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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

2-!'}- . számú előterjesztés 

a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézményét érintő átszervezés 
véleményezéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Dr. Tolnai Marianna, a Belső-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) 
igazgatója 2017. március 21-ei keltezéssel küldte meg a KLIK/194/257-7/2017 átszervezési 
javaslatot tartalmazó dokumentációt véleményezésre, melyet az előterjesztés 2. melléklete 
tartalmaz. 

A nemzeti köznevelésről szóló 20 ll. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § ll. pontja 
alapján intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, 
szakmai alapdokumentum Nkt. 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének 
módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő módosítást és az olyan vagyont 
érintő döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges. 

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 2. § (l) bekezdés b) pontja alapján a tankerületi központ a köznevelési közfeladat
ellátásban részt vevő, fenntartásában lévő köznevelési intézmények tekintetében a 
Klebelsberg Központ útján javaslatot tesz az oktatásért felelős miniszter részére a fenntartási 
körébe tartozó an köznevelési intézmény létesítésére, a köznevelési intézmény - az Nkt. 83. § 
(2 b) bekezdés ét nem érintő - átszervezés ére, megszüntetésére, alapfeladatának módosítására, 
nevének megállapítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés 
előkészítésében, a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján véleményezési, 
egyetértési joggal rendelkezők véleményét, egyetértését. 

A Korm. rendelet 8. § ba) pontja alapján a Klebelsberg Központ az oktatásért felelős 
miniszter számára a tankerületi központ kezdeményezése alapján javaslatot tesz a köznevelési 
közfeladat-ellátásban részt vevő, tankerületi központ fenntartásában lévő köznevelési 
intézmények tekintetében a köznevelési intézmény típusának, feladatellátási helyének 
(székhely, tagintézmény, telephely), alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezésének 
módosulásával járó átszervezésére irányuló döntés meghozatalára. 

Az Nkt. 83. § (4) bekezdés h) pontjára tekintettel a fenntartó a vagyonkezelésében lévő 
ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét kikéri az intézmény átszervezésével 
összeftiggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt. Az Nkt. 83. §(5) bekezdés alapján a 
vélemény kialakításához minden olyan infonnációt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési 
joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A 
vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva -
legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. 

Az Nkt. 84. § (7) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó a nevelés-oktatási intézmény 
átszervezésével kapcsolatban legkésőbb az intézkedés tervezet végrehajtása éve májusának 
utolsó munkanapjáig hozhat döntést. 



A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmények átszervezéséről az oktatásért 
felelős miniszter dönt az Nkt. 77. § (2) bekezdés k) pontja értelmében. 

A Tankerület igazgatója a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (ll 07 Budapest, Izabella utca l. 
OM azonosító: l 01878) átszervezésével kapcsolatban kéri Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) véleményét. 

Az Önkormányzat 2016. október 19-én kereste meg Dr. Tolnai Mariann igazgató asszonyt a 
K/37972-1/2016/II iktatószámú levélben a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. Kerületi 
Tagintézményének (ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.) elhelyezésével kapcsolatban, az 
épület más célú hasznosítására tekintettel. 

Az Önkormányzat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. Kerületi Tagintézményének 
elhelyezéséhez a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola (ll 06 Budapest, Keresztúri út 
7-9.) bejáratától jobbra eső "A" épület I. emeletén, jelenleg üresen álló 571 m2 alapterületű 
épületrészt kínálta fel, amelyet Mosányi Emőke főigazgató asszony, Bátomé Páhoki Zita 
tagintézmény-vezető asszony megtekintett 
Dr. Tolnai Mariann igazgató asszony a 2016. november 18-ai 2016/KLIK/194 iktatószámú 
levelében jelezte, hogy a telephely átszervezésével, átköltöztetésével kapcsolatos 
önkormányzati kezdeményezés végrehajtásáról - a Belső-Pesti Tankerületi Központ 
feladatellátásának megszervezését követően- 2017-ben tud érdemben egyeztetni. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési 
intézmények állami működtetésbe adásáról szóló 374/2016. (XII. 15.) KÖKT határozattal 
fogadta el a köznevelési intézmények állami működtetésbe átadásával összefüggő 
intézményátadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásáról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló 
megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) és a köznevelési intézmények állami 
működtetésbe átadásával összefüggő vagyonkezelési szerzödést (a továbbiakban: Szerződés). 

A Megállapodás IV. fejezetének 2.8. pontja alapján az Önkormányzat biztosítja a Kelet-Pesti 
Tankerületi Központ részére a Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat X. Kerületi Tagintézménye 
és jogutódja, a Belső-Pesti Tankerületi Központ elhelyezése céljából az ll 08 Budapest, Sibrik 
Miklós út 76-78. szám alatti ingatlan jelenleg használt részének ingyenes használatát a 
feladatellátás helyének átszervezés útján az ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. szám alá 
történő áthelyezéséig, legkésőbb 2017. szeptember l-jéig. Az Önkormányzat vállalja a 
feladatellátási hely átszervezésével kapcsolatban az ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9. szám 
alatti ingatlanrészben szükséges felújítás elvégzését. 

Javasalom a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentumának módosítását 
az alábbiak szerint. 
A szakmai alapdokumentum "2. Feladatellátás helyei" pont 2.2.19.1. alpontjában és a "6. 
Köznevelési és egyéb alapfeladata" pont 6 .20. alpontjában az "ll 08 Budapest, Sibrik Miklós 
út 76-78." szövegrész helyébe az "ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9." szöveg lép. A szakmai 
alapdokumentum "7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és 
használat joga" pont 7.20. alpontjában az "1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78." 
szövegrész helyébe az "1106 Budapest, Keresztúri út 7-9." szöveg lép, a 7.20.1. alpontjában a 
"41089/6" szövegrész helyébe a "39210110" szöveg lép, a 7.20.2. alpontjában a "471,6 nm" 
szövegrész helyébe az "582,54 nm" szöveg lép. 
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II. Hatásvizsgálat 

Az Nkt. 18. § (2) bekezdéseszerint a pedagógiai szakszolgálat feladatai 
a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 
b) a fejlesztő nevelés, 
c) szakértői bizottsági tevékenység, 
d) a nevelési tanácsadás, 
e) a logopédiai ellátás, 
j) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, 
g) a konduktív pedagógiai ellátás, 
h) a gyógytestnevelés, 
i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 
j) a kiemelten tehetséges gyennekek, tanulók gondozása. 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma szerint, amelyet a Belső
Pesti Tankerületi Központ 2017. január ll. napján adott ki, a köznevelési intézmény 
feladatellátási helyei: (az előterjesztés 3. melléklete.) 

2.2.19. Tagintézmény hivatalos neve: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. Kerületi 
Tagintézménye 
2.2.19.1. Ügyviteli telephelye: 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 
2.2.19.2 Tagintézmény telephelye: 1107 Budapest, Gém utca 5-7. 

