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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bĺzottság véleményezi x /
Humánszolgáltatási Bwottságvéleményezi X

Hattlr ozati j av as|at a bizottság' számár a:

A Vaľosgazdá|kodási és PénzĹigyi Bizottság/ Humánszo\gźitatási Bizottság javasolja a

Képvi sel ő -te stiiletnek az e l őteľj e s zté s me glźľ gy a|źLsźLt.

Tisztelt Képviselő.testiilet!

Józsefuaľos onkormźnyzatának Képviselő-testülete a 297l20I1. (VII.07.) számu

hatźrozattnak 4. pontjában döntött anő|, hogy a Józsefuarosi Nevelési Tanácsadő a|apítő

okiratát az á||aĺlhánartásí szakfeladatok rendjére vonatkozó jogszabáIyi módosításoknak

történő megfelelés céljából, az iĺtézmény źiszervezését ériĺtő döntéssęl egyidejűleg

móđosítja. A Magyar Á[amkincstaľ Budapesti és Pest Megyei Igazgatősága is felhívta

f,rgyelmtinket a jogszabźůyi váItozásokĺa és végzésben kĺitelezett benniinket az aIapító okirat

módosítására. 
ÉR KEZETT

2011 DEC 0 6

AXt:



A közoktatásról szóló 1993. évi L)oilX. tĺiľvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 121. $
(1) bekezdés 15. pontja szerint minden olyan fenntaľtói döntés' amely az alapítő okiratnak e
törvény 37. $ (5) bekezdésének b) pontjában meghatáľozottak módosulásával jáľ _ jelen
esetben alaptevékenységet érintő módosulás -intézmény źiszewezésnek minősül.

A Józsefuarosi Nevelési Tanácsadó (108lBudapest, II. János Pá| pźryatér 4.) átszewęzésére
az áIlanháztaľtási szakfeladatok rendjére vonatkozó jogszabáIyi módosítások miatt kerĹil sor.
A29212009. (XII.19.) Korm. ľendelet 2010. augusztus 15. napjátől megsztintette a kiegészítő,
kisegítő tevékenységek fogalmát. A pedagógiai szakmai szo|gáItatás, melyet eddig kiegészítő
tevékenységként látott el a nevelési tanácsadó, az átszervezést követően átkeľül az intézłĺény
alaptevékenységei kcizé.

A Józsefuaľosi Nevelési Tanácsadő átszervezésével kapcsolatban tervezett intézkedést _ a
kĺjzoktatásľól szóló törvény 88. $ (6) bekezdése szerint - kozoktatźlsi szakértő véleményezte
(3. sz. melléklet). Az intézményi átszervezésrőI megkéľtfü Budapest Fővaľos
Önkormanyzatának Fővárosi Fejlesztési Tęľvre épített szakvéleményét (4. sz. melléklet),
továbbá a Jőzsefvźnosi Nevelési Tanácsađó alkalmazotti közössésének véleményét (5. sz.
melléklet).

A Józsefuaľosi Nevelési Tanácsadó átszervezésévę| egyidejűleg módosításra keriil az
intézmény a|apitő okiľata is (l-2. sz. melléklet), tekintettel az á||amhánartásrći' szőIő 1992.
évi XXXVIII. törvény 90. $ (2) b) poĺtjźra, az áI|anháztartás mfüĺjdési rendjéről szóló
29212009. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. $ (6)-(9) bekezđéséľe és a 15. $. (4) bekezdés b)
pontjaľa.

A Józsefuárosi Nevelési Tanácsad ő átszetvezésével sĘukseg"s nevének megváItońatása is oly
módon, hogy a Létrehozott tĺibbcéIű intézmény elnevezése tiik'ĺozze az á|ta|a ellátott
feladatokat. A nevelési-oktatási intézmények névhasznáIatárő| sző|ő 3Il2005. (xII. 22.) oM
rendelet 1. $ (2) bek. b) és c) pontjĺáľa tekintettel, továbbá az intézmény a|ka|mazotti
közösségének véleménye alapjźn hivatalos elnevezésként javasoljuk a Józsefvárosi Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szo|gáltató Intézmény megnevezést. Az intézmény
rövid nęve: Józsefváľosi Pedagĺógiai Szolgálat, rövidített neve: JEPSZ.

