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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2012. május 24-i ülésére 
 
Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő 
Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ átszervezésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (továbbiakban: Kt.) 102. § (2) bekezdés a) 
pontja alapján a fenntartó dönt a közoktatási intézmény átszervezéséről. 
 
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 Általános Művelődési Központ (KF ÁMK) 
ingatlan tulajdonjogát az Önkormányzat 2011 novemberében szerezte meg a Fővárosi 
Önkormányzattól, az intézményben jelenleg három ágazathoz (szociális, közoktatási és 
közművelődési) tartozó önkormányzati (kötelező vagy önként vállalt) feladat ellátása folyik. 
A feladat zökkenőmentes ellátása érdekében célszerű az intézményegységeket szétválasztani.  
 
Ennek megfelelően a Képviselő-testület 2012. március 29-én szándéknyilatkozatot tett arról, 
hogy a KF ÁMK intézményegységei a továbbiakban ágazati bontásban, szervezeti, szakmai 
önállóság megtartása mellett lássák el feladatukat. Ennek alapján Karinthy Frigyes ÁMK 
Bölcsőde az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének telephelyeként működik 
tovább 2012. augusztus 31-től. A Karinthy Frigyes ÁMK Óvoda – Óceán Tagóvoda a 
Képviselő-testület szándéka szerint a továbbiakban önállóan működő óvoda lesz, mely 
változatlanul magas színvonalon tudja ellátni a kisgyermeknevelés feladatait. 
 
A Közoktatási törvény 88. § (6) bekezdés szerinti szakvélemények és a 102. § (3) 
bekezdésében felsorolt közösségek véleményének beszerzése megtörtént. A független 
közoktatási szakértő – 2012. április 22-i dátummal - elkészítette szakvéleményét a KF ÁMK 
Óvoda átszervezésével kapcsolatban. A szakértői vélemény megállapítása szerint: 

 
„A rendelkezésemre álló dokumentumok, a helyszíni látogatás során történt interjúk, valamint 
a fenntartó képviselőivel történő személyes konzultáció alapján megállapítom, hogy Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (6) bekezdése 
alapján a KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (1042 Budapest, 
Hajló u. 2-8) ÓVODA és ÓCEÁN TAGÓVODA (1048 Budapest, Óceánárok u/M.) 
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÓVODAKÉNT való további működtetése (2012. július 31-i hatállyal) 
a gyermekeknek, szülőknek nem jelent aránytalan terhet, mert a fenntartó az adott 
tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon kíván gondoskodni.” 
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A Képviselő-testület szándéknyilatkozata alapján a KF ÁMK Iskola a Babits Mihály 
Gimnázium tagintézményeként, a jelenlegi intézményegység-vezetővel fogja feladatait ellátni. 
A Közoktatási törvény 88. § (6) bekezdés szerinti szakvélemények és a 102. § (3) 
bekezdésében felsorolt közösségek véleményének beszerzése az iskola vonatkozásában is 
megtörtént. A független közoktatási szakértő - 2012. április 23-án keltezett szakvéleményében 
- a következő megállapításokat tette: 
 
„A rendelkezésemre álló dokumentumok, a helyszíni látogatás során történt interjúk, valamint 
a fenntartó képviselőivel történő személyes konzultáció alapján megállapítom, hogy Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (6) bekezdése 
alapján a KARINTHY FRIGYES ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (1042. Budapest, 
Hajló u. 2-8) ÁLTALÁNOS ISKOLA (1042. Budapest, Hajló u. 2-8.) BABITS GIMNÁZIUM 
(1047 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18.) TAGINTÉZMÉNYEKÉNT TOVÁBBI 
MŰKÖDTETÉSE 2012. július 31-i hatállyal, a gyermekeknek, szülőknek nem jelent 
aránytalan terhet, mert a fenntartó az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is 
megfelelő színvonalon kíván gondoskodni”. 
 
Budapest Főváros Közgyűlésének Oktatási Bizottsága várhatóan 2012. május 22-én dönt 
arról, hogy a tervezett átszervezés nem ellentétes Budapest Főváros Közoktatás-fejlesztési 
Tervében foglaltakkal. E döntésről szóban tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot. 
 
A Közoktatási törvény 102.§ (3) bekezdésének rendelkezése értelmében tájékoztattam a KF 
ÁMK Óvoda és Óceán Tagóvoda, valamint a KF ÁMK Iskola közalkalmazotti közösségét, 
valamint a szülői munkaközösséget, hogy melyek a véleményezési jogosultsággal rendelkező 
közösségek. Ezen közösségek a fentiekben idézett szakvéleményt írásban megkapták, illetve a 
bizottsági határozatról szóban tájékoztattam őket. 
A KF ÁMK Óvoda – Óceán Tagóvoda közalkalmazotti közössége, valamint a szülői 
munkaközösség nem támaszt kifogást az intézmények jövőbeni önálló működését illetően.  
A KF ÁMK Iskola közalkalmazotti köre és a szülői értekezleten elmondták, hogy jobban 
szeretnék, ha az iskola önállóan működne tovább, de a tudomásul vették a tervezett 
intézkedést. Jelezték továbbá, hogy az iskola a jelenlegi nevén ismert szeretnék, ha a Karinthy 
Frigyes Magyar- Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola névhasználata megmaradhatna. 
A Babits Mihály Gimnázium szülői közössége és közalkalmazotti köre megtárgyalta és a 
további zavartalan működésnek nem látja akadályát.    
 
A Képviselő-testület 69./2012 (III.29.) Önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a 
gyermekvédelmi felelősök a feladatukat a SZEI keretében lássák el, ezt a döntést 
felülvizsgálva a gyermekvédelmi felelősök a Gazdasági Intézmény önálló csoportjában 
dolgoznak tovább, mivel ez az intézmény az iskolákkal, óvodákkal napi kapcsolatban áll. A 
szakmai irányítás a Művelődési és Oktatási Osztályra kerül. Elképzelésünk szerint a 
változtatások következtében nem sérül a munkavégzés minősége. A gyermekvédelmi 
felelősök munkájára már eddig is nagy szükség lett volna az óvodákban is, ezért a 
feladatellátást kiterjesztjük.  
 
Határozati javaslatok (normatív határozatok): 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(V.24.) 
határozatai a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő 
Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ átszervezésére 
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 
 

1. a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Bölcsőde az Újpesti 
Önkormányzati Bölcsődék Intézményének telephelyeként működjön tovább 
Hajló Bölcsőde néven, 2012. augusztus 31-től; 

2. a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Óvoda – Óceán Tagóvoda 
önálló intézményként működjön, Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvoda 
néven, 2012. augusztus 31-től; 

3. a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 5. § (17) 
bekezdése alapján a Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvodában vezetői 
beosztás ellátására szóló helyettesi megbízást ad Kurucz Gyuláné részére a 
nyilvános pályázat kiírása nélkül, egy éves időtartamra; 

4. a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Általános Iskola a jelenlegi 
Babits Mihály Gimnázium tagintézményeként működjön Babits Mihály 
Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola néven 2012. augusztus 31-től; 

5. A gyermekvédelmi felelősök 2012. augusztus 31-től a Gazdasági Intézmény 
önálló csoportjában dolgozzanak tovább, a szakmai irányítást a Művelődési 
és Oktatási Osztály lássa el. 

 
 
 
 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. május 31. 
 
 
 
 
Budapest, 2012. május 15.  
  

 
 

  
Dr. Molnár Szabolcs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Szücs Judit, dr. Tátrai Hedvig, Mátésné Pataki Ágnes 
Háttéranyag a titkárságon megtekinthető. 


