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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére 

 
 
Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő pedagógiai-szakmai szolgáltatás és pedagógiai szakszolgálat feladatellátásának 
átszervezésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata első Közoktatási Intézkedési Tervét 
(KIT) 1997-ben készítette el, ami többször került felülvizsgálatra. A 2007-ben, 200/2007. 
(VI.21.) számon elfogadott Közoktatási Intézkedési Tervben már megfogalmazódott a 
logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés helyzetének felülvizsgálata. Ennek határideje 2007. 
december 31-e volt, változás e területen nem történt.  
 
2009 februárjában szakértői vizsgálatot kezdeményezett az Önkormányzat a szakszolgálati 
rendszer felülvizsgálata céljából. A szakértői vizsgálat számos megoldandó problémát tárt fel, 
azonban erre vonatkozó intézkedés nem történt. A Képviselő-testület a 172/2010.(III.30.) 
önkormányzati határozatában elfogadott Közoktatási Intézkedési Tervben ismételten 
meghatározta a szakszolgálati feladatok áttekintését, az ellátási háló újraszervezését, 
határidőként 2010. XII. 31-ét jelölve meg. A korábbi időszakban az érdemi munka nem 
kezdődött el, így e határidőből is kicsúsztunk.  
A 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklete határozza meg a helyi önkormányzatok 
normatív, kötött felhasználású támogatását. E szerint, a támogatást az a pedagógiai 
szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a pedagógus létszám alapján, 
amelyik a közös igazgatású közoktatási intézményben egységes pedagógiai szakszolgálatot 
ellátó intézményegységet és egységes gyógypedagógiai módszertani feladatot ellátó 
intézményegységet tart fenn. Önkormányzatunk intézményeiben számos szakszolgálati 
feladatot ellátó közalkalmazott van, aki után normatívát igényeltünk bár, a jogszabályi 
környezet változása miatt erre nem lettünk volna jogosultak. Az iskolákban, óvodákban 
szakszolgálati feladatot ellátó közalkalmazottak szakmai felügyeletét az intézményvezető így 
nem láthatta el.  
Fentiek miatt az alábbi javaslatot teszem az intézmények 2011. augusztus 31-i határidővel 
történő átszervezésére. 
 
1. A pedagógiai szakmai szolgáltatás átszervezése 

 
1.1. A pedagógiai szolgáltatás törvényi háttere, feladata 

 
Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (továbbiakban Kt.) 85-91.§-a, a 87.§ (1) c) 
pontja rendelkezik az önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatellátásáról, 
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amely a helyi önkormányzatok számára a közoktatás közfeladataival kapcsolatban csak 
feladat-ellátási kötelezettséget ír elő. A törvény intézmény fenntartásáról nem határoz.  
 
Az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ (ÚPSZK) Képviselő-testület által engedélyezett 
létszámkerete 9,65 fő, amelyből 7,65 fő pedagógus álláshely.  
 
A Kt. 36.§ (2) és (3) bekezdése határozza meg a pedagógiai-szakmai szolgáltatások körét 
azzal, hogy a feladatokat az igényeknek megfelelően kell szervezni. 
Törvény szerinti feladatai:  

a) pedagógiai értékelés;  
b) szaktanácsadás; 
c) pedagógiai tájékoztatás; 
d) igazgatási, pedagógiai szolgáltatás; 
e) pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; 
f) tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása; 
g) tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat. 
 

1.2. A pedagógiai szakmai szolgáltatás eddigi áttekintése 
 
A szerteágazó szakmai szolgáltató tevékenység, a sokrétű feladatok ellátása részben 
megvalósult, de az intézmény menedzselése háttérbe szorult. 
Évente készült mérés-értékelés a közoktatási intézményeinkben végzett oktató-nevelő munka 
eredményességéről, a hozzáadott érték ismerete nélkül ez nem jelentett segítséget az 
eredményesebb oktató-nevelő munkához. Az intézmények részéről a szaktanácsadás 
igénybevétele nem kötelező érvényű, így a szolgáltató központ ezen feladatait csak esetenként 
látta el. 
A pedagógiai tájékoztatás, a szakmai információk, adatok, és tanügyi dokumentumok 
gyűjtése, őrzése, feldolgozása megfelelően ellátott volt. 
A pedagógiai, nevelési programok, tantervek készítése során ritkán nyújtott segítséget az 
intézményeknek, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi információk közvetítése 
csak kérésre történt.  
Új tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése előadások, bemutatók 
rendezésével valósult meg. 
A legnagyobb hangsúlyt a pedagógusok képzésére, továbbképzésére fordította. Ezzel 
párhuzamosan, szinte teljesen elmaradt a tanulói tanácsadó szolgálat, a tanulóközösségek, 
diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtása. 
A tanulmányi versenyek szervezése, összehangolása kielégítő módon történt. A versenyek 
szervezését, lebonyolítását javarészt a kerületi munkaközösség-vezetők látták el, a díjazást, 
jutalmazást is az oktatási intézmények saját költségvetésükből finanszírozták. 
Az intézmény az elégséges működés mellett a szakmai innovációra kevésbé fordított 
figyelmet, megnyilvánult ez abban, hogy nem élt a pályázatok adta lehetőségekkel, nem 
követte és nem állította követendő példának a pedagógusok elé az új pedagógiai irányzatokat. 
 
