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ELŐTERJESZTÉS 

a Hatvani Gesztenyéskert Óvodában történő logopédiai ellátás helyszínének biztosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Az Egri Tankerületi Központ vezetője 2022. május 10. napján kelt levelében megküldte a 
fenntartásában működő Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani Tagintézményére (3000 
Hatvan, Iskola utca 11.; továbbiakban: Szakszolgálat) vonatkozóan kérelmét logopédiai 
feladatellátás helyszínének biztosítása ügyében. Az ellátás helyszínének a Hatvani Gesztenyéskert 
Óvodát jelölte meg. 
 
Kérelmét azzal indokolta, hogy a Szakszolgálat Hatvan városban két telephelyen működik, az egyik 
a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.), a másik pedig 
a Hatvani 5. számú Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság u. 13.). 
A Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetője jelezte a Szakszolgálat felé, 
hogy a tanulólétszám növekedése miatt hely- és teremhiánnyal küszködik, ezért kérte az 
intézményében működő logopédiai telephely működésének átalakítását. 
 
Az átalakításra vonatkozó terv szerint 2022. szeptember hónaptól az iskola épületében csak az 
általános iskolás tanulók logopédiai ellátását biztosítanák.  
Az óvodás gyermekek ellátása az iskola közelében található Hatvani Gesztenyéskert Óvodában 
történne, melyet az óvodavezető is támogat. A logopédiai ellátást igénybe vevők számára ez a 
módosítás plusz megterheléssel nem járna. 
 
Az Egri Tankerületi Központ a fentiek alapján kéri az önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy 
2022. szeptember 1. napjától az újhatvani városrész óvodás gyermekeinek logopédiai ellátása a 
Hatvani Gesztenyéskert Óvodában (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. Út 10.) valósulhasson meg. 
 
A Hatvani Gesztenyéskert Óvoda intézményvezetője a témával kapcsolatban azt a tájékoztatást 
adta, hogy örömmel fogadná, ha a logopédus az óvodában működne. Csak az újhatvani 
Gesztenyéskert Óvodából jelenleg 29 fő részesül logopédiai fejlesztésben, 17 gyermek pedig 
fejlesztésre vár. Ezt a számot tovább növeli a másik két újhatvani óvoda fejlesztendő gyermekeinek 
száma. 
Tájékoztatott továbbá arról is, hogy a fenntartó hozzájárulása után a fejlesztő szobának a Hatvani 
Gesztenyéskert Óvodában történő kialakítását biztosítani tudná. Ez az átszervezés megkönnyítené a 
logopédiai fejlesztés lebonyolítását, a munka ezáltal gördülékenyebb és hatékonyabb lenne. A 
szülőknek is megnyugtatóbb, ha a gyermekeket helyben fejlesztenék. 
 
Hatvan Város Önkormányzatának, mint az óvoda fenntartójának az óvodában történő logopédiai 
fejlesztő helyiség biztosítása többletköltséget nem jelentene. A helyiség használatát külön 
megállapodásban szükséges rögzíteni. 
 



 

 
 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy 2022. 
szeptember 1. napjától az újhatvani városrész óvodás gyermekeinek logopédiai feladatellátása a 
Hatvani Gesztenyéskert Óvodában (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) valósuljon meg az Egri 
Tankerületi Központ fenntartásában működő Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani 
Tagintézménye (3000 Hatvan, Iskola utca 11.) által. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét a szükséges használati 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2022. június 30. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

 
Hatvan, 2022. május 18. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta:   
    dr. Kovács Éva 
           jegyző 