Az iĺtézrlény átszervezése és alapító okiratának jelen módosítása pénaĺgyi fedezetet nem
igényel.

Az otv. 10. (1) bek. g) pontja értelmében az intézmény alapítźtsa, alapítő okiľatának
móđosítása a képviselő-testület át nem nlhazhatő hatáskĺire.

Kéľemaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

Határozati javas|at

A Képviselő-testület intézmény fenntartói jogk<irében eljarva úgy dönt, hogy

1. a Jőzsefvźrosi Nevelési Tanácsadót (1081 Budapest, II. János Pá| pápatér 4,) 2012.
január 01. napjával átszewezi azza|, hogy ettől az időponttól kezdődően a
pedagĺógiaĺ szakmaĺ szolgáltató tevékenységet alaptevékenységként |átja e| az
intézmény, továbbá ęttőI az időponttól kezdődően a Jőzsefváľosi Nevelési Tanácsadó
elnevezése Józsefuáľosi Egységes Pedagógiai Szakszo|gá|at és Szakmai Szolgáltató
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Intézmény névre vá|tozlk. Az intézmény rövid neve: Jĺízsefuárosi Pedagógiai
Szolgálat, ľövidített neve: JEPSZ.

2. elfogadja az 1. pontban meghatiírozottintézmény alapítő okiratának módosító okiratźú.,

mely a határozat 1. számu mellékletét képezi.
3. elfogadja az 1. pontban meghatározott intézméĺy módosításokkal egységes

szetkezętbe foglalt alapítő okiratźrt, mely a határozatZ. sztlmímellékletét képezí.
4. felkéľi a polgĺĺrmestert a hatźnozat 1-2. szárľÚ mellékletét képező egységes

szerkezetbe foglalt a|apítő okirat és módosító okiľat aláirásźna.

F'elelős : polgáľmester
ltztáridőz 2011. december 3 1.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszo\gáItatásiÜgyosaály oktatási és

Kulturális lroda, P énzngyi Ü gy osńáIy

Budapest, 2011. november 25.

a je gy zot helyettesítő alje gy zł5

s'un: ł"ś*l
Sántha Péteľné
alpolgáľmester
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1. sz. melléklet
Józsefuáľosi NevelésÍ Tanácsadó

alapító okiratának mĺódosítĺó okirata

Az źiIaĺllhánartási szakfeladatok ľendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatőbarl
foglaltak, valamint a kozoktatásról szóló 1993. évi L)oilX. törvény 37. $ (5) bekezdése
alapjźn a2011. július 15. napjätől hatályos egységes szęrkezetbe foglalt a|apítő okirat az
alábbiak szerint módosul.
Äz a|apítő okiľat bevezető része az a|á,ňbiak szerint mĺódosul:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (továbbiakban: kozoktatósi torvény) 3.$ (2)

bekezdése éľtelmében Budapest Főváros VIII. kerület lőzsefvtrosi onkormányzat Képviselő-
testülete a rendelkezésrę áIlő dokumentumok alapján az 197I. évben Budapest VIII. ker.
Tanács VB. által létesÍtett (alapított) Nevelési Tanácsadó (alapításkoľi név) Jóaefvúrosi
Egységes Pedagógiai Szakszolgdlat és Szakmaí Szolgdltató Intézmény (elenlegi név)
iĺtézmény számára 297/2011. (WI.07.) szálĺl,ű hatfuozatánal kiadott alapítő okfuatát az
államháztartási szalcfelądatok rendjéről szóló 8/2010. (X. ]0,) NGM tájékoztató értelmében

felülvizsgálta, és ąz államháztartásról szóló 1992. évi WWil. törvény 90. $-ónak, az
államháztartás műkadési ľendjéről szóló 292/2009' (Xil.]9.) Koľmányľendelet és a
kozoktatási torvény 37.$ (5) bekezdésének megfelelően az a|źtbbi, egységes szerkezetbe
foglalt, módosított alapítő okiratát adja ki.