1.3. Javaslat a pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatainak jövőbeni ellátására  
 
A fent felsoroltak alapján a Hivatal felülvizsgálta a szakmai szolgáltatás feladatainak ellátását, 
és azt az általános következtetést vontuk le, hogy más elképzelések alapján kívánjuk a 
továbbiakban megvalósítani a szakmai szolgáltatást. Ehhez nem kívánunk külön intézményt 
fenntartani, hanem a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Oktatási Osztályán belül egy 
pedagógiai koordinátori csoporttal oldanánk meg a feladatellátást, az ÚPSZK pedig 
jogutódlás nélkül megszűnne. A pedagógiai koordinátori csoport a tanulmányi versenyeket és 
továbbképzéseket az osztályvezető közvetlen irányításával valósítaná meg. A változtatások 
következtében nem sérül a szakmai szolgáltatás, az elképzelés szerint a munkavégzés 
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minősége, a feladatellátás rugalmassága javulni fog. Az ÚPSZK-ban dolgozó kollégák, és az 
iskolai munkaközösségek vezetőinek munkájára továbbra is szükség lesz. 
A pedagógusok továbbképzését olyan komoly szakmai referenciákkal rendelkező, akkreditált 
tanfolyamokat szervező cégekkel valósítaná meg, akik az igényeknek megfelelően akár az 
intézményben, helyben is megszerveznék a továbbképzéseket. 
A koordinátori csoport tervezett létszáma 4 fő, s a fenntartó az ÚPSZK minden 
közalkalmazottjának tud állást felajánlani, amennyiben erre igényt tart. 
 
Az ÚPSZK vagyonát képező könyvtári szakkönyvállomány átkerül egy másik önkormányzati 
intézménybe, ahol továbbra is a pedagógusok rendelkezésére áll. 
 
1.4. A közoktatási szakértő és a Fővárosi Önkormányzat véleménye 

 
Az ÚPSZK megszüntetése, és a feladatellátás más módjának kialakítása céljából megkértük a 
Kt. 88.§ (6) pontjában meghatározott közoktatási szakértő (Horváthné Ruby Edit, a XXI. 
kerületi PSZK vezetője) véleményét, mely a következő megállapításokat tartalmazza: 
 

„Törvényességi szakértői megállapítás a tervezett átszervezéssel kapcsolatban 
 

 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata Pedagógiai Szolgáltató 
Központ fenntartójának a Kt. 88. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít arra, 
hogy a PSZK átszervezését, jogutód nélküli megszüntetését az KOB 2011. 
06.28-i ülésére benyújtott előterjesztésében foglaltak szerint megvalósítsa. 

 A fenntartó a pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatellátását belső, 
pedagógiai koordinátori rendszerrel is biztosítani tudja. 

 Az átszervezés a szolgáltatást igénybevevők körét nem sérti, rájuk nem ró 
aránytalan terhet. 

 A fenntartó a PSZK munkatársainak (pedagógiai előadóinak) végzettségüknek 
megfelelő munkát kíván biztosítani. 

 A szakmai szolgáltatás átszervezését, a feladatellátás módját, a szakmai és 
minőségi elvárásokat, középtávú elképzeléseket a Közoktatási Intézkedési 
Tervben – annak módosításával – is rögzíteni javaslom.” 