A köznevelési intézmény köznevelési és egyéb alapfeladat 
6.20. 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 
6.20.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 
6.20.1.1. fejlesztő nevelés 
6.20.1.2. szakértői bizottsági tevékenység 
6.20.1.3. nevelési tanácsadás 
6.20.1.4. gyógytestnevelés 
6.20.1.5. iskolapszichológia, óvodapszichológia 
6.20.1.6. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása 

6.37. 1107 Budapest, Gém utca 5-7. 
6.3 7 .1. pedagógiai szakszolgálati feladat 
6.37.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 
6.3 7 .1.2. fejlesztő nevelés 
6.37.1.3. logopédiai ellátás 
6. 3 7 .l. 4. konduktí v pedagógiai ellátás 
6.37.1.5. gyógytestnevelés 

A pedagógiai szakszolgálati intézményekről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 9. 
melléklete rendelkezik a pedagógiai szakszolgálati intézmények kötelező (minimális) 
eszközeiről és felszerelésérőL 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

intézményenként a székhelyen és a 
tag intézményesetén a helyettesi 

vezetöi iroda irodával közösen is kialakítható, ha a tagintézményben l 
helyiség mérete ezt lehetövé teszi 

intézményenként a székhelyen és tagintézmény esetén a vezetői irodával 
vezető helyettesi iroda közösen is kialakitható, ha a helyiség tagintézményben l 

mérete ezt lehetövé teszi 
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ha a tagintézményben a pedagógus és a 
intézményenként a székhelyen, a nevelő-oktató munkát segítő 

alkalmazotti iroda 
tagintézményben, a telephelyen alkalmazotti létszám a hat főt nem éri el, 
akkor, ha az alkalmazotti létszám az a vezetői, vezető helyettesi, irodával 
öt főt meghaladja 1-1 közösen is kialakítható, ha a helyiség 

mérete ezt lehetövé teszi 

intézményenként, figyelembe véve a 
valamennyi pedagógiai szakszolgálatot 

ellátó intézményben a székhelyen, a 
székhely, a tagintézmény, a tagintézményben és a telephelyen, l - l 

vizsgáló, tanácsadó szoba 
telephelyen munkarendjét, az 

a tíz év alatti, és a tíz év feletti 
egyidejűleg megszervezett korosztálynak megfelelő méretű, 
vizsgálatokhoz szükséges számban, beszélgetésre és teszt kitöltésre alkalmas 
de legalább 2 

bútorzattal 

intézményenként, figyelembe véve az 
intézmény munkarendjét, az korai fejlesztést és gondozást, nevelési 
egyidejűleg megszervezett egyéni és tanácsadást, konduktív pedagógiai 

fejlesztő szoba csoportos fejlesztő foglalkozásokhoz foglalkoztatást, logopédiai ellátást 
szükséges számban, a székhelyen és a biztosító székhelyen, tagintézményben, 
tagintézményben legalább 3, a telephelyen 
telephelyen legalább l. 

abban az esetben, ha a gyógytestnevelés 

tornaterem 
intézményenként a székhelyen és a ellátása a székhelyen, a 

tagintézményben l tagintézményben, vagy a telephelyen 
történik 

korai fejlesztést és gondozást, nevelési 

tomaszoba 
intézményenként a székhelyen és a tanácsadást, konduktív pedagógiai 

tagintézményben l foglalkoztatást biztosító székhelyen, 
tagintézményben, telephelyen 

korai fejlesztést és gondozást, szakértői 

orvosiszoba (vizsgáló) 
intézményenként ( székhelyen és a bizottsági tevékenységet, nevelési 

tagintézményben) l tanácsadást biztosító intézményben, 
tagintézményben, telephelyen 

várószoba 
intézményenként (székhelyen, 

előtérben is kialakítható 
tagintézményben, telephelyen) l 

zuhanyozó (hideg, meleg intézményenként ( székhelyen és 
vízzel) telephelyen) l 

WC, mosdó (személyzeti) intézményenként (székhelyen, 
(hideg, meleg vízzel) tagintézményben, telephelyen) l 

WC, mosdó (gyermek és 
felnőtt a szakszolgálathoz intézményenként ( székhelyen és 
érkezők részére, hideg, telephelyen) l 
meleg vízzel) 

raktár (eszköztár, irattár) intézményenként a székhelyen és a 
tagintézményben l 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. Kerületi Tagintézmény jelenlegi ügyviteli 
telephelyeként biztosított létesítmény hasznos alapterülete 471,6 m2

, a jelenleg üresen álló 
felkínált épületrészt 582,54 m2 alapterületű. Álláspontom szerint ezen a területen a 
jogszabályban rögzített minimális helyiség igényt túlmutatóan lehet kialakítani a szakmai 
alapdokumentumban rögzített feladatok ellátásához szükséges helyiségeket. 

4 



III. A végrehajtás feltételei 

A döntésről értesíteni kell a Tankerület igazgatóját. A módosító javaslat az Önkormányzat 
tulajdonának státuszában változást nem jelent, tekintettel arra, hogy a Szerződésben foglaltak 
értelmében az ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. szám alatti ingatlant vagyonkezelési 
jog nem terheli. Az Önkonnányzat a feladatellátási hely átszervezésével kapcsolatban az ll 06 
Budapest, Keresztúri út 7-9. szám alatti ingatlanrészben szükséges felújítás elvégzését vállalja 
és a szükséges költségvetési fedezetet biztosítja. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. április,~." 

T'örvénye~~ {:lempontból ellenjegyzem: 

~\).J~ 

~ o Krisztián 
Jegy 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2017. (IV. 27.) határozata 
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézményét érintő átszervezés 

véleményezéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentumának módosítását támogatja az 
alábbiak szerint: 
a) a szakmai alapdokumentum "2. Feladatellátás helyei" pont 2.2.19.1. alpontjában az 

"ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78." szövegrész helyébe az "ll 06 Budapest, 
Keresztúri út 7-9." szöveg lép, 

b) a szakmai alapdokumentum "6. Köznevelési és egyéb alapfeladata" pont 6.20. 
alpontjában az "ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78." szövegrész helyébe az 
"ll 06 Budapest, Keresztúri út 7-9." szöveg lép, 

c) a szakmai alapdokumentum "7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való 
rendelkezés és használat joga" pont 
ca) 7.20. alpontjában az "1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78." szövegrész 
helyébe az "1106 Budapest, Keresztúri út 7-9." szöveg, 
cb) a 7.20.1. alpontjában a "41089/6" szövegrész helyébe a "39210/10" szöveg és 
cc) a 7.20.2. alpontjában a "471,6 nm" szövegrész helyébe az "582,54 nm" szöveg 
lép. 

2. A Képviselő-testület a feladatellátási hely átszervezésével kapcsolatban az ll 06 
Budapest, Keresztúri út 7-9. szám alatti ingatlanrész felújításához szükséges forrást a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati 
rendeletben biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Belsö-Pesti Tanke1iileti Központ 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Iktatószám: 
Önkormányzata 

Polgármester 

Budapest 
Szent László tér 29. 
ll 02 

Kovács Róbert 
Polgármester 
részére 

Ügyintéző: 

Tárgy: intézmény átszervezéséhez vélemény kérése 

Tisztelt Polgármester Úr! 

KLIK/194/257 -7/2017 

Debnár László 

A Budapest Fővárosi X. Kerület Kőbánya Önkormányzat alpolgármestere a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) 
EMMI utasítás 3. függelékének I. 25 .l. részében található - a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 21. § (2) bekezdése szerinti - szakmai 
alapdokumentuma alábbi pontjainak módosítására irányuló kezdeményezést terjesztett elő a 
köznevelési intézményt fenntatió Belső - Pesti Tankerületi Központ felé a következő 
tartalommal. 

2.2.19.1. "ll 08 Budapest, Sibrik Miklós út 76 -78." helyett ll 06 Budapest, Keresztúri 
út 7.- 9. 

