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Szakéľtői vélemény
a Jőzsefvá ľosi Neve|ési Ta nácsad ó áts zervezéséľő l

A szakértői munkát a Józsefvárosi Önkormányzat Humánszolgáltatási Ügyosztá|yának
fe|kérésére végeztem.

A szakéľtői vizsgá|at táľgya: A Józsefvárosi Neve|ési Tanácsadó (10B1 Budapest,
ÍI. János Pái pápa tér 4.) átszervezése.

1. A szakértőÍ vélemény tiirvény. háttere' módszeľe

1.1 A szakéľtői vélemény tłirvényi háttere
i A kozoktatásról szóló 1993. évi DC(IX. törvény
. Lo/L994 (VI.13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmaĺ szolgá|tatásokat

ellátó intézményekről és a pedagógia i-szakmai szo|gáltatásokban va |ó

kozremiiködés feltéteIeiről
. L4/!994. (VI. 24.) MKM rende|et a képzésÍ kotelezettségről és a pedagógiai

szakszolgálatokró|
e 4/falo. (I. 19.) oKM rende|et a pedagógiai szakszo|9á|atokró|

1.2 A szakértői véleményezés célja
o A tervezett változtatás lndoko|t-e;
. Az átszervezés megfe|e|-e az érvényes torvényi e|őírásoknak;
C Az A|apító okirat tarta|mazza-e a köte|ezően meghatározott elemeket'

1.3 A szakéľtői vizsgálat szempontsora
. Megfe|e|és a jogszabályoknak
o Ąfe|adatellátás|ehetőségeinekszámbavétele
o A név megfe|elése az alapító okiratban fogla|t fe|adatoknak

1.4 A szakértői vélemény módszeľe
. Beszélgetés a Humánszo|gáltatási Ügyosztály munkatársávaI
o A képvlselő testületi és intézményi dokumentumok e|emzése
. Ezek a|apján a szakértői vélemény e|készítése

t.5 Vizsgált dokumentumok
. Józsefvárosi Önkormányzat 274/foo3. (VI.s.) sz. képvise|ő testtileti

határozata a Józsefvárosi Pedagógiai SzolgáItató Kozpont megsztintetésérő|
. Józsefvárosi NevelésiTanácsadó a|apító okirata és érvényes SZMSZ-e



2. Részletes szakéľtői vélemény

2.7' Az e|őzmények ľövid összefoglalása

A közoktatásról szóló 1993' évi (VI. 24.) tĺirvény szabá|yozza a szakszolgáltatás és

pedagógiai-szakmaj szolgá|tatás teljes rendszerét, me|ynek nyomán kia|aku|t az

országos hátózat. A hozzá kapcso|ódó I4/L994. (Vi. 24.) MKM rendelet a képzési

kotetezettségrő| és pedagógiai szakszolgálatokról tartalmazza a kozoktatási

törvényben etőírt kote|ezettségek végrehajtási rendjét. A közoktatásról szóló 1993.

évi LXXIX. tv. 34., 35. és 36. 5-a, valamint az önkormányzati feladate!|átást

szabá|yozó 85., 86., 87., 88. 5-ok határozzák meg a pedagógiai-szakmai

szolgá|tatás, pedagógiai szakszolgálat tartalmát és az e||átásra kote|ezettek körét.

Pedagógĺai szakszolgá|at a közoktatásitörvény 34. 5-a szerint

Đ a győgvpedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás,

b) a fejlesztő fe|készítés'
c) a tanutási képességet vizsgá|ó szakértői és rehabi|itációs tevékenység, továbbá

az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység,
d) a nevelési tanácsadás,
e) a |ogopédiai e|látás,
f) a továbbtanu|ási, pá|yavá|asztási tanácsadás,
g) a konduktív pedagógiai ellátás,
h) a győgytestnevelés.