 
 
 
Budapest Főváros Közgyűlésének Oktatási Bizottsága 95/2011.(VI.21.) számú határozatában 
a következő álláspontot alakította ki: 
 
„Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közoktatási intézményrendszerét 
érintő, tervezett intézkedései – melyek szerint jogutód nélkül megszünteti az Újpesti 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központot, és a közoktatási törvény által a fővárosi kerületi 
önkormányzatok feladataként megnevezett pedagógiai szakmai szolgáltatásokat a jövőben az 
Újpesti Polgármesteri Hivatal Művelődési és Oktatási Osztályán belül kialakítandó 
pedagógiai koordinátori csoport látja el, – továbbra is megfelelő színvonalon biztosítja az 
érintett közoktatási szolgáltatásokat és igénybevétele sem a gyermeknek, sem a szülőnek nem 
jelent aránytalan terhet. A tervezett intézkedések nem ellentétesek Budapest Főváros 
Közoktatás-fejlesztési tervével.” 
 
 
 
A Közoktatási törvény 102.§ (4) bekezdésének rendelkezése értelmében az Újpesti 
Pedagógiai Szolgáltató Központ vezetőjét és közalkalmazotti közösségét - mint a 
véleményezési jogosultsággal rendelkezőket - tájékoztattam.  
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2. A szakszolgálat átszervezése 
 
2. 1. A szakmai szolgáltatás működésének zavara 
 
Az intézményekben a jelenlegi szervezeti keretek között a különböző szakmai területeken 
dolgozó szakemberek együttműködése nem megoldott. Egymástól elkülönülve dolgoznak, 
emiatt többször van átfedés az ellátottak körében, ami a működés során feladatellátási 
zavarokat okoz. Ezen túl az Önkormányzat a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátókra 
csak abban az esetben tud közoktatási normatívát igényelni, ha a feladatot ellátó 
szakszolgálati intézmény alkalmazottja, ezért a finanszírozhatóság szempontjából is indokolt 
a szakszolgálati feladatokat ellátókat egy, a normatív támogatás szempontjából megfelelő 
intézménybe csoportosítani.  
 
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 
33. § (12) bekezdése lehetőséget adott egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény 
(EGYMI) létrehozására, a sajátos nevelési igényű gyermekek többi gyermekkel, tanulóval 
együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából. A Képviselő-testület 2008 
augusztusától az Éltes Mátyás Újpesti Speciális Általános Iskolát Újpesti Speciális Általános 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé szervezte át.  
 
A hivatkozott jogszabály szerint az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény – 
céljaival összhangban – elláthatja a Kt. 34.§ a), b), e), g), és h) pontjában felsorolt pedagógiai 
szakszolgálat feladatait, az utazó szakember hálózat működtetést, továbbá a Kt. 36.§-a (2) 
bekezdésének b)-e) és g) pontjában felsorolt pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladatait, és az 
intézmény keretén belül óvodai vagy általános iskolai feladatot ellátó intézményegység is 
működhet. Az intézmény eddigi feladata – általános iskola (sajátos nevelési igényű értelmi 
fogyatékos tanulók iskolája) – mellett ellátja a pedagógiai szakszolgálati feladatokat (Kt. 34. § 
a), e) pont) és az utazószakember-hálózat működtetését.  
Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben, az egységes konduktív pedagógiai 
módszertani intézményben - szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységenként 
– megszervezhető a nevelési tanácsadás. 
 
Ennek megfelelően az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben 
(BIOK, Erzsébet Utcai Általános Iskola, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola, Károlyi 
István 12 Évfolyamos Gimnázium, Csokonai Vitéz Mihály 13 Évfolyamos Gimnázium, 
Szigeti József Utcai Általános Iskola, Park Óvoda, Liget Óvoda, JMK Óvoda, Deák Ovi) 
dolgozó szakszolgálati tevékenységet folytató pedagógusok átkerülnek az EGYMI-be. A 
Nevelési Tanácsadó összevonásra kerül az EGYMI-vel. 
Az átszervezés lehetővé tenné azt is, hogy minden rászoruló gyermek, valamennyi iskolában 
és óvodában egységes ellátást kapjon. 
Javaslom az egységes ellátást az EGYMI intézményi keretén belül megszervezni. 
 