A Mellékelt Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat Polgármesterétől érkezett, 2017. 
március 4-én kelt megkeresésben foglaltak szerint legkésőbb 2017. szeptember l-től az 
ingatlan tulajdonos önkonnányzat a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi 
Tagintézménye elhelyezése céljából ( telephely) a 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. szám 
alatti ingatlant biztosí t j a. 

a) a köznevelési intézmény .... 
b) átszervezésével, 
c) .. . 
d) .. . 
e) .. . 
összefüggő döntése vagy véleményének 

foglaltak véleményét. 

Székhely: l 071 Budapest, Damjanich utca 6. 
Telefon: +36-1-785-3518; +36-1-788-3133; Mobil: +36-30-626-6438 

E-mail: mariarma. tolnai@kk.gov.hu 



------------------

(4) Afenntartó (3) bekezdésbenfoglalt döntése előtt ki kell kérni: 
a) az intézmény alkalmazotti közössége, 
b) ... az iskolaszék, 
c) a szülői szervezet, 
d) az iskolai diákönkormányzat, 
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik 

egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett 
országos nemzetiségi önkormányzat, 
j) ... , 
g) ... , 

h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 
véleményét. 

(5) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához ... legalább tizenöt 
napot kell biztosítani az érdekeltek részére. " 

Kérem, hogy a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye költözése miattí 
átszervezését, - mint az ingatlan tulajdonos önkormányzat képviselője - véleményével 
támogatni szíveskedjék legkésőbb 2017. április 20-ig. 

Szíves együttműködését köszönöm. 

Budapest, 2017. március 21. 

Tisztelettel: 

Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 6. 
Telefon: +36-1-785-3518; +36-1-788-3133; Mobil: +36-30-626-6438 

E-mail: marianna. tolnai@kk.gov.hu 



Dr. Tolnai Marianna 
Tankerületi Igazgató Úrhölgy 
részére 

Belső-Pesti Tanl\:erületi Központ 

Budapest 
Damjanich utca 6. 
1071 

Tisztelt Igazgató Úrhölgy! 

Budapest Főváros X kerület f<őbéinyai Onkorrnányzat 

Polgármestere 

Tárgy: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. 
Kerületi Tagintézményének elhelyezése 
Il\tatószám: K/ ..... ./20 17 /ll 
Ügyintéző: Kálmánné Szabó Judit 
Telefon: 06 1 4338 153 
E-mail: KalmanneJudit@kobanya.hu 
Előzmény: K/37972-1/2016/II 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. Kerületi Tagintézményének (1108 Budapest, Sibrik Miklós út '7 6-
78.) elhelyezésével kapcsolatban az alábbiakban kérem ismételten aszíves segítségét. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az épület más 
célú hasznosítása miatt kezdeményezte a X. kerületi Tagintézmény jelenlegi ügyviteli telephelyének a 
módosítását aK/3 7972-1/2016/II iktatószám ú megkeresésében. 

Igazgató asszony a 2016/KLIK/194 iktatószámú levelében kérte, hogy a kezdeményezésünk 
végrehajtásával kapcsolatos részletek egyeztetésére a 2017. január l -jétől esedékes működtetési 
feladatok eli;Hásának megszervezését követően kerüljön sor. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkórmányzat Képviselő-testülete a köznevelési intézmények 
állami mlíködtetésbe adásáról szóló 374/2016. (XII. 15.) KÖKT határozattal fogadta el a köznevelési 
intézmények állami működtetésbe átadásával összefüggő intézményátadás-átvételről, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást (a továbbiakban: 
Megállapodás) és a köznevelési intézmények állami működtetésbe <ltadásával összefüggő 
vagyonkezelési szerződést (a továbbiakban: SzerződésJ. 

A Megállapodás IV. fejezetének 2.8. pontja alapján az Önkormányzat biztosítja a Kelet- Pesti Tankerületi 
Központ részére a Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye és jogutódja, a Belséi
Pesti Tankerületi Központ elhelyezése céljából az 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. SZéÍm alatti 

tlan jelenleg használt részének ingyenes használatát a feladatellátás helyének átszervezés útján az 
106 Budapest, Keresztúri út 7-9. szám alá történő áthelyezéséig, legkésőbb 2017. szeptember l-jéig. 

Önkormányzat vállalja a feladatellátási hely átszervezésével kapcsolatban az 1106 Budapest, 
eresztúri út 7-9. szám alatti ingatlanrészben szükséges felújítás elvégzését. 

1102 Budapest. Szer·Jt László tér- 29. 1 Levélcírn 1475 Budapest. Pf. 35 

Telefon: +361 4338 201 1 Fax: +361 4338 221 1 www.kobanya.hu : E·rnail: polgarrnester@kobanya hu 



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4.§ 11. pontja értelmében 
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. Kerületi Tagintézményének áthelyezése átszervezésnek minősül. 
Az Nkt. 84. § (7) bekezdésének d) pontja szerint a fenntartó, a tankerületi központ által fenntartott 
intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve 
májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény átszervezésérőL 

Kérem tisztelt Igazgató Asszonyt a szükséges intézkedések megtételére. 

Segítő együttműködését köszön öm. 

Budapest, 2017. március" {t,_." 

(~úr"" 
\J Üdvözlettel, ,/'1 

~------;;;J,.,_..- / L __ ; ./ q: ~ 
Róbert/l 
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A Belső-Pesti Tankerületi Közpom álta/20/?január ll. napján kiadott swkmai alapdokumentum 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Budapest 
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Belső-Pesti Tankerületi Központ 
OM azonosító: 101878 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
szakmai alapdokumentuma 

A nemzeti köznevelésriil szóló 20ll. évi CXC. törvény 21. §(3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működésériil és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMT rendelet 123. §(l) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom 
ki: 

A köznevelési intézmény 

l. Megnevezései 

l. l. Hivatalos neve: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

2. Feladatellátási helyei 

2.1. Székhelye: l 077 Budapest, Izabella utca l. 

2.2. Tagintézmények megnevezése és telephelyei 

2.2.1. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.1.1. Ügyviteli telephclyc: 

2.2.2. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.2.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.3. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.3.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.4. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.4.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.5. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.5.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.6. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.6.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.7. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2. 7.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.8. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.8.1. Ügyviteli tclephelyc: 

2.2.9. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.9.1. Ügyviteli telephclyc: 

2.2.1 O. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.10.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.11. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.11.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.12. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.12.1. Üt,'Yviteli telephelye: 

2.2.12.2. Tagintézmény telephelye: 

2.2.12.3. Tagintézmény telephelye: 

2.2.12.4. Tagintézmény telep helye: 

2.2.13. Tagintézmény hivatalos neve: 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgál ó, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 
Gondozó Tagintézménye 

1115 Budapest, Halmi út 26. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 
Gondozó Tagintézménye 

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgál ó, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 
Gondozó Tagintézménye 

1147 Budapest, Cinkotai út 125-137. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 
Gondozó Tagintézménye 

1145 Budapest, Mexikói út 63-64. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézménye 

1088 Budapest, Vas utca 8. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédjavító, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és 
Gondozó Tagintézménye 

1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 4-10. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat l. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye 

1116 Budapest, Rátz László utca 73. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 2. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye 

1077 Budapest, Izabella utca 12. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 3. számú Szakértői Bizottsági Tagintézménye 

1149 Budapest, Fráter György utca 5. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. Kerületi Tagintézménye 

l 012 Budapest, Logadi utca 80. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat ll. Kerületi Tagintézménye 

1023 Budapest, Marczibányi tér l. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Ill. Kerületi Tagintézménye 

1035 Budapest, Vihar utca 31. 

l 039 Budapest, Bebó Károly utca 13. 

