F.M. Közgyőlése 309/2009. (XI.19.) K.h.sz. határozata

a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és
Rehabilitációs Bizottsága és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata alapító
okiratának módosításáról

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási
Képességet

Vizsgáló

Szakértıi

Pedagógiai

Szakszolgálata

és

alapító

Rehabilitációs
okiratának

Bizottsága

és

módosításával

Egységes
kapcsolatos

elıterjesztést és az abban foglaltakkal egyetért.

1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata 67/2009. (II. 26.) K. h. sz. határozatával elfogadott és a 91/2009.
(II. 26.) K. h. sz. határozatával módosított alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

Törlésre kerül:

Bicskei Nevelési Tanácsadó
2060 Bicske, Kossuth u. 15.

Kiegészül az alapító okirat: Bicskei Nevelési Tanácsadó
2060 Bicske, Szent István u. 6.

Törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatszámok.

Kiegészül a 2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatszámok felsorolása az
alábbiakkal:

856011

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
A tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs
bizottság tevékenység
Beszéd-, értelem-, személyiségvizsgálat
Autizmus

vizsgálata

Fejér,

Veszprém

és

Komárom-

Esztergom megyékben együttmőködési megállapodás
alapján
A szakszolgálati intézményben és a decentrumokban
történı korai fejlesztés és gondozás
Utazó gyógypedagógiai hálózat mőködtetése
Nevelési tanácsadás
Iskolapszichológusi szolgáltatás
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
Középiskolai,

szakiskolai

felvételekkel

összefüggı

tájékoztató tevékenység
Logopédiai ellátás
Gyógytestnevelés
856020

Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Pedagógiai tájékoztatás
Pedagógusok

képzésének,

továbbképzésének,

önképzésének segítése, szervezése
856012

Korai fejlesztés

856013

Fejlesztı felkészítés
Otthoni

ellátás

keretében

biztosított

különleges

(gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás

Kiegészítı jellegő tevékenység:

856099

Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
Ellátja

a

Fejér

közoktatási

megyében

kistérségi

támogatását

és

segítését

létrejött,

illetve

társulások
az

adott

létrejövı

módszertani
társulásokkal

megkötött/megkötendı megállapodások alapján.

2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy – az intézményvezetı bevonásával –
gondoskodjék az alapító okirat módosult rendelkezéseinek az intézmény SZMSZében

történı

átvezetésérıl

és

az

egységes

megküldésérıl az EDUCATIO Kht. számára.

szerkezető

alapító

okirat

Felelıs:

Dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés ülését követı 30 nap

3. A közgyőlés felkéri a fıjegyzıt, hogy a módosítást is tartalmazó, egységes
szerkezető alapító okirat elkészítésérıl gondoskodjon, ezt követıen pedig
intézkedjen az egységes szerkezető alapító okiratnak a Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához történı benyújtásáról.

Felelıs:

Dr. Varjú Mihály
fıjegyzı

Határidı: 2009. november 27.

Székesfehérvár, 2009. november 24.

Dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