2.2. A közoktatási szakértő és a Fővárosi Önkormányzat véleménye 
 
A tervezett intézményátszervezésről beszereztük a Budapest Főváros Kormányhivatala által 
javasolt szakértő (Dr. Torda Ágnes) véleményét és a Kt. 88. § (6) bekezdése szerint megkérte 
Budapest Főváros Önkormányzatának fejlesztési tervére épített szakvéleményét. A Kt. 102.§ 
(4) bekezdésének megfelelően a Nevelési Tanácsadó és az EGYMI vezetőjét tájékoztattam. 
A szakértői vélemény a következő megállapításokat tartalmazza: 
 

„Törvényességi szakértői megállapítás a tervezett átszervezéssel kapcsolatban 
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Az átszervezést szakmailag indokolja, hogy az érintett intézmények tevékenységében 
korábban átfedés mutatkozott, elsősorban a pedagógiai szakszolgáltatást illetően. Ez a 
pedagógiai ellátási forma mindkét intézmény alapító okiratában szerepel, a tevékenység 
ellátásához mindkét intézmény megfelelő humán erőforrással rendelkezik… 
Az átszervezési javaslat is tartalmazza, de kiemelni szükséges, hogy a pedagógiai 
szakszolgáltatás feltételeinek és a munka minőségének javulását ígéri a pedagógiai 
szakszolgálati tevékenységet támogató költségvetési támogatás, a feladatellátás komplex 
szervezése a megfelelő szakirányú végzettségűekkel való munkaerő gazdálkodás 
lehetősége. 
A különleges szakértelemmel rendelkező munkatársak új szervezeti formában való 
foglalkoztatása biztosítja a pedagógiai szakszolgálati tevékenységnek a korábbinál 
magasabb színvonalon való ellátását.” 
 

Budapest Főváros Közgyűlésének Oktatási Bizottsága 95/2011.(VI.21.) számú határozatában 
a következő álláspontot alakította ki: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának közoktatási intézményrendszerét 
érintő, tervezett intézkedései – melyek szerint… jogutóddal megszünteti az Újpesti Nevelési 
Tanácsadót, és jogutódnak kijelöli 2011. augusztus 31-től az Újpesti Speciális Általános 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt, – továbbra is megfelelő 
színvonalon biztosítja az érintett közoktatási szolgáltatásokat és igénybevétele sem a 
gyermeknek, sem a szülőnek nem jelent aránytalan terhet. A tervezett intézkedések nem 
ellentétesek Budapest Főváros Közoktatás-fejlesztési tervével.” 
 
 
Az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 95. § (1) bekezdése alapján az alapító 
szerv jogosult a költségvetési szervet átalakítani. A költségvetési szerv átalakítása történhet 
egyesítéssel vagy szétválasztással. Az egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás. A javasolt 
intézmény-átalakításra az egyesítésre, és ezen belül a beolvadásra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. Az 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (2) bekezdése szerint: „Beolvadás esetén a 
beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv.” Az 
átalakításról szóló határozat tartalmát e törvény 96. § (2) bekezdése határozza meg.  
 
 
Az átalakuló intézmény dolgozóira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony az átalakítással nem 
változik, az átalakuló Újpesti EGYMI szervezeti egységeinek ágrajza az előterjesztés 5. sz. 
mellékletében látható. 
 
Az intézmény neve az iskola kérésére és a szakértő véleménye alapján Újpesti Általános 
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, 
Nevelési Tanácsadó. 
 
Az Újpesti Speciális Általános Iskola és EGYMI átalakítása költségvetési kihatással nem jár. 
 
Az intézményátszervezés tervezett időpontja: 2011. augusztus 31. 
 
 
Kérem, támogassák az előterjesztésben foglaltakat. 
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Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy   
 

1. Az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központot 2011. augusztus 30. 
napjával megszünteti, és a feladatellátást a továbbiakban a  
Polgármesteri Hivatal biztosítja. 

2. Az Újpesti Nevelési Tanácsadót és az Újpesti EGYMI többcélú 
intézményt összevonja. 

3. Elfogadja az Újpesti Általános Iskola és EGYMI, Pedagógiai 
Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó szerkezeti felépítését. 

4. Felkéri a Polgármestert az átalakításhoz szükséges alapdokumentumok 
aláírására. 
 

Felelős: Polgármester 
 
Határidő: 2011. július 31.  
 
 
Budapest, 2011. június 27.  
 
 
 
       Dr. Molnár Szabolcs   
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Tátrai Hedvig és Szücs Judit 
Háttéranyag a titkárságon megtekinthető. 
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ÁTALAKÍTÓ OKIRAT 

 
A költségvetési szerv 
 
1. Neve: Újpesti Nevelési Tanácsadó 
2. Székhelye: 1041 Budapest, Szigeti J. u. 1-3. 
3. Telephelyei: intézményegységgel, tagintézménnyel nem 

rendelkezik 
5. Az intézmény OM azonosítója:              101790 
6. Irányító szerv neve és székhelye: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest 

Önkormányzat 
                                                                       1041 Budapest, István út 14.  
7. A megszüntető határozat száma: Az Újpesti Nevelési Tanácsadó (1041 Budapest, 

Szigeti J. u. 1-3.) Átalakító (megszüntető) 
Okiratát Budapest Főváros IV. kerület, Újpest 
Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 
intézmény irányítói jogkörének gyakorlója a 
…./2011. (VI.30.) számú határozatával 
jóváhagyta 2011. július 31-i hatállyal az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 95. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörére tekintettel. 