1039 Budapest, Víziorgona utca 7. 

1035 Budapest, Szell ö utca 9-11. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. Kerületi Tagintézménye 



2.2.13.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.14. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.14.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.15. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.15.1. Ügyviteli tclcphelye: 

2.2.15.2. Tagintézmény telephelyc: 

2.2.16. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.16.1. Ügyviteli telephelyc: 

2.2.17. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.17.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.18. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.18.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.19. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.19 .l. Ügyviteli telephelye: 

2.2.19.2. Tagintézmény telephelye: 

2.2.20. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.20.1. Ügyviteli telephelyc: 

2.2.20.2. Tagintézmény telephelye: 

2.2.20.3. Tagintézmény telep helye: 

2.2.21. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.21. l. Ügyviteli telcphclye: 

2.2.22. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.22.1. Ügyviteli telephelyc: 

2.2.23. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.23.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.24. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.24.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.24.2. Tagintézmény telep helye: 

2.2.25. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.25.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.26. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.26.1. Ügyviteli telcphclye: 

2.2.27. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.27.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.28. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.28.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.29. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.29.\. Ügyviteli telephelye: 

2.2.29.2. Tagintézmény telep helye: 

2.2.30. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.30.1. Ügyviteli telephelye: 

2.2.31. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.31.1. Ügyviteli tclcphclyc: 

2.2.32. Tagintézmény hivatalos neve: 

2.2.32.1. Ügyviteli telephelye: 

1041 Budapest, Szigeti Józsefutca 1-3. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat V. Kerületi Tagintézménye 

1052 Budapest, V átmegye utca J l--13. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. Kerületi Tagintézménye 

l 0 62 Budapest, Bajza utca 46. 

J 065 Budapest, Nagymező utca 52. II. emelet 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VII. Kerületi Tagintézménye 

l 0 75 Budapest, Rumbach Sebestyén utca J O. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Vlll. Kerületi Tagintézménye 

l 081 Budapest, IT. János Pál pápa tér 4. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat lX. Kerületi Tagintézménye 

J 0 95 Budapest, M este r utca 6 7. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. Kerületi Tagintézménye 

!lOS Budapest, Sibtik Miklós út 76-78. 

J 107 Budapest, Gém utca 5-7. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézménye 

1117 Budapest, Erőm ü utca 8. 

ll J 8 Budapest, Rétköz utca 16. 

J J 17 Budapest, Erőmü utca 4. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. Kerületi Tagintézménye 

l J 26 Budapest, Böszörményi út 20-22. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIII. Kerületi Tagintézménye 

113 3 Budapest, Pannónia utca 81. 

Fövárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye 

114 7 Budapest, Fürész utca 64-66. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XV. Ketiileti Tagintézménye 

l J 57 Budapest, Ha1tyán köz 3. 

1156 Budapest, Pattogás utca 6-8. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVI. Ketiiieli Tagintézménye 

1161 Budapest, Szent Korona utca 75-77. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVII. Ke1iileti Tagintézménye 

1173 Budapest, Pesti út 82. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézménye 

118 J Budapest, Kondor Béla sétány l O. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. Kerületi Tagintézménye 

ll 96 Budapest, Esze Tamás utca 67. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XX. Keriiieli Tagintézménye 

!205 Budapest, Mártírok útja 51. 

1201 Budapest, Vörösmartyutca 128. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. Keriiieli Tagintézménye 

!21 l Budapest, Kiss János altábornagy utca 10-12. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXII. Kerületi Tagintézménye 

J 22 J Budapest, Szcnt István tér l. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXIII. Kerületi Tagintézménye 

1237 Budapest, Tartsay utca 26. 



3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

etnberi eröfon·ások minisztere 3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: 

3.3. Alapító székhelye: l 054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Belső-Pesti Tankerületi Központ 

1071 Budapest, Damjanich utca 6. 

3.4. Fenntattó neve: 

3.5. Fenntartó székhelye: 

4. Típusa: 

5. OM azonosító: 

pedagógiai szakszolgálati intézmény 

101878 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata 

6.1. !0 77 Budapest, Izabella utca J. 

6. 1.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6. 1.1.1. szakértői bizottsági tevékenység 

6.2. 1115 Budapest, Halmi út 26. 

6.2.1. pedagógiai szakszo1gálati feladat 

6.2. 1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.2. 1.2. szakértői bizottsági tevékenység 

6.3. 1146 Budapest, Ajtósi Diirer sor 39. 

6.3. l. pedagógiai szakszo1gálati feladat 

6.3.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.3. 1.2. szakértői bizottsági tevékenység 

6.4. 1147 Budapest, Cinkotai út 125-137. 

6.4. l. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.4. 1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.4. 1.2. szakértői bizottsági tevékenység 

6.5. 1145 Budapes/, Mexikói út 63-64. 

6.5.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.5. l. 1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.5. 1 .2. szakértői bizottsági tevékenység 

6.6. 1088 Budapest, Vas utca 8. 

6.6. l. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.6. 1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.6. 1.2. szakértői bizottsági tevékenység 

6.7. 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 4-10. 

6. 7.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6. 7. l. 1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.7. 1.2. logopédiai ellátás 

6.8. 1116 Budapest, Rátz Lá.dó utca 73. 

6.8. 1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.8.1.1. szakértői bizottsági tevékenység 

6.9. 1077 Budapest, !=abel/a utca 12. 

6.9.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6. 9. l. l. szakértői bizottsági tevékenység 

6. l O. 1149 Budapest, Fráter Györgr utca 5. 

6.1 O. l. pedagógiai szakszolgálati feladat 



6.1 0.1.1. szakéttői bizottsági tevékenység 

6.11. l 012 Budapest, Log od i utca 80. 

6.11.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.11.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.11.1.2. fejlesztő nevelés 

6.11.1.3. szakéttői bizottsági tevékenység 

6.11.1.4. nevelési tanácsadás 

6.11.1.5. logopédiai ellátás 

6.11.1.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.11.1. 7. gyógytestnevelés 

6.11.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.11.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulókgondozása 

6.12. 1023 Budapest, Marczibányi tér l. 

6. 12.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.12.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.12.1.2. fejlesztő nevelés 

6.12.1.3. szakéttői bizottsági tevékenység 

6.12.1.4. nevelési tanácsadás 

6.12.1.5. logopédiai ellátás 

6.12.1.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.12.1.7. gyógytestnevelés 

6.12.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6. 12.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.13. 1035 Budapest, Viharutca 31. 

6.13.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.13.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.13.1.2. fejlesztő nevelés 

6.13.1.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.13.1.4. nevelési tanácsadás 

6.13.1.5. logopédiai ellátás 

6.13.1.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.13.1.7. gyógytestnevelés 

6.13.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.13.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulókgondozása 

6.13.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.13.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.13.2.2. fejlesztő nevelés 

6.13.2.3. nevelési tanácsadás 

6.13.2.4. logopédiai ellátás 

6. J 3.2.5. továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

6.13.2.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.13.2. 7. gyógytestnevelés 

6.13.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.13.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulókgondozása 

6.14. l 041 Budapest, Szigeti.ló=sef utca 1-3. 