A pedagógĺai-szakmai szolgáttatások célját, fe|adatait a Kt. 36. 5 (1) ponťja í9y

definiá|ja: ,,A közoktatásĺ intézmények és fenntartók, valamint a pedagógusok

munkáját, továbbá a tanutói érdekvédetemme! összefuggő tevékenységet
pedagógĺaĺ.szakmai szoIgáltatások segítĺk.,,

Ezek legfőbb terÜletei:
o peda$ógiaiértékelés,
. szaktanácsadás,
o pedagógiai tájékoztatás,

. - 9 igazgatási, pedagógiai szolgáltatás,
r pedagógusok képzése, továbbképzése,
. tanulmányi és tehetséggondozó versenyek,
. tanulóí tájékoztató, tanácsadó szo|gálat.

A rendszerváltás után a kerii|eti önkormányzatok a fővárosi onkormányzatta| va|ó

megá|Iapodás alapján saját |akosságukra vonatkozóan vállalkoztak a fenti fe|adatok

e|végzésére. ,,Ha a fővárosi <inkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzat közöŁt

létrejott megá|Iapodás másképp nem rendelkezik, a fővárosi kerü|eti önkormányzat

köte|es gondoskodni az onkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatás el|átásáró| az

óvodai nevelés, az áltatános isko|ai neve|és és oktatás tekintetében.', (Kt. 87'5 (2))



Kezdetben Józsefvárosban is onál|ó intézmények látták el a pedagógial szak-, ĺ||etve

szakmai szo|gálatot. Miktjzben az iskolai munkába beilIeszkedni nem tudó tanu|ók
számának növekedése mĺatt - tÜneti kezelésként - a Neve|ési Tanácsadóban és a
speciális ĺsko|ában (később EGYMI) végzett szakszolgálati tevékenységek
fo|yamatosan bővültek, a pedagógus közösségek szakmai segítésére létrejött
szakmai szolgá|tató intézményt a f74/2o03' (VI.5.) sz. határozattaI a Józsefvárosi
onkormányzat Képviselő Testiilete megszÜntette, és a fővárossal kötött
megálIapodásban vá|laIt szakmai szolgá|tatások koordiná|ását a poIgármesteri
hivatalra bízta, amely a fe|adatokat részlegesen, kÜlső szolgá|tatókon keresztü|
(kerÜ|eti munkaközĺjsségek működtetésével és kb. 100-120 munkaórát jeĺentő
a|kalmi szerződésekke|) látta el.

Utóbb az e cé!bó! a polgármesteri hivatalban ]étrehozott koordlnác]ós ügyintéző!
munkakor Ís megszűnt, és a keľÜleti pedagógiai szakmai szo|gá|tatások szervezése a
nevelési tanácsadó fe|adataĺ ktzé kerü|t.

2.2 A józsefvárosi pedagógiai szak- és szakmai szolgálat

z,2,LAz átszervezés vé|eményezése

Az cinkormányzat tehát néhány éve a pedagógiai szakmai szolgá|tatások
koordiná|ásáva| a Józsefvárosi Nevelési Tanácsadót bízta rneg. Az intézmény mostani
átszervezése azért vá|t szÜkségessé, mert az intézményben végzett tevékenységek
űj szakágazati besorolásakor ezt a fe]adatot a módosított A|apító okirat az intézmény
alaptevékenységét kiegészítő tevékenységként je|ölte meg.

A nevelés-oktatás fo|yamatát és rendszerét segítő, de nem neve|ési-oktatási
szo|gáltatások, így a közfeladatként végzett pedagógiai szak- és szakmaĺ szo|gálat is
az erre a célra létrehozott intézmény joqszabályban előírt alapfe|adata' A pedagógiai
szak- és szakmai szolgáltatás Józsefvárosban csak akkor minősÜ|het az ĺntézmény
kiegészítő tevékenységének, ha azt nem önkoľmányzatl fenntartású kerü|eti
intézménynek vagy kerületen kívtilí megrende|őnek értékesítik.