8. Az átalakítás módja: Az Újpesti Nevelési Tanácsadó (1041 Budapest, 
Szigeti J. u. 1-3.) költségvetési szerv átalakítása 
egyesítéssel történik, azon belül is beolvadással 
szűnik meg az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 95. § (1) és (2) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel. Jogutódja az Újpesti 
Általános Iskola és EGYMI, Pedagógiai 
Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó 1041 
Budapest, Venetiáner u. 26. szám alatti 
közoktatási intézmény. 

9. A megszüntetett szerv által ellátott   
közfeladat jövőbeni ellátása: A megszüntetett közoktatási intézmény feladatait 

a jogutód intézmény látja el 2011. augusztus 1-
étől. 

10. Rendelkezés a vagyoni jogok és  
kötelezettségek tekintetében:  

A feladat ellátását szolgáló vagyon: ingó vagyont 
az intézményi leltár tartalmazza. Az átalakítással 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 95. § (2) bekezdése szerint megszűnő 
költségvetési szerv vagyoni jogai és 
kötelezettségei, valamint előirányzatai 
tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv 
jogutódja az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 96. § (3) bekezdése, valamint 
a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2011. (VI. 30.) számú határozata 7. pontja 
értelmében az Újpesti Általános Iskola és 
EGYMI, Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési 
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Tanácsadó 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. 
szám alatti közoktatási intézmény. Az átalakulás 
következtében megszűnő költségvetési szerv 
valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy 
pénzben kifejezett tartozásáért a megszűnő 
költségvetési szerv vagyoni jogai és 
kötelezettségei tekintetében jogutódnak 
tekintendő fent megnevezett közoktatási 
intézmény a felelős. A megszűnő intézmény 
székhelyén álló ingatlant, és a berendezést a 
jogutód intézmény a feladatok ellátására 
szabadon használhatja, de nem jogosult 
elidegeníteni, illetőleg biztosítékul felhasználni. 
Egyéb célú hasznosítás Budapest Főváros IV. 
kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő 
vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés 
szabályairól szóló 22/2006. (XI. 15.) számú 
rendelete alapján történhet. Bérletbe adásra akkor 
van lehetőség, ha az nem akadályozza az 
intézményben folyó munkát. 

 
11. Rendelkezés az egyéb jogok és  
kötelezettségek tekintetében: Az átalakulással megszűnő költségvetési szerv 

jogainak gyakorlása, és kötelezettségeinek 
teljesítése tekintetében jogutódja az átvevő 
költségvetési szerv. Az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (6) bekezdése 
szerint a megszűnő költségvetési szerv jogutódja 
– a megszűnés napjára vonatkozóan – a 
számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, 
valamint külön jogszabályok szerinti egyéb 
dokumentumok elkészítésére kötelezett. 

 
Budapest, 2011. … 
 
 
 
  ----------------------------------------- 
  Wintermantel Zsolt  
  polgármester  
 
 
Záradék: 
Jelen Átalakító Okiratot Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-
testülete a …../2011. (VI. 30.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
  ----------------------------------------- 
  Dr. Vitáris Edit  
  jegyző  
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
 

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Újpesti Speciális 
Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okiratát 
…/2011. (VI.30.) számú határozatával módosította, ezzel érvényét veszti a 134/2011. (V. 05.) 
számú határozattal elfogadott okirat. 
 
1. Az Alapító okirat 1. pontja a következőképpen változik: 
    „Költségvetési szerv  

neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó 

  rövidített neve: Újpesti EGYMI  
székhelye:  1041 Budapest, Venetiáner u. 26. 

   
OM azonosító:  038408 
 

       Telephelye: Újpesti Nevelési Tanácsadó intézményegység 
 1041 Budapest, Szigeti J. u. 1-3.” 
  

 
2. Az Alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„5/A.  A költségvetési szerv típusa: 
 Többcélú, egységes módszertani intézmény. 
 
5/B. A költségvetési szerv egységei: általános iskola (sajátos nevelési igényű 

fogyatékos tanulók iskolája), 
  pedagógiai szakszolgálat (gyógypedagógiai 

tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, 
utazó szakember hálózat működtetése), 

  nevelési tanácsadó (szervezeti és szakmai 
tekintetben önálló intézményegység).” 