6. 14.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 



6.14.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.14.1.2. fejlesztő nevelés 

6.14.1.3. szaké1tői bizottsági tevékenység 

6.14.1.4. nevelési tanácsadás 

6.14.1.5. logopédiai ellátás 

6.14.1.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.14.1.7. gyógytestnevelés 

6.14.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.14.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.14.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.14.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.14.2.2. fejlesztő nevelés 

6.14.2.3. nevelési tanácsadás 

6.14.2.4. logopédiai ellátás 

6.14.2.5. továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

6.14.2.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.14.2.7. gyógytestnevelés 

6.14.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.14.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.15. 1052 Budapest, Vármegye utca 11-13. 

6.15.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.15.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.15.1.2. fejlesztő nevelés 

6.15.1.3. szakéltői bizottsági tevékenység 

6.15.1.4. nevelési tanácsadás 

6.15.1.5. logopédiai ellátás 

6.15.1.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.15. 1.7. gyógytestnevelés 

6.15.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.15.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.15.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.15.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.15.2.2. fejlesztő nevelés 

6.15.2.3. nevelési tanácsadás 

6.15.2.4. logopédiai ellátás 

6.15.2.5. továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

6.15.2.6. kanduklív pedagógiai ellátás 

6.15.2. 7. gyógytestnevelés 

6.15.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.15.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.16. 1062 Budapest, Bajza utca 46. 

6.16.1. pedagógiai szakszaigá lati feladat 

6.16.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.16.1.2. fejlesztő nevelés 

6.16.1.3. szaké1tőí bizottsági tevékenység 

6.16.1.4. nevelési tanácsadás 



6.16.1.5. logopédiai ellátás 

6.16.1.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.16.1.7. gyógytestnevelés 

6.16.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.16.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.16.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.16.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.16.2.2. fejlesztő nevelés 

6.16.2.3. nevelési tanácsadás 

6.16.2.4. logopédiai ellátás 

6.16.2.5. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.16.2.6. gyógytestnevelés 

6.16.2. 7. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.16.2.8. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.17. 1075 Budapes/, Rumbach Sebestyén u/ca 10. 

6.17.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.1 7 .l.J. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.17.1.2. fejlesztő nevelés 

6.17.1.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.17.1.4. nevelési tanácsadás 

6.17.1.5. logopédiai ellátás 

6.17.1.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.17.1.7. gyógytestnevelés 

6.17.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.17.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.17 .2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.17.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.17.2.2. fejlesztő nevelés 

6.17.2.3. szaké1tői bizottsági tevékenység 

6.17.2.4. nevelési tanácsadás 

6.17.2.5. logopédiai ellátás 

6.17.2.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.1 7 .2. 7. gyógytestnevelés 

6.17.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.17.2.9. a kiemelten tehetséges gyennekek, tanulókgondozása 

6.18. l 081 Budapest, 11. János Pál pápa tér 4. 

6.18.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.18.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.18.1.2. fejlesztő nevelés 

6.18.1.3. szakéttői bizottsági tevékenység 

6.18.1.4. nevelési tanácsadás 

6.18.1.5. logopédiai ellátás 

6.18.1.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.18. 1. 7. gyóJ,'Ytestnevelés 

6.1 R. l. 8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.18.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 



6.18.2. pedagógiai szaksza Igálati feladat 

6.18.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.18.2.2. fejlesztő nevelés 

6.18.2.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.18.2.4. nevelési tanácsadás 

6.1 R.2.5. logopédiai ellátás 

6.18.2.6. kondnktív pedagógiai ellátás 

6.18.2.7. gyógytestnevelés 

6.1R.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.18.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.19. 1095 Budapest, Mester utca 67. 

6.19.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.19.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.19.1.2. fejlesztő nevelés 

6.19.1.3. szakéltői bizottsági tevékenység 

6.19.1.4. nevelési tanácsadás 

6.19.1.5. logopédiai ellátás 

6.19.1.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.19 .l. 7. gyógytestnevelés 

6.19.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.19.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.19.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.19.2.1. gyÓ!,'Ypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.19.2.2. fejlesztő nevelés 

6.19.2.3. szakéttői bizottsági tevékenység 

6.19.2.4. nevelési tanácsadás 

6.19.2.5. logopédiai ellátás 

6.19.2.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.19.2.7. gyógytestnevelés 

6.19.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.19.2.9. a kiemelten tehetséges gycnnekek, tanuJók gondozása 

6.20. l108 Budapest. Sibrik Miklós út 76-78. 

6.20.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.20.1.1. fejlesztő nevelés 

6.20.1.2. szakéttői bizottsági tevékenység 

6.20.1.3. nevelési tanácsadás 

6.20.1.4. gyógytestnevelés 

6.20.1.5. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.20.1.6. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.20.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.20.2.1. fejlesztő nevelés 

6.20.2.2. szakéttöi bizottsági tevékenység 

6.20.2.3. nevelési tanácsadás 

6.20.2.4. gyógytestnevelés 

6.20.2.5. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.20.2.6. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 



6.21. lll 7 Budapest, Erőmíí utca 8. 

6.21.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.21.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.21.1.2. fejlesztő nevelés 

6.21.1.3. szakéttői bizottsági tevékenység 

6.21.1.4. nevelési tanácsadás 

6.21.1.5. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.21. J .6. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.21.1. 7. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.21.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.21.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.21.2.2. fejlesztő nevelés 

6.21.2.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.2 J .2.4. nevelési tanácsaelás 

6.21.2.5. koncluktiv pedagógiai ellátás 

6.21.2.6. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.2 J .2. 7. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6 .22. ll 26 Budapest, Böszörményi út 20-22. 

6.22.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.22.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6 .22. J .2. fejlesztő nevelés 

6 .22. J .3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.22.1.4. nevelési tanácsadás 

6.22.1.5. logopédiai ellátás 

6.22.1.6. kondnktív pedagógiai ellátás 

6.22.1.7. gyógytestnevelés 

6.22. J .8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.22.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulókgondozása 

6.22.2. pedagógiai szakszalgála ti feladat 

6.22.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.22.2.2. fejlesztő nevelés 

6.22.2.3. szakértöi bizottsági tevékenység 

6.22.2.4. nevelési tanácsadás 

6.22.2.5. logopédiai ellátás 

6.22.2.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.22.2. 7. gyógytestnevelés 

6.22.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.22.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.23. 1133 Budapest, Pannónia utca 81. 

6.23.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.23.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.23.1.2. fejlesztő nevelés 

6.23.1.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.23.1.4. nevelési tanácsadás 

6.23. 1.5. logopédiai ellátás 

6.23. 1.6. koncluktiv pedagógiai ellátás 



6.23.1.7. gyógytestnevelés 

6.23.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.23.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.23.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.23.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.23.2.2. fejlesztő nevelés 

6.23.2.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.23.2.4. nevelési tanácsadás 

6.23.2.5. logopédiai ellátás 

6.23.2.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.23.2.7. gyógytestnevelés 

6.23.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.23.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.24. JI 47 Budapest, Fűré.c utca 64-66. 