A Józsefvárosi tnkormányzat a Kt. 87. $-a szerlnt köte|es gondoskodni az általa
fenntartott 13 óvoda, 6 á|ta|ános ĺsko|a, r Áur és 1 speciálís intézmény tanulóinak
és pedagógusalnak te[es körű szakmai eIlátásáró|, vásárolt szo|gá|tatásokkal
és/vagy a kerületi pedagógiai szak- és szakmai szolgálat működtetéséve| - akár
önálló, akár közos igazgatású intézmény keretében'

Pedagó9ia szakmai szo|gáltatásokat a törvényi előírásoknak és a kerü|eti
igényeknek megfele|ően ke|l szervezni. A szakmai szolgálatnak a szakszo|gálatta|
együtt va|ó rnűködtetése jogszeľĺi és a kerĹj|eti önkormányzatok körében gyakran
haszná|t megoldás.



A közoktatási törvény 36. 5-a szerint pedagógiai szak- és szakmai szoĺgá|atot az
|áthat €t, aki rendetkezĺk a jogszabályban meghatározott szemé|yi és tárgyi
feltéte|ekkel. Ezek Józsefuárosban a szakszo|gálat, iIletve a szakmai szo|gálat

esetében rende|kezésre á||nak. Az átszervezést követően biztosítani ke|l a

pedagógiai-szakmai szotgá|at jogszabályok szerinti működését (p|. munkavégzésre-
tárgyalásra aIkaImas munkahe|yek biztosítása, a szakvizsgázott, peda9ógiai

szakértőĺ vagy pedagőgiai előadói munkakorben foglalkoztatott szakembereknek
külonleges szakérte|met igénylő munkáért járó pótlék fizetése).

A Józsefvárosi Önkormányzat á|tal javasolt átszervezés indokolt, és várhatóan
je|entős erkötcsi haszonnal fog járni. Lehetőséget ad az adminisztratív ügyintézői munka

helyett fo|yamatos pedagógiai szakértői tevékenység végzésére, ezáltal a keruleti

|akosok magasabb szintťi ellátására, az anyagi-sze||emi lehetőségek jobb kĺhaszná|ására

és az érintettek szé|esebb kĺirŕĺ bevonására a feladatok végrehajtásába.

A pedagógiai szakmai szo|gáltatások rendszerében az egyes részfe|adatok kerületi
szintű, összehangott megoldása minőségi etőre|épéssel járhat, sőt a kerri|et számára
összességében ko|tségmegtakarítást is eredményezhet (pt' a he|yi pedagógiai

értékelés egységesítése, az óvodák és iskolák közos pedagógiai alapelvei szerint
kĺdo|gozott programok, az intézményi lehetőségek közelítését segítő igazgatási
tanácsadás, a pedagógusok továbbképzésének optimalizálása, a kerü|eti

tehetséggondozó munka, a kerÜ|etí tanu|mányi versenyek közös szervezése révén).

2,2.2 Az új fe|adatokka| gazdagodó intézmény besorolása és elnevezése

Amennyĺben a Józsefvárosĺ onkormányzat a továbbiakban a he|yi - nem teljes
körűen |efedett - egységes szakszolgá|attal egyĹitt kívánja e|látni a pedagógiai.

szakmai szotgá|atot, a kozoktatási torvény értelmében olyan közos igazgatású,
tobbcétú intézményt kell műk<idtetnie, me|ynek alapfe|adata a nevelési tanácsadáson
és további szakszolgá|ati terti|etek e|látásán túl a közoktatási törvényben fe|sorolt
pedagógiai szakmai szolgáltatások nyúJtása. Többcé|ú ĺntézmény akkor létesíthető,
ha a létesítés és a műkodés anyagl, tárgyi, technikai és személyi fe|téte|ei

va|amennyi fetadat etlátásához biztosítva vannak. A jogszabályban előírt feltételek a
je|enleg működő rendszerben te|jesíthetőek.

