
3/1. sz. melléklet
Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 

alapító okiratának módosító okirata

Az  államháztartási  szakfeladatok  rendjéről  szóló  8/2010.  (IX.  10.)  NGM  tájékoztatóban 
foglaltak,  valamint  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 37.  §  (5)  bekezdése 
alapján  a  2011.  július  15.  napjától  hatályos  egységes  szerkezetbe foglalt  alapító  okirat  az 
alábbiak szerint módosul.
Az alapító okirat bevezető része az alábbiak szerint módosul: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3.§ (2) 
bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján  az  1971.  évben  Budapest VIII. ker. 
Tanács VB. által létesített  (alapított)  Nevelési Tanácsadó (alapításkori név)   Józsefvárosi  
Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat  és  Szakmai  Szolgáltató  Intézmény   (jelenlegi  név) 
intézmény  számára  297/2011.  (VII.07.) számú  határozatával  kiadott  alapító  okiratát  az 
államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató értelmében  
felülvizsgálta,  és  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  90.  §-ának,  az  
államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.)  Kormányrendelet  és  a 
közoktatási  törvény  37.§  (5)  bekezdésének  megfelelően  az  alábbi,  egységes  szerkezetbe 
foglalt, módosított alapító okiratát adja ki.

Az alapító okirat 1.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó
1081 Budapest
II. János Pál pápa tér 4.

az alábbi szövegrész kerül:
Neve: Józsefvárosi  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat  és  Szakmai  Szolgáltató 
Intézmény
Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 4.
rövid neve: Józsefvárosi Pedagógiai Szolgálat
rövidített neve: JEPSZ

Az alapító okirat 5.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
az 1993. évi LXXIX. törvény alapján:
az alábbi szövegrész kerül:
a közoktatási törvény alapján:

Az alapító okirat 5.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
pedagógiai szakszolgálat, nevelési tanácsadó
az alábbi szövegrész kerül:
többcélú  közoktatási  intézmény  (egységes  pedagógiai  szakszolgálat,  pedagógiai  szakmai 
szolgáltató)

Az alapító okirat 6.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
Budapest Józsefváros

az alábbi szövegrész kerül:
      Budapest Főváros VIII. kerület közigazgatási területe

Az alapító okirat 7.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
Az intézmény közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény.
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az alábbi szövegrész kerül:
Többcélú  közoktatási  intézmény  (egységes  pedagógiai  szakszolgálat,  pedagógiai  szakmai 
szolgáltató).
Az alapító okirat 8.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
az alábbi szövegrész kerül:
A közoktatási törvény

Az alapító okirat 8.) pontja kiegészül az alábbiakkal:
……, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatást.

Az  alapító  okirat  8.)a.)  pontjában  az  alábbi  szakfeladat  számok  és  szakfeladat 
megnevezések törlésre kerülnek:
Főtevékenység
TEÁOR száma Megnevezése
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

Az alapító okirat 8.a.) pontjában az alábbi mondat törlésre kerül:
Szakfeladatok száma, megnevezése 2009. december 31-ig

Az  alapító  okirat  8.)a.)  pontjában  az  alábbi  szakfeladat  számok  és  szakfeladat 
megnevezések törlésre kerülnek
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
75192-2 önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások  elszámolásai
80521-2 pedagógiai szakszolgálat

Az alapító okirat 8.)a.) pontjában az alábbi mondat törlésre kerül.
Szakfeladatok száma, megnevezése 2010. január 1-től

Az alapító okirat 8.)a.) pontja kiegészül az alábbiakkal:
Az egységes pedagógiai szakszolgáltatatás keretében ellátja a közoktatási törvény 34. § d) 
pontja szerinti nevelési tanácsadást, valamint a 34. §. e) pontja szerinti logopédiai ellátást. A 
pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében ellátja a közoktatási törvény 36. § (2) bek. szerinti 
a)  pedagógiai  értékelés,  b)  szaktanácsadás,  c)  pedagógiai  tájékoztatás,  e)  pedagógusok 
képzésének,  továbbképzésének  és  önképzésének  segítése,  szervezése,  f)  tanulmányi  és 
tehetséggondozó  versenyek  szervezése,  összehangolása,  g)  tanuló  tájékoztató,  tanácsadó 
szolgálat feladatát. 
Az alapító okirat 8.)a.) pontjában az alábbi mondat kerül beírásra:
Szakfeladatok száma, megnevezése

Az alapító okirat 8.a) pontjában az alábbi szakfeladat szám és szakfeladat megnevezés 
módosul:

841901 Önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások 
elszámolásai

az alábbiak szerint:
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
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Az alapító okirat  8.a)  pontja kiegészül  az alábbi szakfeladat számmal és szakfeladat 
megnevezéssel:

