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete biztosítja, az
életvitelszerűen Aszódon lakó SNI-s gyermekek támogatását, a fogyatékos gyermek
családjának nyújtott települési támogatás formájában.
A fent ismertetett települési támogatásra tekintettel, a sajátos nevelési igényű gyermekek
támogatása a fogyatékos gyermeket nevelő családnak nyújtott települési támogatás formájában
már megvalósul.
Kérem, az álláspontjuk kialakításánál legyenek figyelemmel az intézményben fogadott
gyermekek csekélyebb létszámára, valamint a már fennálló és igénybe vehető támogatási
formára!

Aszód, 2020. január 15.
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