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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 
Tárgy: Javaslat a Szentendrei út 24. szám alatti ingatlan egy részének a Pest Megyei Pe-

dagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye által történő hasznosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézmény (2000 Szentendre, 
Széchenyi tér 1.) igazgatója kereste meg az önkormányzatot azzal, hogy telephelyet szeret-
nének létesíteni Budakalászon. Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt, és Pomáz ellátási 
körzet összes óvodájában és iskolájában diagnosztikai, nevelési tanácsadás, logopédiai ellá-
tás, gyógytestnevelés, korai tanácsadás, és fejlesztési tevékenységet látnak el. 
Megkezdődtek az egyeztetések és a már műszaki szakemberek bevonásával történt hely-
színi bejárását követően az említett ingatlanrészt a szakszolgálat megfelelőnek találta.  
 
A Tankerületi Központ igazgatója megerősítette szándékát, mely szerint a Budakalász, 
Szentendrei út 24. szám alatti ingatlant a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézmény-
egysége elhelyezése céljából használatba kívánja venni. 
 
A tárgyi ingatlanon jelenleg üresen áll egy 255 m2-es terület, melyben korábban foglakoztató 
volt. Ehhez kapcsolódik egy további 100 m2 helyiségcsoport, melyet Ivancsics Nonprofit Kft. 
használ. A határozatlan idejű bérleti szerződés addig áll fenn, amíg a Kós Károly Művelődési 
Házzal együttműködési megállapodása fennáll. A kulturális megállapodásunk még két alka-
lomra szólt, de a korlátozások miatt elmaradt március 15-ei ünnepség és a június 4-ei Nem-
zeti Összetartozás napja is. Az intézményvezető jelezte a bérlő felé, hogy a megállapodást 
teljesítettnek tekinti. Az Önkormányzat a bérlővel a bérleti jogviszonyt megszünteti, a helyi-
ség kiürítéséről megegyezik.  
 
Jelen Képviselő-testületi döntést követően van mód a felmérések, felújítási költségek ismere-
tében a bérleti konstrukció meghatározására. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 
Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, 
Budakalász, belterület 3706/1. hrsz-ú, természetben a Szentendrei út 24. szám alatt találha-
tó ingatlan 355 m2 nagyságú részének újrahasznosítását rendeli el annak érdekében, hogy 
azt, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ceglédi Tankerületi Központ (2700 Cegléd, 
Malom tér 3.) részére Budakalász, Csobánka, Pilisszentkereszt, és Pomáz ellátási körzet 
összes óvodájában és iskolájában diagnosztikai, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, 
gyógytestnevelés, korai tanácsadás, és fejlesztési tevékenység céljára biztosítsa. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanon fennálló bérleti szer-
ződést megszüntesse.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2020. szeptember 18. 
 

dr. Göbl Richárd 
polgármester 