6.24.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.24.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.24.1.2. fejlesztő nevelés 

6.24.1.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.24.1.4. nevelési tanácsadás 

6.24.1.5. logopédiai ellátás 

6.24.1.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.24.1.7. gyógytestnevelés 

6.24.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.24.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.24.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.24.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.24.2.2. fejlesztő nevelés 

6.24.2.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.24.2.4. nevelési tanácsadás 

6.24.2.5. logopédiai ellátás 

6.24.2.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.24.2. 7. gyógytestnevelés 

6.24.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.24.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6 .25. ll 5 7 Budapest. Hartyán köz 3. 

6.25.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.25.1.1. szakértői bizottsági tevékenység 

6.25.1.2. nevelési tanácsadás 

6.25.1.3. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.25.1.4. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.25.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.25.2.1. szakértői bizottsági tevékenység 

6.25.2.2. nevelési tanácsadás 

6.25.2.3. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.25.2.4. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6 .26. J !61 Budapest. Szelll Korona utca 75-77. 



6.26.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.26.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.26.1.2. fejlesztő nevelés 

6.26.1.3. szaké1tői bizottsági tevékenység 

6.26.1.4. nevelési tanácsadás 

6.26.1.5. logopédiai ellátás 

6.26.1.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.26.1.7. gyógytestnevelés 

6.26.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.26.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.26.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.26.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.26.2.2. fejlesztő nevelés 

6.26.2.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.26.2.4. nevelési tanácsadás 

6.26.2.5. logopédiai ellátás 

6.26.2.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.26.2.7. gyógytestnevelés 

6.26.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.26.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6 .27. 1173 Budapest, Pesti út 82. 

6.27.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.27.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.27.1.2. fejlesztő nevelés 

6.27.1.3. szakéitöi bizottsági tevékenység 

6.27.1.4. nevelési tanácsadás 

6.27.1.5. logopédiai ellátás 

6.27.1.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.27.1.7. gyógytestnevelés 

6.27.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.27.1.9. a kiemelten tehetséges gycm1ckck, tanuJók gondozása 

6.27.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.27.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.27.2.2. fejlesztő nevelés 

6.27.2.3. szaké1tői bizottsági tevékenység 

6.27.2.4. nevelési tanácsadás 

6.27.2.5. logopédiai ellátás 

6.27.2.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.27.2.7. gyógytestnevelés 

6.27.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.27.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.28. 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10. 

6.28.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.28.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.28.1.2. fejlesztő nevelés 

6.28.1.3. szakértői bizottsági tevékenység 



6.28.1.4. nevelési tanácsadás 

6.28.1.5. logopédiai ellátás 

6.28.1.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.28. J .7. gyógytestnevelés 

6.28.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.28.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.28.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.28.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.28.2.2. fejlesztő nevelés 

6.28.2.3. szakéltői bizottsági tevékenység 

6.28.2.4. nevelési tanácsadás 

6.28.2.5. logopédiai ellátás 

6.28.2.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.28.2. 7. gyógytestnevelés 

6.28.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.28.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6 .29. J 196 Budapest, Esze Tamás utca 67. 

6 .29. J. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.29. 1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.29.1.2. fejlesztő nevelés 

6.29.1.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.29.1.4. nevelési tanácsadás 

6.29. 1.5. logopédiai ellátás 

6 .29. J .6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.29.1.7. gyógytestnevelés 

6.29.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.29.1.9. a kiemelten tehetséges gyennekck, tam!lók gondozása 

6.29.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.29.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.29.2.2. fejlesztő nevelés 

6.29.2.3. szaké1tői bizottsági tevékenység 

6.29.2.4. nevelési tanácsadás 

6.29.2.5. logopédiai ellátás 

6.29.2.6. kanduklív pedagógiai ellátás 

6.29.2.7. gyógytestnevelés 

6.29.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.29.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.30. 1205 Budapest, Mártírok útja 51. 

6.30.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.30. J. J. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.30.1.2. fejlesztő nevelés 

6 .30. J .3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.30.1.4. nevelési tanácsadás 

6.30.1.5. logopédiai ellátás 

6.30.1.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.30. J .7. gyógytestnevelés 

-------------~~ ~ ----



6.30.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.30.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tamilók gondozása 

6.30.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.30.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.30.2.2. fejlesztő nevelés 

6.30.2.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.30.2.4. nevelési tanácsadás 

6.30.2.5. logopédiai ellátás 

6.30.2.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.30.2.7. gyógytestnevelés 

6.30.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.30.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.31. !211 Budapest, Kiss János altábamagv u tm /0-12. 

6.31.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.31.1.1 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.3 1.1.2. fejlesztő nevelés 

6.31.1.3. szaké1tői bizottsági tevékenység 

6.31.1.4. nevelési tanácsadás 

6.31.1.5. logopédiai ellátás 

6.31.1.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.31.1.7. gyógytestnevelés 

6.31.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.31.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulókgondozása 

6.31.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.31.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.31.2.2. fejlesztő nevelés 

6.3 1.2.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.31.2.4. nevelési tanácsadás 

6.31.2.5. logopédiai ellátás 

6.31.2.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.3 1.2. 7. gyógytestnevelés 

6.31.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.31.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6 .32. /22 J Budapest, Szent István tér l. 

6.32.1. pedagógiai szakszo1gálati feladat 

6.32.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.32.1.2. fejlesztő nevelés 

6.32.1.3. szaké1tői bizottsági tevékenység 

6.32.1.4. nevelési tanácsadás 

6.32.1.5. logopédiai ellátás 

6.32.1.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.32.1.7. gyógytestnevelés 

6.32.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.32.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.32.2. pedagógiai szakszo1gálati feladat 

6.32.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 



6.32.2.2. fejlesztő nevelés 

6.32.2.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.32.2.4. nevelési tanácsadás 

6.32.2.5. logopédiai ellátás 

6.32.2.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.32.2.7. gyógytestnevelés 

6.32.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.32.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulókgondozása 

6.33. 1237 Budapest, Tartsay utca 26. 

6.33.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.33.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.33.1.2. fejlesztő nevelés 

6.33.1.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.33.1.4. nevelési tanácsadás 

6.33.1.5. logopédiai ellátás 

6.33.1.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.33.1.7. gyógytestnevelés 

6.33.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.33.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.33.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.33.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.33.2.2. fejlesztő nevelés 

6.33.2.3. szaké1tői bizottsági tevékenység 

6.33.2.4. nevelési tanácsadás 

6.33.2.5. logopédiai ellátás 

6.33.2.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.33.2.7. gyógytestnevelés 

6.33.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.33.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.34. 1039 Budapest, Bebó Károly utca 13. 

6.34.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.34.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.34.1.2. fejlesztő nevelés 

6.34.1.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.34.1.4. nevelési tanácsadás 

6.34.1.5. logopédiai ellátás 

6.34.1.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.34.1.7. gyógytestnevelés 

6.34.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.34.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulókgondozása 

6.34.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.34.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.34.2.2. fejlesztő nevelés 

6.34.2.3. szaké1tői bizottsági tevékenység 

6.34.2.4. nevelési tanácsadás 

6.34.2.5. logopédiai ellátás 



6.34.2.6. konduktív pedagógiai ellátás 

6.34.2.7. gyógytestnevelés 

6.34.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.34.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.35. 1039 Budapest, Vízimgona utca 7. 