Lz a|apítő okiľat 1.) pontjábiln az alábbi szövegrész helyébe:
Józsefuáľosi Nevelési Tanácsadó
1081 Budapest
II. János Pá|pápat& 4.

az a|ábbi sztivegľész keľiil:
Neve: Józsefuárosĺ Egységes Pedagĺógiai Szakszo|gáiat és Szakmai Szolgáltató
Intézmény
Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pá|pápat& 4.
ľiivĺd neve: Józsefvárosi Pedagógiai SzolgáIat
ľiividített neve: JEPSZ

Az a|npítő okiľat 5.) pontjáb^n az atábbi sziivegrész helyébe:
az 1993. évi LXXIX. ttiľvény alapián:
az a|á.ňbi szövegľész keľül:
a kłizoktatásÍ ttiľvény alapián:

Az a|apítő okirat 5.) pontjában az alábbi sztivegľész helyébe:
pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadó
az alá'Jlbi szövegľész keľül:
tĺjbbcélú kcjzoktatási intézmény (egységes pedagógiai szakszolgźiat, peđagógiai szakmai
szo|gá|tatő)

Az a|apítő okĺľat 6.) pontjában az alábbĺ sziivegrész helyébe:
Budapest Józsefuaľos

zz a|ábbi sziivegľész keľĺil:
Budapest Főváros VIII. keľtil et kozigazgatási teľĹilete

Aza|apítő okirat 7.) pontjábanilz alábbi sztivegrész helyébe:
Azintézménykĺizszolgá|tatőköltségvetésiszerv,koziĺtézmény.



^z 
a|álbbi sziivegľész keľül:

Többcélú ktjzoktatási intézmény (egységes pedagógiai szakszolgáIat, pedagőgiai szakmai
szolgáItatő).
Az a|apítő okiľat 8.) pontjában az alábbi sziivegrész helyébe:
A kcjzoktatásról szóló 1993. évi LXxx. törvénv
az alá.ňbi sztivegrész kerůil:
A kĺjzoktatási tcirvény

Az alapítő okĺľat 8.) pontja kiegészĺil az a|źlbbiakkal:
valamint a pedagógiai szakmai szolgáItatást.

Az alapítró okiľat 8)a) pontjában az alábbi szakfeladat számok és szakfeladat
ezések tiirlésre kerülnek:

Az a|apítő okiľat 8.a.) pontjában az alábbi mondat tiirlósľe keľül:
Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. decembeľ 31.ig

Az alapítĺó okiľat 8Ja) pontjában az alábbi szakfeladat számok és szakfeladat

Lz a|apítő okirat 8.)a.) pontj źlban az alábbi mondat ttirlésľe kerül.
Szakfeladatok száma' megnevezése 2010. január l.től

Äz a|apítő okirat 8.)a.) pontja kiegészü| az a'|Lá.ňbiakkal:
Az egységes pedagógíai szakszolgáItatatás keretében e||átja a közoktatási tĺirvény 34. $ d)
pontja szerinti nevelési tanácsadást, valamint a 34. $. e) pontja szerinti logopédiai ellátást. A
pedagógiai szakmai szo|gá|tatás keretében elLátja aközoI<tatási tĺirvény 36. s (2) bek. szeľinti
a) pedagógiai értékelés, b) szaktanácsadás, c) pedagógiai tźtjékoztatás, e) pedagógusok
képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése' f; tanulmányi és

tehetséggondoző veľsenyek szewezése, összehangolása, g) tanuló tźĄékoztatő, tanácsadó
szo|gá|atfęIadatát.
Az a|łpítő okiľat 8.)a.) pontj ában az alábbi mondat keľüI beíľásra:
Szakfeladatok száma, megnevezése

Az alzpítő okiľat 8.a) pontjában az alábbi szakfeladat szám és szakfeladat megnevezés
módosul:

