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Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása.  
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása 

 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pedagógiai Szakszolgálat székhelyének címe megváltozott, alaptevékenységei 
körébe – a nevelési tanácsadáson, logopédiai ellátáson kívül – a gyógytestnevelés 
szakszolgálati feladat ellátását is célszerű felvenni. Az új közoktatási intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzata a képviselő-testület jóváhagyása után válik 
érvényessé.  
 
 A Pedagógiai Szakszolgálat a Képviselő-testület döntése értelmében 2005. április 
1-jétől új – a gazdálkodás szempontjából részben önállóan gazdálkodó – költségvetési 
intézményként működve városi és kistérségi szintű szakszolgálati feladatokat lát el.  
 Az intézmény székhelyének címe mindezidáig 6600 Szentes, Csallány G. part 1. sz. 
volt.  

A Pedagógiai Szakszolgálat új, központi székhelyre történő költözése 2005. 
szeptember elején megtörtént. Az intézmény bejárata a Terney Béla Középiskolai 
Kollégium központi bejárati szárnyától jobbra helyezkedik el. Ennek megfelelően a 
kollégium épületében kialakított összesen nyolc szobában folyik a fejlesztőmunka, a 
további helyiségek a gazdasági iroda és az igazgatói iroda.  

A Szakszolgálat székhelyének új címe tehát: 6600 Szentes, Jövendő u. 6. sz.            
A székhely cím megváltozása indokolja az Alapító Okiratban ennek módosítását.  

A Pedagógiai Szakszolgálat a szakszolgálati feladatok közül városi és kistérségi 
szinten a nevelési tanácsadást és a logopédiai ellátást biztosítja. Szentes Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete azonban – nem kötelező feladatként – az azt 
igénylő gyermekek, tanulók számára – orvosi szakvéleményekre alapozva – biztosította 
városunkban a gyógytestnevelést is, amelynek felügyeletét mindezidáig a Polgármesteri 
Hivatal Művelődési Irodája látta el.  

Tekintettel azonban arra, hogy a gyógytestnevelés is szakszolgálati feladat, 
célszerű e tekintetben a továbbiakban a Pedagógiai Szakszolgálat keretében 
megszervezni. Ehhez a költségvetési fedezet a 2005. évi költségvetési rendeletben 
meghatározottak szerint rendelkezésre áll (gyógytestnevelő óradíja, terembérlet). 

A Pedagógiai Szakszolgálat az előzőekben említett időponttól új közoktatási 
intézményként működik. Ennek megfelelően – miután kivált a Családsegítő Központ 
keretéből – szükséges a jogszabályi követelményeknek megfelelő önálló, intézményi 
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Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és jóváhagyás céljából a képviselő-
testület elé való terjesztése.  

A közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak meg kell 
felelniük az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelt 
10.§ (4) bekezdésében szabályozott kötelező tartalmi elemeknek és a 11/1994.(VI.8.) 
MKM rendeletben az SZMSZ-re megfogalmazott rendelkezéseknek.  

A Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata megfelel a 
hatályos jogszabályi előírásoknak. A nagy terjedelmű anyag a Polgármesteri Hivatal 
Művelődési Irodájának 214. sz. szobájában megtekinthető.  

Mindezek figyelembevételével javaslom a Pedagógiai Szakszolgálat Alapító 
Okiratának módosításait, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyását. 

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

 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 
a) A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratában a szükséges módosításokat, miszerint 

az új székhely cím: 6600 Szentes, Jövendő u. 6. sz., illetve a szakszolgálat 
alaptevékenységeinek a gyógytestneveléssel történő bővítését jóváhagyja. 
Hatályba lépés időpontja: 2005. november 1. 
 

b) Jóváhagyja a Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
Hatályba lépés időpontja: 2005. november 1. 
 
 

A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Pedagógiai Szakszolgálat 
2.) Városi Intézmények Gazdasági Irodája 
3.) Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője által az érintettek 
 
Szentes, 2005. október 12. 
 
 
 
 

Dr. Sztantics Csaba 
           jegyző 

 
 