856020 pedagógiai szakmai szolgáltatás

Az alapító okirat 8.b) pontjában az alábbi mondatok  törlésre kerülnek:
Szakfeladatok száma, megnevezése 2009. december 31-ig
Szakfeladatok száma, megnevezése 2010. január 1-től

Az alapító okirat 8.b) pontjában az alábbi elnevezések törlésre kerülnek:
b) az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenysége
b) az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő tevékenysége

Az  alapító  okirat  8.b)  pontjában  lévő  alábbi  szakfeladat  számok  és  szakfeladat 
megnevezések törlésre kerülnek:
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
75195-2 közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
oktatási célok és egyéb feladatok

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás

Az alapító okirat 8.b) pontjában az alábbi mondat törlésre kerül:
2010.  január 1-től  alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő és az alaptevékenységtől 
eltérő kisegítő tevékenységet nem folytathat. 

Az alapító okirat 8.) pontjában a c.) pont számozása b.) pontra változik.

Az  alapító  okirat  8.)  d.)  pontjának  számozása  c.)  pontra  változik  és  megnevezése 
módosul az alábbiak szerint:

c.) Gazdálkodásának besorolása jogköre alapján

Az alapító okirat 11.) pontjának megnevezése módosul az alábbiak szerint:
11.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya

Az alapító okirat 11.) pontjában az alábbi szövegrész helyébe:
munkavállalók
az alábbi szövegrész kerül:
foglalkoztatottak

Záró rendelkezés
Jelen módosító okiratot a Képviselő-testület 514/2011. (XII.15.) sz. határozatával elfogadta.
Jelen módosító okirat 2012. január 01. napjától hatályos.

Budapest, 2011. december 15.

…............................................     ………………………………
Dr. Mészár Erika Dr. Kocsis Máté

  a jegyzőt helyettesítő aljegyző      polgármester
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3/2. sz. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3.§ (2) 
bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján  az  1971.  évben  Budapest VIII. ker. 
Tanács VB. által létesített  (alapított)  Nevelési Tanácsadó (alapításkori név)  Józsefvárosi 
Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat  és  Szakmai  Szolgáltató  Intézmény  (jelenlegi  név) 
számára 297/2011. (VII.07.)  számú határozatával kiadott alapító  okiratát  az államháztartási  
szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató értelmében felülvizsgálta, és  
az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  90.  §-ának,  az  államháztartás  
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet és a közoktatási törvény 37.§ 
(5)  bekezdésének  megfelelően  az  alábbi,  egységes  szerkezetbe  foglalt,  módosított  alapító 
okiratát adja ki.

1.)Költségvetési     szerv     

Neve:  Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató 
      Intézmény 

Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 4.

Rövid neve: Józsefvárosi Pedagógiai Szolgálat
Rövidített neve: JEPSZ

OM azonosítója: 102558

2.) Költségvetési szerv alapítója, alapítás éve

Budapest, VIII. ker. Tanács VB., 1971.

3.) Költségvetési szerv fenntartója

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest
Baross u. 63-67. 

4.) Költségvetési szerv irányító és fenntartó szerve

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest
Baross u. 63-67.

5.) Költségvetési szerv típusa a   közoktatási törvény   alapján  

többcélú közoktatási intézmény (egységes pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai szakmai  
szolgáltató)
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6.) Költségvetési szerv működési köre

Budapest Józsefváros VIII. kerület közigazgatási területe

7.) Típus szerinti besorolás

Többcélú  közoktatási  (egységes  pedagógiai  szakszolgálat,  pedagógiai  szakmai  szolgáltató) 
intézmény. A közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 

8.) Jogszabályban meghatározott közfeladata

A  közoktatási  törvény alapján közfeladata  a  pedagógiai  szakszolgáltató tevékenység,  mely 
magában  foglalja  a  nevelési  tanácsadást  és  a  pedagógiai  szakszolgáltatást,  valamint  a 
pedagógiai szakmai szolgáltatást.

a.) alaptevékenysége

Az egységes pedagógiai szakszolgáltatatás keretében ellátja a közoktatási törvény 34. § d)  
pontja szerinti nevelési tanácsadást, valamint a 34. §. e) pontja szerinti logopédiai ellátást. A 
pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében ellátja a közoktatási törvény 36. § (2) bek. szerinti  
a)  pedagógiai  értékelés,  b)  szaktanácsadás,  c)  pedagógiai  tájékoztatás,  e)  pedagógusok  
képzésének,  továbbképzésének  és  önképzésének  segítése,  szervezése,  f)  tanulmányi  és  
tehetséggondozó  versenyek  szervezése,  összehangolása,  g)  tanuló  tájékoztató,  tanácsadó  
szolgálat feladatát. 