841901 | onkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

az a|ábbiak szeľint:

m
F'őtevékenység

TEAOR száma Megnevezése
8560 oktatást kiegészítő tevékenység

megnevezések tfirlésre keľůilnek
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

75192-2 önkoľmany zatok és többcélú kistérségi üáľsulások elszámolásai

8052r-2 peđagó giai szakszolgá|at

841907 nvzatok elszámolásai a kĺjltsépvetési szerveikkel



Az a|apítő okiľat 8.a) pontja kiegészü| az a|ábbi szakfeladat számmal és szakfeladat
megnevezéssel:

856020 pedagó giai szakmai szo|gá|tatts

Az a|apítő okirat 8.b) pontjában az alábbi mondatok ttirlésľe kerůĺlnek:
Szakfeladatok száma' megnevezése 2009. decembeľ 31-ig
Szakfeladatok száma' megnevezése 2010. januáľ l.től

Az alapítő okirat 8.b) pontjában az alábbi elnevezések ttiľlésľe keľüInek:
b) az alaptevékenyséehez kapcsolódó kiegészítő tevékenvsége
b) az alaptevékenvséghez kapcsolódó kisegítő tevékenvsége

Az alapító okiľat 8.b) pontjában lévő alábbi szakfeladat számok és szakfeladat

Az a|apítő okirat 8.b) pontjában az alábbi mondat tiiľlésľe keľĺĺl:
2010. január l-től alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészÍtő és az alaptevékenységtől
eltéľő kĺsegítő tevékenységet nem folytathat.

Az a|apitő okirat 8.) pontjában a c.) pont számozńsa b.) pontra vá|tozik.

Az a|apítő okĺrat 8.) d.) pontjának számozása c.) pontľa váůtozik és megnevezése
módosul az alábbiak szeľint:

c.) Gazdálkodásának besoľolása jogktiľe alapján

Az a|apítő okirat l.1.) pontjának megnevezése módosul az alábbiak szeľint:
11.) A kiiltségvetési szeľv foglalkoztatottiainak foelalkoztatási iogviszonya

Lz a|apítő okĺľat 11.) pontjábln az alábbi sztivegľész helyébe:
munkavállalók
az a|á.}bi sztivegrész keľiil:
foglalkoztatottak

Zárő rendelkezés
Jelen módosító okiratot a Képviselő-testület ......l20I1. (XII.15.) sz.határozatával elfogadta.
Jelen módosító okirat 20|f.januáľ 01. napjától hatályos.

Budapest, 201I. december 15.

Dľ. Mészár Eľika
a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

Dľ. Kocsis M:áté
polgáľmesteľ

ttiľlésľe keľůilnek:
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

7519s-f közoktatás i intézményekbęn v égzett kiegészítő tevékenységek

iskolaľends zeren kí\Ąili nem szakmai oktatás, vizsgáztatés

iskolaĺenđs zeten kí\'iili szakmai oktatás. vizssáztatás

oktatási célok és egyéb felađatok

856020
Pedagó giai szakmai szo|gáItatźs



2. sz. melléklet

ALAPÍTó oKIRAT

A közoktatásról szóló 1993. évi L)oilx. törvény (továbbiakban: kozohatási törvény) 3.$ (2)

bekezdése éľtelmében Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormtnyzatKépviselő-
testiilete a rendelkezésre állo dokumentumok alapjrán az 197I. évben Budapest VIII. keľ.
Tanács VB. által létesített (alapított) Nevelési Tanácsadó (alapításkoľi név) Jĺózsefváľosi
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmaĺ Szolgáltató Intézmény (elenlegi név)
számźlra29712011. (vII.07.) szźlmuhatźrozatával kiadott alapítő okiľatát az államhóztartási
szakfeladatokrendjéről szóló 8/20l0'(X. 10.) NGMtájékoztató értelmébenfelülvizsgálta, és
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXWII, törvény 90' s-ának, az államháztartás
m{ikodési rendjéről szóló 292/2009, (nI.I9.) Kormányrendelet és a kozoktatási törvény 37.$
(5) bekezdésének megfelelően az a|ábbi, egységes szerkezetbe foglalt, módosított a|apítő
okiľatát adja ki.

