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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ átszervezésére 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országgyűlés 2011 decemberében elfogadta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényt, melynek egyes rendelkezései 2012. szeptember 1-jétől hatályba lépnek. A 
törvény 74. § (4) bekezdése taxatíve határozza meg az államtól köznevelési szerződéssel 
átvehető intézményeket, mely nem tartalmazza a többcélú intézményeket, így az általános 
művelődési központokat sem. A Karinthy Frigyes ÁMK ingatlan tulajdonjogát az 
Önkormányzat 2011 novemberében szerezte meg a Fővárosi Önkormányzattól, az 
intézményhez jelenleg három ágazat (szociális, közoktatási és közművelődési) tartozik. A 
feladat zökkenőmentes ellátása érdekében célszerű az intézményegységeket szétválasztani.  
 
Ennek megfelelően javaslom: 
 

1. a Karinthy Frigyes ÁMK Bölcsőde – a jelenlegi vezető irányításával – az Újpesti 
Önkormányzati Bölcsődék Intézményének telephelyeként működjön tovább; 

2. a Karinthy Frigyes ÁMK Óvoda – Óceán Tagóvoda a továbbiakban önállóan működő 
óvoda legyen;  

3. a Karinthy Frigyes ÁMK Iskola – a jelenlegi intézményegység-vezetővel - a Babits 
Mihály Gimnázium tagintézményévé váljon; 

4. a Karinthy Frigyes Művelődési Központ – a jelenlegi intézményvezetővel – önállóan, 
a Karinthy Frigyes ÁMK jogutódjaként folytassa tevékenységét; 

5. a Karinthy Frigyes ÁMK-ban működő Gyermekvédelmi Csoport az Önkormányzat 
Szociális és Egészségügyi Intézményében működjön tovább. 

 
Az intézmény vezetőivel több alkalommal megbeszélést folytattunk az  átszervezés 
jogszabályoknak megfelelő, gördülékeny lebonyolítása érdekében. 
 
Fentiek alapján javaslom, hogy a Karinthy Frigyes ÁMK, mint többcélú intézmény, 
2012. július 31-i hatállyal alakuljon át, az előbb felsoroltak szerint folytassa 
tevékenységét. 
 
A Képviselő-testületnek legkésőbb 2012. május utolsó munkanapjáig kell meghozni a 
döntést a többcélú intézmény átalakításáról. Ahhoz, hogy Képviselő-testület megalapozott és 
helyes döntést hozhasson, szükséges a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak 
szerinti eljárás lefolytatása, a kötelezően előírt szakértő felkérése, valamint lehetővé tétele 
annak, hogy az arra jogosultak véleményeiket elkészíthessék. 
A közművelődési intézményegység esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal az 
illetékes miniszter véleményét be kell szerezni az átszervezésről. 



 
A folyamat elindításához a Képviselő-testület támogató döntése, mint szándéknyilatkozat 
szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben megfogalmazott 
javaslathoz hozzájárulni szíveskedjen. 
 
 
 
Határozati javaslat (normatív határozat): 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
kifejezi azon szándékát, miszerint a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
intézményegységei a továbbiakban ágazati bontásban, szervezeti, szakmai önállóság 
megtartása mellett lássák el feladatukat. 
 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
 
Határidő: 2012. március 31. 
 
Újpest, 2012. március 22. 
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Az előterjesztést készítette: Mátésné Pataki Ágnes és dr. Tátrai Hedvig 
 


