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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2012. május 24-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat a Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium 
átszervezésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium (továbbiakban BIOK) 1-8. 
évfolyamán évek óta alacsony a tanulói létszám.  
 
A 2011/2012-es tanévben a népesség-nyilvántartó adatai szerint 40 körzetes gyermekből 11 fő 
iratkozott be, ezért nem indult első osztály. Az alsó tagozaton csak egy második és egy 
harmadik osztály működik, 11 ill. 10 tanulóval. Felső tagozaton egy hatodik, egy hetedik, és 
egy nyolcadik osztály indult szintén alacsony osztálylétszámokkal. A csökkenés miatt az 
intézmény több telephelyén az oktatás az elmúlt években megszűntetésre került. 
 
A Képviselő-testület 40/2012. (II.23.) határozatával döntött a fenntartásában működő 
nevelési-oktatási intézmények körzetmódosításáról. A BIOK-ban a 2012/2013-as tanévben 
már csak 25 körzetes gyermek lett volna, ezért a Képviselő-testület a BIOK körzetét a 
környező iskoláknak adta. 
 
Az intézmény gimnáziumi tagozatán jelenleg élsportolói, drámatagozatos és médiaosztály 
működik. Az élsportoló osztály igen kedvelt a leigazolt sportolók körében, mivel lehetőségük 
van az edzés- és versenynaptárukhoz igazítani az órarendjüket. Az egyedi pedagógiai program 
iránti érdeklődés továbbra is megmaradt, a sportegyesületek jelzése szerint több osztály 
indítására van igény. Az általános iskola megszűnése csak a nappali tagozatot érinti, a felnőtt 
oktatás továbbra is az intézmény keretein belül marad. 
 
Újpest Képviselő-testülete a 2012. február 23-i ülésén szándéknyilatkozatot tett arról, hogy a 
Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium, mint többcélú intézmény, 
2012. július 31-i hatállyal alakuljon át négy évfolyamos gimnáziummá.  
 
A Közoktatási törvény 88. § (6) bekezdés szerinti szakvélemények és a 102. § (3) 
bekezdésében felsorolt közösségek véleményének beszerzése megtörtént. A Budapest 
Főváros Kormányhivatala által ajánlott független közoktatási szakértő – 2012. április 15-i 
dátummal - elkészítette szakvéleményét az intézmény átszervezésével kapcsolatban. A 
szakértői vélemény megállapítása szerint: 
 
„A rendelkezésemre álló dokumentumok, a helyszíni bejárás és a vonatkozó jogszabályok 
alapján megállapítható, hogy a tervezett intézményi átszervezés a jelenlegi iskolai 
körzethatárok módosítása mellett megvalósítható, a szülők, gyermekek számára aránytalan 
terhet nem jelent, mert eddigi intézményeikben továbbra is magas színvonalon biztosított a 
közoktatási szolgáltatások igénybevétele. Esélyegyenlőségeik biztosítottak”. 
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Budapest Főváros Közgyűlésének Oktatási Bizottsága várhatóan 2012. május 22-én dönt 
arról, hogy a tervezett átszervezés a fővárosi fejlesztési tervvel nem áll ellentétben. A 
döntésről helyben tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot. 
 
A Képviselő-testületnek legkésőbb 2012. május utolsó munkanapjáig kell meghozni a 
döntést a többcélú intézmény átalakításáról, továbbá az új közoktatási intézmény 
létrehozásáról.  
 
 
Határozati javaslat (normatív határozat): 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(V.24.) 
határozata a Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium átszervezésére 
  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium többcélú 
intézményt átalakítja Bródy Imre Gimnáziummá. 

II. a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.   
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 5. § (17) bekezdése 
alapján Bródy Imre Gimnáziumban vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi 
megbízást ad Giczy Béla részére a szervezési feladatainak ellátására nyilvános 
pályázat kiírása nélkül, egy éves időtartamra; 

III. felkéri a Polgármestert az új intézmény Alapító okiratának, a megszűnő 
intézmény Megszüntető okiratának aláírására. 

 
Az előterjesztés 2 mellékletet tartalmaz: 
Az új intézmény Alapító okirata, a beolvadó intézmény Megszüntető okirata. 
 
 

 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján  
Határidő: 2012. május 31. 
  
 
Budapest, 2012. május 14.  
  
  
  

 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Mátésné Pataki Ágnes, dr. Tátrai Hedvíg  
Háttéranyag a titkárságon megtekinthető. 


