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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Pedagógiai Szakszolgálata 2013. január 1. 
napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KIK) fenntartásába került, 
melynek működtetését Komló Város Önkormányzata látja el.  
 
Páva Péter, a KIK Pécsi Tankerület tankerületi igazgatója az előterjesztés 1. számú 
mellékletében csatolt levelében kérte a pedagógia szakszolgálat átszervezéséről a Tisztelt 
Képviselő-testület véleményét.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (4) 
bekezdés c.) pontja értelmében a fenntartónak az intézmény átszervezése előtt ki kell kérnie a 
működtető önkormányzat véleményét.  
 
A vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a 
véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához 
rendelkezésre áll. A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének 
napjától számítva – legalább 15 napot kell biztosítani az érdekeltek részére (Nkt. 83. § (5) ).  
 
A KIK a pedagógiai szakszolgálatok átszervezését oly módon kívánja megoldani, hogy a 
kialakításra kerülő intézmény székhelye a Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló és 
Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (7626 Pécs, Egyetem u. 2.) lenne, és 
tankerületenként lennének tagintézményei, melyek a tankerületben ellátnák az Nkt. 18. § (2) 
bekezdésében felsorolt összes pedagógiai szakszolgálati feladat közül az alábbi feladatokat:  

• gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, 
• fejlesztő nevelés, 
• tankerületi szakértői bizottsági tevékenység,  
• nevelési tanácsadás,  
• logopédiai ellátás, 
• konduktív pedagógiai ellátás, 
• gyógytestnevelés, 
• iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 
• a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 

 
A tankerületi illetékességű tagintézmény a pedagógiai szakszolgálati intézmény szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározottak szerint a tagintézmény szintjén irányítási, 
képviseleti és szakmai feladatot lát el.  
 
A Pedagógiai Szakszolgálat jelenleg a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola 
tagintézményeként működik, mely részt vett a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0017 azonosítószámú 
projektben. A projekt keretében fizikai fejlesztés nem történt az intézményen, azonban a 
projekt szakmai megvalósításában részt vett és a projektben kötelezően előírt szakmai 
feladatok (logopédia, gyógytestnevelés, nevelési tanácsadás, utazó gyógypedagógiai feladat) 
ellátását a fenntartási időszakban is biztosítania kell.  
 
A projekt fenntartási időszakában célszerű lenne a KIK Komlói Tankerületéhez tartozó 
„Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola intézmény egyben tartása, mely biztosítaná a 
projekt szakmai megvalósítását a projekt fenntartás időszakában.  
 



Javaslom, hogy amennyiben a KIK az 1. sz. mellékletében leírt átszervezést végrehajtja, 
akkor a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0012 azonosító számú projektben a vállalt kötelezettségek 
teljesítése érdekében a KIK a projekt szakmai megvalósítására konzorciumi megállapodás 
aláírásával vállaljon kötelezettséget. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék.  
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sport bizottság véleményének figyelembe vételével - megtárgyalta a KIK fenntartásában 
működő pedagógiai szakszolgálat átszervezésének véleményezése tárgyában készült 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) A Képviselő-testület a „Kökönyösi Oktatási Központ” Szakközépiskola Pedagógiai 
Szakszolgálatának átszervezését abban az esetben támogatja, amennyiben a DDOP-
3.1.2/2F-2f-2009-0017 azonosító számú projektben vállalt szakmai, szakszolgálati 
feladatok a projekt fenntartási időszakában maradéktalanul megvalósulnak, melyre a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete megállapodás keretében 
kötelezettséget vállal.  
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Pécsi 
Tankerület igazgatóját értesítse.  

 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
 
Komló, 2013. április 17. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 
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