6.35.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.35.1.1. logopédiai ellátás 

6.35.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.35.2.1. logopédiai ellátás 

6 .36. l 0 65 Budapest, Nagymező utca 52. If. emelet 

6.36.1. pedagógiai szaksza igálati feladat 

6.36.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.36.1.2. fejlesztő nevelés 

6.36.1.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.36.1.4. nevelési tanácsadás 

6.36.1.5. logopédiai ellátás 

6.36.1.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6 .36. l. 7. gyógytestnevelés 

6.36.1.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.36.1.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.36.2. pedagógiai szak szaigálati feladat 

6.36.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.36.2.2. fejlesztő nevelés 

6.36.2.3. szakértői bizottsági tevékenység 

6.36.2.4. nevelési tanácsadás 

6.36.2.5. logopédiai ellátás 

6.36.2.6. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.36.2.7. gyógytestnevelés 

6.36.2.8. iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás 

6.36.2.9. a kiemelten tehetséges gyermekek, tanuJók gondozása 

6.37. 1107 Budapest, Gém utca 5-7. 

6.37.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.37.l.l. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.37.1.2. fejlesztő nevelés 

6.37.1.3. logopédiai ellátás 

6.37.1.4. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.37.1.5. gyógytestnevelés 

6.37.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.37.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.37.2.2. fejlesztő nevelés 

6.37.2.3. logopédiai ellátás 

6.37.2.4. koncluktiv pedagógiai ellátás 

6.37.2.5. gyógytestnevelés 

6.38. lll 8 Budapest, Rétköz utca 16. 

6.38.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.38.1.1. szakértői bizottsági tevékenység 



6.38.1.2. nevelési tanácsadás 

6.38.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.38.2.1. szakéttői bizottsági tevékenység 

6.38.2.2. nevelési tanácsadás 

6 .39. 1117 Budapest, Erőmíí utca 4. 

6.39.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.39.1.1. logopédiai ellátás 

6.39.1.2. gyógytestnevelés 

6.39.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.39.2.1. logopédiai ellátás 

6.39.2.2. gyógytestnevelés 

6 .40. J 156 Budapest, Pattogás utca 6-8. 

6.40.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.40.1.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.40.1.2. fejlesztő nevelés 

6.40.1.3. logopédiai ellátás 

6.40.1.4. kanduklív pedagógiai ellátás 

6.40.1.5. gyógytestnevelés 

6.40.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.40.2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás 

6.40.2.2. fejlesztő nevelés 

6.40.2.3. logopédiai ellátás 

6.40.2.4. kanduktiv pedagógiai ellátás 

6.40.2.5. gyógytestnevelés 

6 .41. J 20 l Budapest, Vörösmarty utca 128. 

6.41.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.41.1.1. logopédiai ellátás 

6.41.2. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.41.2.1. logopédiai ellátás 

6.42. 1035 Budapest, Szellő utca 9-ll. 

6.42.1. pedagógiai szakszolgálati feladat 

6.42.l.l. logopédiai ellátás 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

7.1. 1077 Budapest, Izabella utca l. 

7.1.1. Helyrajzi száma: 

7.1.2. Hasznos alaptetülete: 

7.1.3. Intézmény jogköre: 

7. J .4. Fenntattó jogköre: 

7.2. l ll 5 Budapest, Halmi út 26. 

7.2.1. Helyrajzi száma: 

7.2.2. Hasznos alaptetülete: 

7.2.3. Intézmény jogköre: 

7.2.4. Fenntartó jogköre: 

7.3. J 146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. 

7.3.1. Helyrajzi száma: 

33773/2 

3176 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

3499/2 

330 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

31674 



7.3.2. Hasznos alapteJülete: 

7.3.3. Intézmény jogköre: 

7.3.4. Fenntmtó jogköre: 

7.4. ll 47 Budapest, Cinkotai út 125-137. 

7.4.1. Helyrajzi száma: 

7.4.2. Hasznos alapte1ülete: 

7.4.3. Intézmény jogköre: 

7.4.4. Fenntartó jogköre: 

7.5. 1145 Budapest, Mexikói út 63-64. 

7.5.1. Helyrajzi száma: 

7.5.2. Hasznos alapte1ülete: 

7.5.3. Intézmény jogköre: 

7.5.4. Fenntartó jogköre: 

7.6. 10!18 Budapest, Vas utca 8. 

7.6.1. Helyrajzi száma: 

7.6.2. Hasznos alapteJülete: 

7.6.3. Intézmény jogköre: 

7.6.4. Fenntartó jogköre: 

7.7. 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 4-10. 

7.7.1. Helyrajzi száma: 

7.7.2. Hasznos alapte1iilete: 

7.7.3. Intézmény jogköre: 

7.7.4. Fenntartó jogköre: 

7.8. ll/6 Budapest, Rátz László utca 73. 

7.8.1. Helyrajzi száma: 

7.8.2. Hasznos alapterülete: 

7.8.3. Intézmény jogköre: 

7.8.4. Fenntartó jogköre: 

7.9. 1077 Budapes/, Izabe/hl utca 12. 

7.9.1. Helyrajzi száma: 

7.9.2. Hasznos alapterülete: 

7.9.3. Intézmény jogköre: 

7.9.4. Fenntartó jogköre: 

7.9.5. Egyéb: 

7.10. ll 49 Budapest, Fráter György utca 5. 

7.10.1. Helyrajzi száma: 

7.10.2. Hasznos alapteiülete: 

7.1 0.3. Intézmény jogköre: 

7.1 0.4. Fenntartó jogköre: 

7.11. 1012 Budapest, Logadi utca 80. 

7. I 1.1. Helyrajzi száma: 

7.11.2. Hasznos alaptc!ülete: 

185,55 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

31267/111 

35 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

31643 

273,2 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

36 440 

l 060-ből !8 7,5 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

33773/2 

3176 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

3170/15 

179 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

33755/A/l 

222 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

34/100-ad tulajdoni hányadban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes 
ingatlan közös használata a Pesti Bamabás Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskolával (2013. 
augusztus 30-ig), a Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató 
Központtal (2013. augusztus 31-től) és a 4. számú Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottsággal. 

31705/13 

400 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

679 7 

354,7 nm 



7. J 1.3. Intézmény jogköre: 

7.11.4. Fenntartó jogköre: 

7.12. 1023 Budapest, Marczibányi tér l. 

7. 12. J. Helyrajzi száma: 

7.12.2. Hasznos alapterülete: 

7. 12.3. Intézmény jogköre: 

7. 12.4. Fenntartó jogköre: 

7.13. 1035 Budapest, Vihar utca 31. 

7. 13. J. Helyrajzi száma: 

7.13.2. Hasznos alapterülete: 

7. 13.3. Intézmény jogköre: 

7. 13.4. Fenntartó jogköre: 

7. 14. 1041 Budapest, Szigeti Józsefutca 1-3. 

7.14.1. Helyrajzi száma: 

7. 14.2. Hasznos alapterülete: 

7.14.3. Intézmény jogköre: 

7.14.4. Fenntattó jogköre: 

7.15. 1052 Budapest, Vármegye utca 1/-13. 

7. 15.1. Helyrajzi száma: 

7. 15.2. Hasznos alapterülete: 

7.15.3. Intézmény jogköre: 

7. 15.4. Fenntattó jogköre: 

7.16. 1062 Budapest, Bajza utca 46. 

7.16.1. Helyrajzi száma: 

7. 16.2. Hasznos alapterülete: 

7. J 6.3. Intézmény jogköre: 

7. 16.4. Fenntartó jogköre: 

7.17. ]()75 Budapest, Rumbach Sebestyén utca In. 