1.)Költségvetési szerv

Neve: Jĺózsefváľosi Egységes Pedagógĺaĺ Szakszo|gáiat és Szakmaĺ Szolgáltatĺi
Intézmény

Székhelye: 1081 Budapest,II. János Pá|pápatér 4,

Riivid neve: Józsefvárosi Pedagĺĺgiai Szolgálat
Rtividített neve: JEPSZ

oM azonosítója: 102558

2.) Kiiltséevetési szerv alapítóia. alapítás éve

Budapest, VIII. keľ. Tanács vB.' 1971.

3.) Költségvetési szeľv fenntartóia

Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuaľosi onkormányzat
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

4.) Költségvetési szerv ĺránvító és fenntaľtó szerve

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuiíľosi onkormźnyzatKépviselő-testülete
1082 Budapest
Baľoss u.63-67.

S,)Kö|tséwetési szew típlusa a kiizoktatdsi törvénv a|anián

többcélú kozoktatási intézmény (egységes pedagógiai szalĺszolgálat, pedagógiai szahnai
szolgáltató) 
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6.) Kiiltséevetési szeľv műkiidési köre

Budapest Józsefuaľo s VII I. kerüĺet kozi gazgatási terül ete

7.) Típus szeľinti besorolás

Többcélú közoktatási (egységes pedagógiai szakszo|gźl|at, pedagógiai sza|<rnai szo|gá|tatő)
intézmény. A k<jzoktatási töľvényben foglaltak a|apjźn önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

8.) Joeszabályban meehatározott közfeladata

A közohatási torvény alapjźn kozfe|adata a pedagógíai szakszo|gźĺItatő tevékenység, mely
magábaĺ foglalja a nevęlési tanácsadást és a pedagógiai szakszo|gá|tatást, valamint ą
pe dagó gi ai s zakĺnai s zo l gált atós t.

a.) alaptevékenvsége

Az egységes pedagógiai szalrszolgáltatatás keretében ellátja a közokatósi törvény 34, s d)
pontja szerinti nevelési tanácsadást, valamint a j4. s' e) pontja szerinti logopédiai ellátást. A
pedagógiai szakľnai szolgóltatás keretében ellátja a közoktatási torvény 36. s a bek. szerinti
a) pedagógiai értékelés, b) szahanócsadás, c) pedagógiai tájékoztatás, e) pedagógusok
képzésének, tovdbbképzésének és onképzésének segítése, szervezése, fl tanulmányi és
tehetséggondozó versenyek szervezése, Ósszehangolása, g) tanuló tójékoztató, tanácsądó
szolgáIat feladatát.

Allamháztartási
szakág:azatszáma

Allamh ázta rtásĺ szakágazat m egn evezése

856000 oktatást kiesészítő tevékenysés

Szakfeladatok száma, megnevezése

SzoIeáltatások

Alapfeladata a kerületben élő, illetve a kerĹilet nevelési-oktatási intézményeibe jaľó 3-18 év
kozötti gyeľmekek, tanulók komplex pszichológiai-peđagógiaiJogopédíai szakszo|gá|atőnak
ellźtása. Ezen belül:

és szakorvosi ellátása.

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése

85601 I pedagógiai szakszo|gáltató tevékenység

841,907 önkoľmányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

8s6020 pedagó giai szakmai szo|gźitatás



pszichoszociális).

gyermek,tanulóvízsgáIataéskontrollvízsgá|ata.

A nevelési tanácsadás kęretében kell szakvéleményt készíteni:

gyeľmek nem járt óvodába.

gyermek, tanuló óvodai nevelésével, illetőleg iskolai nevelésével és oktatásával
kapc s o l ato s feladatok me ghatáĺ o zása c élj áb ó l.

gyermekekről.

b.) Váltalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodásának besoľolása jogkiire alapján:

- Azintézmény önállóan mtĺkcjdő költségvetési szerv.
- Költségvetése a teljes intézményi mfüödési és bęszerzési költségvetési előirźnyzatot

tartalmazza.
- Azíntézmény vezetője a teljes költségvetésí e|oirányzat felett rendelkezik.
- Az intézmény pénzngyi-gazdasági tevékenységét ,külön megállapodás alapján az

önállóan mfüödő és gazdá|kodó Németh Ltsz|ő Altalános Iskola (1084 Budapest,
Német u. 14.) IátjaeI.

