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Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat személyi feltételeinek biztosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2005. április 1-jétől városi és kistérségi szinten működő új közoktatási intézmény, 
a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez szükséges személyi feltételek megterem-
tése megköveteli, hogy az egyes önkormányzati közoktatási intézményeknél szerve-
zett – elsősorban sajátos nevelési igényű gyermekeket érintő – feladatellátás meg-
szűnjön és az ezeknél az intézményeknél dolgozó főállású szakemberek (logopédu-
sok, fejlesztőpedagógusok, nevelési tanácsadók) áthelyezése révén e feladatok 
megoldása fenti időponttól a Pedagógiai Szakszolgálat keretében történjék.  
 

A Képviselő-testület a 12/2005.(I.28.) Kt. sz. határozata alapján a Pedagógiai Szak-
szolgálat a Városi Intézmények Gazdasági Irodájának – részben önállóan gazdálkodó in-
tézményeként – látja el a városi és kistérségi szintű feladatait, valamint jóváhagyta az in-
tézmény vezetőjének megbízását is. 

A szakszolgálati feladatok ellátása azonban szükségessé teszi a további személyi 
feltételek megteremtését is. Ehhez szükséges, hogy az egyes önkormányzati intézménye-
ket terhelő – elsősorban a sajátos nevelési igényű gyermekeket érintő –, feladatellátás 
szervezése (logopédia, nevelési tanácsadás, fejlesztő pedagógia) megszűnjön és a gyer-
mekek, tanulók ilyen irányú ellátása 2005. április 1-től már az új szakszolgálat keretében 
történjen.  

A hatékony feladatellátás alapvető feltétele ugyanis, hogy a rendelkezésre álló 
szakember gárda a feladatellátásért felelős, azt a városban és az egész kistérségben ellá-
tó intézmény alkalmazottja legyen.  

Ezért szükséges a szakszolgálati feladatokat ellátó önkormányzati intézményben 
dolgozó, főállású szakemberek áthelyezése a Pedagógiai Szakszolgálat intézményébe és 
az, hogy 2005. április 1-től ennek személyi állományához tartozva folytassák munkájukat. 

Az áthelyezés lehetőségét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 25.§ (2) b) pontja tartalmazza, majd a 26.§-a részletezi.  

Ahhoz azonban, hogy az áthelyezés lehetősége egyáltalán megteremtődjön a Kép-
viselő-testületnek határozatban kell kimondania a tárgyi feladatok ellátásának megszünte-
tését az adott intézményeknél.  

Ennek megfelelően a régi Pedagógiai Szakszolgálattól az új intézmény megbízott 
vezetőjének és további 6 fő szakembernek (2 fő logopédus + 1 fő pszichológus + 3 fő ne-
velési tanácsadó), a Köztársaság Utcai- és a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzetből 1-1 
fő logopédus, illetve az óvodai munkáltatói körzetekben foglalkoztatott 2 fő fejlesztő peda-
gógus kerüljön áthelyezésre a szakszolgálathoz. Ugyancsak célszerűnek látszik, hogy az 
egyes intézményeknél részfoglalkozású munkakörben dolgozó – nem az önkormányzati 
intézményeknél főállású – szakemberek további foglalkoztatásáról a feladatok ismereté-
ben a Pedagógiai Szakszolgálat intézkedjen a jövőben. Ebben az esetben 1 álláshely biz-
tosítása látszik szükségesnek. 

A Pedagógiai Szakszolgálat személyi feltételeinek megteremtése végett 3 fő szak-
ember áthelyezésének megtétele várható Szegvár és Nagymágocs községek önkormány- 
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zatai részéről is. Összességében így a vezetővel együtt 15 fő kezdheti el munkáját az új 
közoktatási intézményben.  

Mindezek alapján a következő határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képvise-
lő-testület elé. 

 
H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pedagógiai Szakszolgálat személyi 
feltételeinek biztosítása érdekében az alábbiak szerint határoz: 
 
1.  
– A Családsegítő Központ tevékenységi köréből a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, 
– a Köztársaság Utcai- és a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzetek feladatellátási tevé-

kenységei közül a logopédiai tevékenységet,  
– az óvodai munkáltatói körzetekben a fejlesztő pedagógiai feladatellátást  

megszűnteti  azzal, hogy 2005. április 1-jétől ezeket a szolgáltatásokat az új Pedagó-
giai Szakszolgálat intézménye biztosítja.  
Az érintett intézmények Alapító Okiratát ennek megfelelően módosítani szükséges. 
Felelős:   Szentes Város Jegyzője 
   Szentes Város Alpolgármestere 
Határidő: 2005. március 31. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy az előterjesztésben 
említett 11 szentesi szakember áthelyezéséről, illetve állománybavételéről a jogsza-
bályoknak megfelelő módon gondoskodjanak. 
Felelős:  Szentes Város Alpolgármestere 

Pedagógiai Szakszolgálat vezetője 
Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet vezetője 
Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet vezetője 
Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet vezetője 
Családsegítő Központ vezetője 

Határidő: 2005. március 31. 
 

3. A Képviselő-testület ugyanakkor kimondja, hogy az áthelyezések lebonyolítása, a fel-
adatellátások adott intézményeknél történő megszűntetése nem járhat a szakszolgála-
tot igénylő gyermekek, tanulók ellátási színvonalának csökkenésével, illetve az ellátá-
sukról folyamatosan gondoskodni kell. 
Felelős:  Szentes Város Alpolgármestere 

Intézmény vezetői 
Határidő: 2005. március 31. és folyamatos 

 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Szentes Város Polgármestere 
2.) Szentes Város Alpolgármestere 
3.) Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
4.) Intézményvezetők 
5.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája 
6.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 
7.) Irattár 
 
Szentes, 2005. február 16. 

                     Szűcs Lajos 
                                                                                           alpolgármester 