 
3. Az Alapító Okirat 6. pontja kiegészül a következővel: 
„nevelési tanácsadás” 
 
4. Az Alapító Okirat 9. pontja kiegészül a következővel: 
„Az Újpesti Nevelési Tanácsadó intézményegységnek: IV. kerület közigazgatási területe.” 
 
5. Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 
8520 Alapfokú oktatás 
 

 Az iskola feladata biztosítani a szegregáltan oktatható sajátos nevelési igényű 
(enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenességével küzdő) 
tanulók általános iskolai nevelését, oktatását; 
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 Az intézmény ellátja a kerületi gyógytestneveléssel, szomatopedagógiai 
ellátással és logopédiai szakszolgálattal kapcsolatos feladatokat, az utazó 
pedagógus hálózat működtetését, továbbá a nevelési tanácsadást; 

 Iskolaotthonos oktatás, 
melyet Közoktatási törvényben és a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint lát el, 
a nevelőtestület által elfogadott és a Képviselő-testület által jóváhagyott helyi 
pedagógiai program alapján. 
A szülő kérésére ép értelmi övezetbe eső, de sajátos nevelési igényű, különleges 
gondozást igénylő pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 
tartósan és súlyosan akadályozott tanulók (integrált) nevelése, oktatása. 

 
 
Szakágazati besorolása: 852010 
 
Szakfeladat számok és elnevezésük: 

 
Szakfeladat 

száma 
Megnevezése 

 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése-oktatása (1-4. 

évfolyam) 
Alapfokú oktatás (az alapfokú oktatás, mint az oktatás első szintje) 
sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók 
nevelése-oktatása. Továbbá testi, érzékszervi, beszédfogyatékos és a 
pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 
tartósan és súlyosan akadályoztatott, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
valamint autista és autisztikus gyermekek, tanulók integrált nevelése-
oktatása. 

852012 
 
 
 
 
 

852022 

SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam)  
SNI tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
vagy súlyos rendellenességgel küzdő általános iskoláskorú tanulók 
integrált iskolai ellátása. 
SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam)  
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
vagy súlyos rendellenességgel küzdő általános iskoláskorú tanulók 
integrált iskolai ellátása. 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
Általános középfokú oktatás (az általános alapoktatás befejező 
része/második szint első foka/, az általános iskolai oktatás felső 
tagozata 5-8. évfolyam) sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi 
fogyatékos gyermekek, tanulók szegregált nevelése-oktatása. Továbbá 
testi, érzékszervi, beszédfogyatékos és a pszichés fejlődés zavarai 
miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályoztatott; középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint autista, 
autisztikus gyermekek, tanulók integrált nevelése-oktatása. 

856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
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Ellátja a korai fejlesztés és gondozás, valamint a gyógypedagógiai 
tanácsadás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés 
feladatait, az utazó szakember hálózat működtetését. 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

Pedagógiai szaktanácsadás, pedagógusok képzésének, 
továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése. 

855911 
855912 
855914 
855915 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
SNI tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
SNI tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

562913 
562917 

Iskolai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.” 
 

6. Az Alapító Okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A feladat ellátást szolgáló vagyon Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
tulajdona. 
 

1041 Budapest, Venetiáner u. 26. szám alatti intézményegység: 
Ingatlan nyilvántartásba vett:     70171  Hrsz-on 
Telek:  2282  nm 
Beépített terület:  1335  nm 
 

 Tárgyi eszköz: a leltárban felsoroltak szerint. 
 
1041 Budapest, Szigeti J. u. 1-3. szám alatti intézményegység: 
Ingatlan nyilvántartásba vett:     71422/131 Hrsz-on 
Telek:  13.062 nm 
Beépített terület:    3800 nm 

Ebből a költségvetési szerv használ 520 nm-t. 
 

 Tárgyi eszköz: a leltárban felsoroltak szerint.” 
 
Az Alapító Okirat módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 
 
Budapest, 2011. június 30. 
 
  ------------------------------------ 
  Wintermantel Zsolt 
   polgármester 
 
Záradék: 
Jelen Alapító Okirat módosítását Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatnak 
Képviselő-testülete a ……../2011. (06. 30.) számú határozatával hagyta jóvá. 