Az e||átott feladatok bővüIésének a többcé|ú, közös igazgatású intézmény nevében is

meg ke|| je|ennie. A jelen|egi _ L977 óta haszná|t, de a sok feladat kĺjzül csak egyre
vonatkozó Józsefuárosi Nevelési Tanácsadó elnevezés helyett javas|om a

Józsefváľosi Egységes Pedagógiai Szakszo|gálat és Szakmai Szolgáltató
(röviden JóSzó Pedagógiai Szolgálat) név bevezetését. A nevelésĺ tanácsadást
végző intézményegység/munkaközösség természetesen továbbra is haszná|hatná a

Neve|ési tanácsadó nevet.



2. 2. 3 Szakfeladatok rész|etezése

A je|en|egi A|apító okiratban csak a Neve|ési Tanácsadó feladatai szerepelnek te|jes
részletezettségge|. A több szakaszos (Szervezeti Működési 9zabá|yzatba i||ő) fe|sorolás
helyett az a|ábbimego|dáshoz hasonlót javaslok (a helyi igényekhez igazítva):

Azintézmény típusa:

Többcélú, közös igazgatású kozoktatási (egységes pedagógiai szakszo|gálat,
pedagógiai szakmai szo|gá|tató) intézmény

Az intézmény el|átandó alaptevékenysége

Ala ptevékenység szakágazati besoro|ása :

8560 oktatást kiegészítő tevékenység

Szakfeladatai:
85601 Pedagó9iai szakszo|9á|at
8 560 1 1- 1 Peda góg iai sza kszolgá|ati tevékenység

. gyógypedagógiai tanácsadás
nevelési tanácsadás

- iskolapszichológiai szolgáltatás
Iogopédiai el|átás

856012-1 KoraI fejlesztés, gondozás

85601 3-1 Fejtesztő fe]készítés
B5602 Pedagógiai szakmaĺ szo|gáltatások
856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

. pedagógiai értékelés
- pedagógiaitájékoztatás
. szaktanácsadás szervezése

tanu lmányi versenyek szervezése
856099 Egyéb oktatást kíegészítő tevékenység
910 12 Konyvtári tevékenység
9 1 0 1 2 1-1 Könyvtári á||omány gyara pítása, nyi|vá nta rtása

855900 Máshová nem sorolható egyéb oktatás



3. osszegzés

A Józsefvárosi onkormányzat intézmény.átszervezést je|entő a|apfeladat-módosítási
tervezete te$esíti a kĺjzoktatásĺ törvény 88. 5 (6) bekezdésének feltéte|eit. A
zg7lzotĹ. (Vil. 07.) számú képvise|ő-testületi határozat 4. pontjában javaso|t

mego|dás az átszervezést követően biztosítja a pedagógiai szakma| szolgá|tatásról, a

pedagógusok munkáját segítő tevékenységekrő| megfele|ő színvonalon való
gondoskodást, azaz azoknak az igénybevéte|e a gyermekeknek, szÜlőknek nem
jelent aránytalan terhet.

Az intézmény Alapító okiratának módosítását eredményező átszervezés mĺatt további
intézkedések vá|tak szükségessé, így az intézmény nevének módosítása, i||etve az új
-|-^+al lALan.,nAaab aarreáaac czar|zazařhan rra |Á maníolanífÁco Lz azalzrc f pff
o|oPLęv9Ąę1tyĐę!'ęN gyyoęgEJ J4LlRglvlgv

javas|atok szintén megfele|nek a vonatkozó és hatá|yos jogszabályi előírásoknak.

Ezért az intézmény tervezett átszervezését Józsefváros onkormányzatának
e|fogadásra javas|om.

Frank GabrÍella
kozoktatásĺ szakértő
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KIVÜNAT
az oktatási Eiłottsáo

.hatarozaialbÉl

.Jeveslet'szakvÉlemény kiadásáľa Jozsefvárosí (V|ll. keľület) kozoktatási szo|gáltató lntéżľnénye.aĺapító okĺratánek ľnódgsításáró| .

