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Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
Csomós Miklós oktatási és kulturális főpolgármester-helyettes részére

Tárgy: közszolgáltatási szerződéssel rendelkező,
SNI gyermekeket ellátó alapítványi intézmények
kiegészítő normatív támogatása

Tisztelt Csomós Miklós Főpolgármester-helyettes Úr!

Szervezetünk 2011. augusztus 28-án Főpolgármester úrhoz fordult a Gyermekek Jogaiért
Egyesülettel közösen, levélben, az óvodás és iskoláskorú sajátos nevelési igényű gyermekek
kiegészítő támogatásának ügyében, mivel a Főváros Közgyűlése 2011. június 22-én
2022/2011. sz. határozatában döntött arról, hogy az SNI gyermekeket ellátó alapítványi
iskolák kiegészítő támogatását 40.000,- Ft-ról átlagosan 25.000,- Ft-ra csökkenti. Az említett
két szervezet közösen kérte, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, miként biztosítható
forrás a támogatás eredeti összegének visszaállítására. Ezúton is szeretnénk kifejezni
köszönetünket a kedvező döntés iránt, melynek eredményeként a helyzet akkor számunkra
megnyugtatóan rendeződni látszott. Levelemben ismét az SNI gyermekeket ellátó
magánintézmények támogatásával kapcsolatban fordulok Önhöz, szülői megkeresés alapján.
Az említett intézményekkel a 2011. október 21-i rendkívüli ülés dokumentumai alapján
Budapest Főváros Önkormányzata közszolgáltatási szerződést kötött.
(http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=tirhidden&command=showagendaitem&agen
daitemid=78828)
2012. januártól a szerződésben nincs pontos támogatási összeg megjelölve, a szerződésben
foglaltak szerint az összeg Budapest Fővárosi Önkormányzata 2012. évi költségvetési
rendeletében foglalt előirányzat függvényében kerül meghatározásra. A szülőktől érkezett
jelzések alapján valószínűsíthető, hogy az intézmények 2012. januárjától érvényes szerződés
ellenére eddig támogatásban nem részesültek.

Kérjük, hogy a 2011. évi CXII. törvény 29.§-a alapján 15 napon belül szíveskedjen
tájékoztatást nyújtani az alábbi kérdésekben elektronikus formában:
·
·
·

A fent említett szerződésekhez kapcsolódóan 2012. januártól milyen egy főre jutó
támogatási összegek kerültek meghatározásra fogyatékossági típusonként a 2012.évi
költségvetési rendelet alapján?
Megtörtént-e támogatási összegek folyósítása 2012. januártól?
Amennyiben nem, mi volt ennek az oka és mikorra várható a folyósítás?

Válaszát – melyet az elnok@esoember.hu e-mail címre várunk – előre is köszönöm.

Üdvözlettel és tisztelettel:

Dénesné Spitzer Éva elnök
Budapest, 2012. február 22.
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