12 
 

 
 
  ------------------------------------ 
  Dr. Vitáris Edit 
   jegyző 
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EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
 

 az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról,  
 az 1990. évi LXV. törvény az önkormányzatokról (a továbbiakban: 

Önkormányzati törvény), 
 az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (a továbbiakban: Közoktatási 

törvény), 
 a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, 
 a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 
 

jogszabályok tartalmi követelményeinek megfelelően, 
 
a …/2011. (VI. 30.) számú határozatával az alábbi Alapító Okiratot adja ki. 
 
 
1. Költségvetési szerv  

neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó 

  rövidített neve: Újpesti EGYMI  
székhelye:  1041 Budapest, Venetiáner u. 26. 

   
OM azonosító:  038408 
 

       Telephelye: Újpesti Nevelési Tanácsadó intézményegység 
 1041 Budapest, Szigeti J. u. 1-3.  
            
 

2.  Alapítási éve:            1921.      
 Létrehozója:  Vallási és Közoktatásügyi Minisztérium 
      

Elnevezése alapításkor: Állami Kisegítő Iskola Újpesten 
    
 
3.  Alapítójának jogutódja és a költségvetési szerv fenntartója: 

            Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 
Budapest IV. kerület, István út 14. 

 
 
4. Irányító szerve: 

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 
1041 Budapest, István út 14. 

 
5/A.  A költségvetési szerv típusa: 
 Többcélú, egységes módszertani intézmény. 
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5/B. A költségvetési szerv egységei: általános iskola (sajátos nevelési igényű 
fogyatékos tanulók iskolája); 

  pedagógiai szakszolgálat (gyógypedagógiai 
tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, 
utazó szakember hálózat működtetése); 

  nevelési tanácsadó (szervezeti és szakmai 
tekintetben önálló intézményegység). 

  
 
 
6.  A költségvetési szerv közfeladata: 

A Közoktatási törvényben meghatározott alapfokú nevelés-oktatás, gyógypedagógiai 
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, 
nevelési tanácsadás. 

 
 
7. A költségvetési szervben működő speciális általános iskola évfolyamainak száma:  

 8 évfolyamos (nyújtott 1. osztály létesítésével). 
 
 

8.  A költségvetési szervbe felvehető maximális tanulólétszám: 250 fő. 
Vendégtanulók vizsgáztatása engedélyezett a 9-10. évfolyamon. 

 
 
9. A költségvetési szerv működési köre:  

Kerületi beiskolázású. 
A Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
döntése alapján vehet fel, illetve át tanulót. 
Az Újpesti Nevelési Tanácsadó intézményegységnek: IV. kerület közigazgatási 
területe. 

 
 
10.  Jogállása: 

Önálló jogi személy.  
 
 
11. Gazdálkodási jogköre: 

Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából önállóan működő 
költségvetési szerv. A gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi és számviteli 
szolgáltatásokat, feladatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően Budapest 
Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye végzi. 
 
 

12.      A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
 8520 Alapfokú oktatás 
 

 Az iskola feladata biztosítani a szegregáltan oktatható sajátos nevelési igényű 
(enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenességével 
küzdő) tanulók általános iskolai nevelését, oktatását; 
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 Az intézmény ellátja a kerületi gyógytestneveléssel, szomatopedagógiai 
ellátással és logopédiai szakszolgálattal kapcsolatos feladatokat, az utazó 
pedagógus hálózat működtetését, továbbá a nevelési tanácsadást; 

 Iskolaotthonos oktatás, 
melyet Közoktatási törvényben és a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint lát el, 
a nevelőtestület által elfogadott és a Képviselő-testület által jóváhagyott helyi 
pedagógiai program alapján. 
A szülő kérésére ép értelmi övezetbe eső, de sajátos nevelési igényű, különleges 
gondozást igénylő pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 
tartósan és súlyosan akadályozott tanulók (integrált) nevelése, oktatása. 

 
 

Szakágazati besorolása: 852010 
 
 
Szakfeladat számok és elnevezésük: 

 
 

Szakfeladat 
száma 

Megnevezése 
 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése-oktatása (1-4. 
évfolyam) 
Alapfokú oktatás (az alapfokú oktatás, mint az oktatás első szintje) 
sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók 
nevelése-oktatása. Továbbá testi, érzékszervi, beszédfogyatékos és a 
pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 
tartósan és súlyosan akadályoztatott, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
valamint autista és autisztikus gyermekek, tanulók integrált nevelése-
oktatása. 

