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ELŐTERJESZTÉS 

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének kéréséről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 133/2012. (06.21.) Öh. sz. 

határozatában döntött arról, hogy a 2012/2013-as nevelési évtől a nevelési tanácsadás új 

helyszínéül a Szabadság út. 8. szám alatti ingatlant jelöli ki. A tanácsadó korábban, a 2007. 

évtől az egészségházban működött. 

2019. április 29. napján kelt levelében a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi 

Tagintézményének Igazgató Asszonya, Badacsonyiné Juhász Zsuzsanna, azzal a kéréssel 

fordult a Képviselő-testület felé, hogy a meglévő Biatorbágyon működő nem hivatalos 

telephely tekintetében segítsenek orvosolni az épület állagából adódó problémákat. A 

szakszolgálat 2012. szeptember 1. napjával költözött a Szabadság út 8. szám alá, ahol az 

épületet a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Ifjúsági Pontjával 

közösen használják. Az épület öreg, rosszul szigetelt, dohos és a szülők egyre gyakrabban 

sérelmezik a helyszínt. A biatorbágyi helyszínen évente csak a nevelési tanácsadás és 

szakértői vizsgálatok tekintetében nagyságrendileg 200 gyerek ellátása történik meg, úgy, 

hogy a munkatársak 100%-os leterheltséggel dolgoznak. Ezen kívül logopédia és 

gyógytestnevelés tartozik még a helyi feladatok közé. Amelyik szülő vállalni tudja, 

természetesen választhatja a budaörsi helyszínt is. 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI rendelet 

9. §-a alapján az ellátás az ügyviteli székhelyen (jelen esetben Budaörsön) történik, ahová a 

családok bejárnak ambuláns módon. Biatorbágy nem hivatalos telephely, az önkormányzat 

ingyenes helyiséget biztosít a szakszolgálat részére. 2017. január 1. napjától a Budakeszi 

tagintézmény a Ceglédi Tankerületi Központhoz tartozik, amely a fenntartó és működtető is 

egyben. A rendelkezésre álló eszközöket a budaörsi ügyviteli székhely biztosítja. 

A Budakeszi Tagintézmény (melynek székhelye Budaörs) az egyik erősségének tartja a 

településeken, helyben történő tanácsadás biztosítását, amelyet a települések tesznek 

lehetővé. 



 

A Szabadság u. 8. szám alatti ingatlan megfelelő felújítását javaslom. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének 

meghozatalára. 

Biatorbágy, 2019. május 6. 

 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
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- Szakszolgálat levele 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2019. (V. 30.) határozata 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének kéréséről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének megfelelő 

működéséhez felújíttatja a Biatorbágy, Szabadság u. 8. szám alatti ingatlanát, 

2. a felújítást ……………….. keret terhére, a Városgondnokság által végezteti el. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szervezési Osztály 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
 

 



 

 

Kivonat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. június 21-én megtartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
133/2012. (06.21.) Öh. sz. határozata 

A biatorbágyi nevelési tanácsadás helyszínének biztosításáról 

 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata a Budaörsi Nevelési Tanácsadó vezetője, az 
Ifjúsági Pont vezetője valamint a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője által egyeztetett feltételek alapján a 2012/13-as nevelési évtől a 
biatorbágyi gyermekek számára nyújtott nevelési tanácsadás helyszínéül a Szabadság 
út 8. szám alatti ingatlant jelöli ki. 

2. Biatorbágy Város Önkormányzata felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Biatorbágyi 
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével, a szabadság út 
8. szám alatti ingatlant közösen használó Ifjúsági Pont és a Budaörsi Nevelési 
Tanácsadó között megkötendő ingatlanhasználati szerződés előkészítésére. 

3. Biatorbágy Város Önkormányzata az éves intézmény-felújítási keretből biztosítja a 
nevelési tanácsadás megkezdéséhez szükséges feltételek kialakítását a Szabadság út 
8. szám alatti ingatlanban. 

 
Határidő: 2012. szeptember 1. 
Felelős: Polgármester 
  

 Tarjáni István s.k. Dr. Kovács András s.k. 
 polgármester jegyző 
 
 

a kiadmány hiteléül: 

 

 

 

Bognárné Kalicov Mária 

jegyzőkönyvvezető 
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