7.17. 1. Helyrajzi száma: 

7.17.2. Hasznos alapte1ülete: 

7. 17.3. Intézmény jogköre: 

7. 17.4. Fenntartó jogköre: 

7.18. JIJíil Budapest, II. János Pál pápa tér 4. 

7. 18.1. Helyrajzi száma: 

7.18.2. Hasznos alapte1ülete: 

7. 18.3. Intézmény jogköre: 

7. J 8.4. Fenntartó jogköre: 

7.19. 1095 Budapest, Mcster utca 67. 

7.19. l. Helyrajzi száma: 

7. !9 .2. Hasznos alapte1iilete: 

7. 19.3. Intézmény jogköre: 

7.19.4. Fenntartó jogköre: 

7.20. ll08 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. 

7.20. J. Helyrajzi száma: 

7.20.2. Hasznos alaptctiiletc: 

7.20.3. Intézmény jogköre: 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

13148/2 

311 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

18529/20 

1850 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

71422/131 

520 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

24.264 

319 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

28.41 o 

l 59 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

34217/2/ A/67 

485 nm 

in!,')'Cnes használati jog 

ingyenes használati jog 

34 694 

271,44 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

3 7 n 211 

407 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

410H9/6 

471,6 nm 

ingyenes használati jog 



7.20.4. Fenntartó jogköre: 

7 .21. II J 7 Budapest, Erőmű u/ca 8. 

7 .21.!. Helyrajzi száma: 

7.21.2. Hasznos alapterülete: 

7.21.3. Intézmény jogköre: 

7.21.4. Fenntartó jogköre: 

7.22. 1126 Budapes/, Böszörményi út 20-22. 

7.22.1. Helyrajzi száma: 

7.22.2. Hasznos alapterülete: 

7.22.3. Intézmény jogköre: 

7.22.4. Fenntartó jogköre: 

7.23. 1133 Budapest, Pannónia utca 81. 

7.23.1. Helyrajzi száma: 

7.23.2. Hasznos alapterülete: 

7.23.3. Intézmény jogköre: 

7.23.4. Fenntartó jogköre: 

7 .24. II 47 Budapest, Fűrész utca 64-66. 

7.24.1. Helyrajzi száma: 

7.24.2. Hasznos alapte1iilete: 

7.24.3. Intézmény jogköre: 

7.24.4. Fenntartó jogköre: 

7.25. 1157 Budapest, Hartyán köz 3. 

7.25.1. Helyrajzi száma: 

7.25.2. Hasznos alapterülete: 

7.25.3. Intézmény jogköre: 

7.25.4. Fenntartó jogköre: 

7.26. 1161 Budapest, Szelll Korona utca 75-77. 

7.26.1. Helyrajzi száma: 

7.26.2. Hasznos alapterülete: 

7.26.3. Intézmény jogköre: 

7.26.4. Fenntartó jogköre: 

7.27. 1173 Budapest, Pesti út 82. 

7.27.1. Helyrajzi száma: 

7.27.2. Hasznos alapterülete: 

7.27.3. Intézmény jogköre: 

7.27.4. Fenntmió jogköre: 

7 .28. 1181 Budapes/, Kondor Béla sétány 10. 

7.28. l. Helyrajzi száma: 

7.28.2. Hasznos alapterülete: 

7.28.3. Intézmény jogköre: 

7.28.4. Fenntmió jogköre: 

7.29. 1196 Budapest, Esze Tamús utca 67. 

7.29.1. Helyrajzi száma: 

7.29.2. Hasznos alapte1iilete: 

7.29.3. Intézmény jogköre: 

7.29.4. Fenntartó jogköre: 

ingyenes használati jog 

4158/31 

426 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

7744 

366 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

25564/4 

244 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

31122 

560 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

91 J 58/83 

513 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

110717 

263 nm 

ingyenes használatijog 

ingyenes használati jog 

128532 

274,42 nm 

ingyenes használatijog 

ingyenes használati jog 

1511159/10 

358 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

165265 

370 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 



7 .30. J 205 Budapest, Mártímk útja 5 J. 

7 .30.!. Helyrajzi száma: 

7.30.2. Hasznos alapterülete: 

7.30.3. Intézmény jogköre: 

7.30.4. Fenntartó jogköre: 

174155 

810 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

7 .31. 1211 Budapest, Kiss János altábornagy utca JO-n. 

7 .31.!. Helyrajzi száma: 

7.31.2. Hasznos alapterülete: 

7.31.3. Intézmény jogköre: 

7.31.4. Fenntartó jogköre: 

7.32. ]]]J Budapest, Szent István tér J. 

7.32.1. Helyrajzi száma: 

7.32.2. Hasznos alapterülete: 

7.32.3. Intézmény jogköre: 

7.32.4. Fenntartó jogköre: 

7.33. J 237 Budapest, Tartsay utca 26. 

7.33.1. Helyrajzi száma: 

7.33.2. Hasznos alapterülete: 

7.33.3. Intézmény jogköre: 

7.33.4. Fenntartó jogköre: 

7.34. 1039 Budapest, BebóKároly utca 13. 

7.34.1. Helyrajzi száma: 

7.34.2. Hasznos alapterülete: 

7.34.3. Intézmény jogköre: 

7.34.4. Fenntartó jogköre: 

7.35. J039 Budapest, Vízimgmw utca 7. 

7.35.1. Helyrajzi száma: 

7.35.2. Hasznos alapte1ülcte: 

7.35.3. Intézmény jogköre: 

7.35.4. Fenntartó jogköre: 

20956R 

464,2 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

223588 

240 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

183358 

211 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

62321/56 

7R8 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

23659/l 

450 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

7.36. 1065 Budapest, Nagymező utca 52. ll. emelet 

7.36.1. Helyrajzi száma: 29130/17 

7.36.2. Hasznos alapterülete: 133 nm 

7.36.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.36.4. Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog 

7.37. 1107 Budapest, Gém utca 5-7. 

7.3 7.1. Helyrajzi száma: 38315179 

7.37.2. Hasznos alapterülete: 2384 nm 

7.37.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.37.4. Fenntmtó jogköre: ingyenes használati jog 

7 .38. J J J 8 Budapest, Rétköz u lm J 6. 

7.38.1. Helyrajzi száma: 1918/21 

7.38.2. Hasznos alapterülete: 72 nm 

7.38.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.38.4. Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog 

7.39. l J 17 Budapest, Erőm1/ utca 4. 



7.39.1. Helyrajzi száma: 

7.39.2. Hasznos alapterülete: 

7.39.3. Intézmény jogköre: 

7.39.4. Fenntartó jogköre: 

7 .40. ll 56 Budapest, Pattogás utca 6-8. 

7.40.1. Helyrajzi száma: 

7.40.2. Hasznos alapterülete: 

7.40.3. Intézmény jogköre: 

7.40.4. Fenntartó jogköre: 

7 .41. 1201 Budapest, Vörösmarty utca 128. 

7.41.1. Helyrajzi száma: 

7.41.2. Hasznos alapterülete: 

7.41.3. Intézmény jogköre: 

7.41.4. Fenntartó jogköre: 

7 .42. 1035 Budapest, Szel!tJ utca 9-J l. 

7.42.1. Helyrajzi száma: 

7.42.2. Hasznos alapterülete: 

7.42.3. Intézmény jogköre: 

7.42.4. Fenntartó jogköre: 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

4158/31 

279 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

911581127 

Snm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

178378 

200 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 

18520/56 

100 nm 

ingyenes használati jog 

ingyenes használati jog 