9.) A feladat ellátását szoleáló tinkormánvzati vagyon. vagyon feletti rendelkezési iog

A Budapest VIII. keľĹileti ingatlan-nyilvríntaľtásban 34694 hrsz. alatt felvett 1944 m2
alapteriilettĺ, természetben 1081 Bp. II. János PáIpápatér 4., a Budapest Fővĺáľos VIII. kerĹilet

Józsefuárosi onkormányzat tulajdonát képező felépítményes ingatlanból 27|,44 m2
elkülĺjnítętt hasznźiatt felépítményes íngat|anrész haszná|ata (a fiiggelékben szeĺeplő
helyiséglista szerint), valamint vagyoni értékujogok, tárgyi eszközök (gépek, beľendezések,
felszęrelések, j áľművek) használata állóeszkö zleltźlr szerint.
Az intézmény a fenti felépítményes ingatlant a Deák liaľ Általános Iskoláva| a fentiek
szerint megoszľva haszná|ja.
A vagyon feletti ľendelkezésre a Képviselő-testiilet źL|taI alkotott rendeletekbenmeghatározott
szabá|yok az kźnyaďők.

10.) A ktiltségvétési szeľv vezetőiének kinevezésĺ ľendie

Az intézmény vezetojét Budapest Főviáros VIII. keľület Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete pá|ytlzat útján neveziki akoza|kaImazottak jogá|lásaről szóló |992. évi
XxxIII' törvény, a közoktatásról szóló |993. évi LXXX. törvény, a kozalkalmazottak
jogźilásátől szóló 1992. évi Xxxn. törvény végrehajtásźnő| szőIő I38l|992. (x.8.) számil
Koľm. ľendelet figyelembe vételével.



11.) A kö|tséwetési szerr foglalkoztatottiaíľa vonatkozó fog|alkoztatási iowiszony
megieliilése:

A foglalkoztatottąk fogla|koztatása koza|ka|mazotti jogviszony, illetve munkaviszony
keretében történik, rájuk a koza|kalmazottak jogáIlásaről szóló 1992. évĺ )o(Xn. törvény,
valamint az 1992. évi )oilI. t<jrvénv a Munka Ttirvénvk<jnwéről azirźnvađő.

12.) A költségvetési szerv képviselete:

A kö ltsé gveté s i szerv v ezetoj e, valamint az á|ta|a me gbízotĹ do 1 go zó.

Zárő rendelkezés

Jelen egységes szerkezetben foglalt a|apítő okiratot Budapest Főváros VIII. keľĹilet
Józsefuaĺosi onkormányzat Képviselő-teshilete ......12011. (KI.15.) számt határozatával
elfogadta, és ezzel egyidejiĺleg a jelen a|apítő okirat a Képviselő-testiilet 297l20I1. (vII.07.)
számuhatározatával kiađott a|apítő okirat helyébe lép.

Hatályos: 2UIz,januar 0 1 . napjától

Budapest, 2011. december 15.

Dľ. Mészáľ Eľika
a jegzőt helyettesítő aljegyző

Dľ. Kocsis M:áúé
polgáľmesteľ
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Fĺiggelék

Helviséeek Helvisések száma
Vezetői iľoda I

Vezető-helvettesi iroda
G azdasási vezetői iroda
Alkalmazotti iroda 1

Vizsgáló, tanácsadó szoba a
J

Feilesztőszoba J

Tornaterem 1

orvosi szoba (vizssáló)
Yárőszoba I

Zuhanvoző I

WC, mosdó (személyzeti) I

WC. mosdó (eyeľmek) 2

Raktaľ ( eszko ztźr, irattaľ) 1
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