Államháztartási 
szakágazat száma

Államháztartási szakágazat megnevezése

856000 Oktatást kiegészítő tevékenység

Szakfeladatok száma, megnevezése 

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
856011 pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
841907 önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
856020 pedagógiai szakmai szolgáltatás

Szolgáltatások 

Alapfeladata a kerületben élő, illetve a kerület nevelési-oktatási intézményeibe járó 3-18 év 
közötti gyermekek, tanulók komplex pszichológiai-pedagógiai-logopédiai szakszolgálatának 
ellátása. Ezen belül:
 Speciális fejlesztő pedagógiai tevékenység. 
 Egyének és csoportok komplex pszichológiai-pedagógiai-logopédiai, iskolapszichológiai 

és szakorvosi ellátása.
 Családi  és  közösségi  mentálhigiénés  és  humánszolgáltatás  (pszichológiai  és 

pszichoszociális).
 Beilleszkedési  nehézséggel,  tanulási  nehézséggel,  magatartási  nehézséggel  küzdő 

gyermek, tanuló vizsgálata és kontrollvizsgálata.
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A nevelési tanácsadás keretében kell szakvéleményt készíteni:
 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából, abban az esetben, ha a 

gyermek nem járt óvodába.
 Beilleszkedési  nehézséggel,  tanulási  nehézséggel,  magatartási  nehézséggel  küzdő 

gyermek,  tanuló  óvodai  nevelésével,  illetőleg  iskolai  nevelésével  és  oktatásával 
kapcsolatos feladatok meghatározása céljából.

 Szakvélemény  készítése  a  beilleszkedési,  tanulási  és  magatartási  nehézséggel  küzdő 
gyermekekről.

b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

c.) Gazdálkodásának besorolása jogköre alapján:

- Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv.

- Költségvetése a  teljes  intézményi  működési  és beszerzési  költségvetési  előirányzatot 
tartalmazza.

- Az intézmény vezetője a teljes költségvetési előirányzat felett rendelkezik.

- Az  intézmény  pénzügyi-gazdasági  tevékenységét  külön  megállapodás  alapján  az 
önállóan  működő  és  gazdálkodó  Németh  László  Általános  Iskola  (1084  Budapest, 
Német u. 14.) látja el.

9.) A feladat ellátását szolgáló önkormányzati vagyon, vagyon feletti rendelkezési jog

A  Budapest  VIII.  kerületi  ingatlan-nyilvántartásban 34694 hrsz.  alatt  felvett  1944 m
2 

alapterületű, természetben 1081 Bp. II. János Pál pápa tér 4., a Budapest Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi  Önkormányzat  tulajdonát  képező  felépítményes  ingatlanból  271,44  m
2 

elkülönített  használatú  felépítményes  ingatlanrész  használata  (a  függelékben  szereplő 
helyiséglista szerint), valamint vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek) használata állóeszközleltár szerint. 
Az  intézmény a  fenti  felépítményes  ingatlant  a  Deák  Diák  Általános  Iskolával  a  fentiek 
szerint megosztva használja.
A vagyon feletti rendelkezésre a Képviselő-testület által alkotott rendeletekben meghatározott 
szabályok az irányadók.

10.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje

Az  intézmény  vezetőjét  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázat útján nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII.  törvény,  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény,  a  közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) számú 
Korm. rendelet figyelembe vételével.

11.)  A  költségvetési  szerv    foglalkoztatottjaira  vonatkozó   foglalkoztatási  jogviszony   
megjelölése:
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A  foglalkoztatottak foglalkoztatása  közalkalmazotti  jogviszony,  illetve  munkaviszony 
keretében történik, rájuk a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről az irányadó.

12.) A költségvetési szerv képviselete:

A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa megbízott dolgozó.

Záró rendelkezés

Jelen  egységes  szerkezetben  foglalt  alapító  okiratot  Budapest  Főváros  VIII.  kerület 
Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  514/2011.  (XII.15.) számú  határozatával 
elfogadta, és ezzel egyidejűleg a jelen alapító okirat a Képviselő-testület 297/2011. (VII.07.) 
számú határozatával kiadott alapító okirat helyébe lép.

Hatályos: 2012. január 01. napjától

Budapest, 2011. december 15.

………………………………….. …………………………………..
Dr. Mészár Erika Dr. Kocsis Máté

a jegyzőt helyettesítő aljegyző polgármester
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Függelék

Helyiségek Helyiségek száma
Vezetői iroda 1
Vezető-helyettesi iroda -
Gazdasági vezetői iroda -
Alkalmazotti iroda 1
Vizsgáló, tanácsadó szoba 3
Fejlesztőszoba 3
Tornaterem 1
Orvosi szoba (vizsgáló) -
Várószoba 1
Zuhanyozó 1
WC, mosdó (személyzeti) 1
WC, mosdó (gyermek) 2
Raktár (eszköztár, irattár) 1
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