EJőteriesztő:
tloKesz|tÖ:

Csoľnós Miklós
oktatási, Gyeľmek- ás inusĺgvede|mi FőosziáIy

Az olĺtatási Bizottság -.a kđlzoktatásröt szi!ćl 1993, évi LXXIX. tÖruény €s- s p) bekezdése
érteĺmében, a Fövárasi Örlkarmányzat Szeruezęties Müködési Szabályz,ia,ů szitó 65/2Ů10. ffIt.
1,) |yu. Rgy rendelet 

.5. 
sŻämú meĺĺéklete ,A Rażgylillśs által a szeruezeti és MükÖdési

Szabályzatban bizattságokra átruházott hatáskarck jegýzéRe" fejezat ,,akÍatási BÍzattság" cĺmü
résżének 17' pontjában fdgĺatt fęIhatalmazás atapján.igý aod, ľlogy

1.

Eudapest Főváľos Vlll. keľiiléÍ J-ó.zsefuárosĺ onkprmányzat réezéľe kiadja az a!áhbi
megál|epítást taľtalmaló =zakvóleményt:

,,Budapest Főváľos Vl||. kerÜlet Józsętváľosi.onkoľmáriyzat szon intézl(edése, mely szeľint a
Józsefuáľosi. NevelésÍ Tąnácgadĺĺ a|apíti okíratát módosĺtja és e pedegógĺai szakmaĺ
seolgá|tatás fe|atlatát az. intégmríny alaptevéitenysĺágeÍ ktizé emę|i, tpvábbľa is megfe|elo
seínvonaĺon biztosítja a pedagógiąi szakmat sżolgáltatást. Az e|äpĺtó okirat módoĺľíiása a
gyeľmekeknet tanu|6knak és a sziilöknek ntm eredményez éľzéke|hető változást.

. 
llutú|,ioó, ,,,, ',2,. ,,.
fe|elös: PÖRtŕÍlizo|tán

(5 igen, 0.nem. o tartózkodás)

Budapest, 2A11: november 15.

bizot{sági títkär

A ĺ{édmáły.łłitęlęs.t-.-_-_- .

Pokoľnifoltán s.k.
eIntĺk
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Józsefuáľosi Nevelési Tanácsadó
108l-Budapest II. János Päipáąatér 4.

. tę|.lfax:303-9598
e-mail: nevtanS@chello.hu

oM szám: 102558
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Budapest Fővaros VItr. kerĹĺlęt
Józsefuarosi Önkoľmanyzat
Polgáľmestęri Hivatala
I)r. Kocsis Máté
po1gármester

lkt.sz.: 2135/2071

Táľeľ:elkalĺn-azottiľľ'xäĘ:'Tff#.u

átszervezése tĺgyében

Tisztelt Poigáĺ:ĺresteľ Úľ!

A Józsefuarosi Nevelési Tanácsadó 2011. november 11.-eĺr a Közoktatásľól szóló
1993. évi L)o(D(' tv. 102. $ (3)-(4) bekezđése éľteimében aÍkaimazotti ériekezietet tartott a

köztisség véleményének kinýlváĺítžsáĺő| afenntaľtó által teľvezett intézrnényi átszęwęrśstöL
továbbá az nté:z,yény elnevezeséľe tett j avaslatráról.

Az alkalmaz.oťti kĺizösség a 24 je|eĺLévő föből fI igen és 3 taľtózkodő szavazattal
elfogadta a terłezett intéményi źiszervezést ą az etnevezesre tett javaslatoĺ Józsefváľosi
Egységes Pedagĺígĺai Szakszolg:ĺIat és Szakmaĺ Szolgáltató 201,7. december 1..tő1.

Arövidített nevet (JĺíSzó Peđagógiaĺ Szolgĺĺlat) neĺn fogadták el.
JavaslaÍ Józsefváľosi Pedagógiaĺ Szakszolgálat vagy JEPSZ.

Meliékelemazffiekez]et jegyzokönyvétés jelenl-eJiĺľ'."!.'
'' ' it't:_ 

t i: i i'' 
'

Budapest, 20l l. novemb et 14. ,i 
t,..,at'o 
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TiszĹelettel:

Dr. Acs Katalin
vezető


