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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ALPOLGÁRMESTER 

 
Ügyiratszám: Kp/17404-1/2013/IV. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2013. január 
01. napjától hatályos 18. § (2) bekezdése a pedagógiai szakszolgálatok feladatai közé sorolta a 
szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmények feladatainak 
ellátását támogató alábbi tevékenységeket is: 
 
Nkt. 18. § (2)  e) logopédiai ellátás 
  h) gyógytestnevelés 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerületében a fent részletezett 
feladatokat ellátó tankerületi illetőségű tagintézmény a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. 
kerületi Tagintézménye, a Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ (a 
továbbiakban: Szakszolgálat). Jelenleg Ferencvárosban a fenti feladatokat a Ferencvárosi 
Komplex Óvoda, Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (a 
továbbiakban: Komplex) látja le, így a jogszabályi előírásoknak való megfelelés indokolttá 
teszi az átszervezést. 
 
Jelenleg a logopédiai feladatokat a Komplex 14 szakképzett logopédusa látja el az óvodákban 
és az iskolákban. A logopédusok munkájukat az egyes köznevelési intézményekben helyben 
végzik, így a változás nem jár komoly szervezési feladattal, az átszervezés az ellátáshoz 
szükséges eszközök leltári átvezetésével megoldható. Az átszervezés a gyermekek folyamatos 
ellátását nem érinti, ezt ugyanazok a logopédusok, ugyanazon a helyszínen biztosítják a 
továbbiakban is. 
 
A gyógytestnevelés vonatkozásában 3 szakképzett gyógytestnevelő tevékenykedik a 
kerületben, a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolában, a Molnár Ferenc 
Általános Iskolában, valamint a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban. 
Mivel a gyógytestnevelési tevékenységek helyszínei kellően tagoltan, a Belső-
Ferencvárosban, a Középső-Ferencvárosban, valamint a József Attila Lakótelepen találhatóak, 
mindenki számára elérhetőek, valamint az említett intézmények rendelkeznek a szükséges 
infrastruktúrával (uszoda, fejlesztő eszközök, megfelelő tornaterem), így indokolt azokat a 
Szakszolgálat igazgatása alá kerülést követően is a szolgáltatás ellátási helyeként megjelölni. 
Amennyiben az ellátási helyek a fent nevezett intézményekben maradnak, akkor sem a 
pedagógusokat, sem a diákokat nem terheli az átszervezésből adódó plusz teher.    
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (4) 
bekezdés h) pontja szerint a fenntartónak az intézmények átszervezése előtt ki kell kérnie az 
intézmény működtetőjének véleményét az átszervezés vonatkozásában.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Budapest, 2013. május 10. 
                                                                                         Formanek Gyula s.k. 
                                                                                          alpolgármester 
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Határozati javaslat 
 
1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a jogszabályi előírásoknak történő megfelelés céljából támogatja a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Budapest IX. Tankerülete intézmény átszervezését. 

 
Felelős: Formanek Gyula alpolgármester 
Határidő: 2013. május 16. 

 
 

 