852012 
 
 
 
 
 

852022 

SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-
4. évfolyam) 
SNI tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
vagy súlyos rendellenességgel küzdő általános iskoláskorú tanulók 
integrált iskolai ellátása. 
SNI általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-
8. évfolyam)  
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos vagy súlyos rendellenességgel küzdő általános iskoláskorú 
tanulók integrált iskolai ellátása. 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
Általános középfokú oktatás (az általános alapoktatás befejező 
része/második szint első foka/, az általános iskolai oktatás felső 
tagozata 5-8. évfolyam) sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi 
fogyatékos gyermekek, tanulók szegregált nevelése-oktatása. 
Továbbá testi, érzékszervi, beszédfogyatékos és a pszichés fejlődés 
zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályoztatott; középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint autista, 
autisztikus gyermekek, tanulók integrált nevelése-oktatása. 
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856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

Ellátja a korai fejlesztés és gondozás, valamint a gyógypedagógiai 
tanácsadás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés 
feladatait, az utazó szakember hálózat működtetését. 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

Keretében pedagógiai szaktanácsadás, pedagógusok képzésének, 
továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése. 

855911 
855912 
855914 
855915 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
SNI tanulók napközi otthoni nevelése 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 
SNI tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

562913 
562917 

Iskolai intézményi étkeztetés 
Munkahelyi étkeztetés 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. 
 

 
 

13.     A feladat ellátást szolgáló vagyon Budapest Főváros IV. kerület, Újpest  
           Önkormányzat tulajdona. 
 

1041 Budapest, Venetiáner u. 26. szám alatti intézményegység: 
Ingatlan nyilvántartásba vett:     70171  Hrsz-on 
Telek:  2282  nm 
Beépített terület:  1335  nm 
 

 Tárgyi eszköz: a leltárban felsoroltak szerint. 
 
1041 Budapest, Szigeti J. u. 1-3. szám alatti intézményegység: 
Ingatlan nyilvántartásba vett:     71422/131 Hrsz-on 
Telek:  13.062 nm 
Beépített terület:    3800 nm 

Ebből a költségvetési szerv használ 520 nm-t.  
 
Tárgyi eszköz: a leltárban felsoroltak szerint. 

 
 
14. A rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: 

A költségvetési szerv az ingó és ingatlan vagyon használatáért használati díjat nem 
fizet. 

 Az ingatlanok felett kizárólag a tulajdonos rendelkezik. 
A költségvetési szerv a rábízott vagyon használatával az e tárgyra vonatkozó, 
mindenkor hatályos jogszabályok által szabályozott módon szabad 
kapacitáshasznosítást végezhet, mely alaptevékenységet nem sérthet. 
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15. A költségvetési szervben foglalkoztatottak jogviszonya lehet: 

A Közoktatási törvény, a Közalkalmazotti törvény és a 138/1992. (X.8.) 
Kormányrendelet előírásai szerint 

 közalkalmazotti jogviszony, 
 határozott idejű megbízási jogviszony. 

 
 
16. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

Az Önkormányzati törvény, a Közoktatási törvény és a 138/1992. (X. 8.) 
Kormányrendelet előírásainak betartása mellett nyilvános pályázat útján történik. Az 
igazgatót Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
bízza meg határozott időre. 

 
 
17. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: 

Az iskola igazgatója, valamint az általa – a költségvetési szerv SZMSZ-ében 
meghatározott módon - megbízott dolgozók. 

 
 
 
Budapest, 2011. június 30. 
 
 
 

Wintermantel Zsolt 
      polgármester 
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MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 

 
 
 
Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 

Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 
 

megszüntető okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
1. Az intézmény neve:   Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 

 
2. Az intézmény székhelye:  1041 Budapest, Lőrincz u. 35-37. 

 
3. Az intézmény telephelye:  Babits Mihály Gimnázium (informatikai bázis) 
      1046 Budapest, Tóth Aladár u.16-18. 
4. A felügyeleti szerv neve:  Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat 
 
5. A felügyeleti szerv székhelye:  1041 Budapest, István út 14. 
 
6. A megszüntető szerv neve:  Budapest Főváros IV. kerület Újpest  
      Önkormányzat 
 
7. A megszüntető szerv székhelye:  1041 Budapest, István út 14. 
 
8. A megszüntetés módja:  jogutódlás nélkül 
 
9. A megszüntetés jogalapja:  Az államháztartásról szóló 1992. évi  
      XXXVIII. tv. 90. § (1) bekezdés c) pont  

      Az ellátandó feladat más módon hatékonyabban teljesíthető. 
 
12. A megszüntető okirat hatályba lépésének napja: 2011.augusztus 30. 
 
 
 
Budapest, 2011. június 30. 
 
 
 
 
        Wintermantel Zsolt 
             polgármester 
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