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ELŐTERJESZTÉS 
  a Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésére 
 
Tárgy: Javaslat közoktatási intézmények alapító dokumentumainak módosítására vonatkozó 

véleményezésére 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) a) 
pontjában foglalt felhatalmazása alapján dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének 
megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének 
módosításáról, fenntartói jogának átadásáról. A törvény 83. § (3) c-d) és a (4) h) pontja szerint a 
fenntartónak erre irányuló döntése előtt ki kell kérnie a működtető önkormányzat véleményét. 
 
Házlinger György, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerület igazgatója egyes  
köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumainak módosítását és hivatalos nevének 
megváltoztatását kezdeményezte az alábbiak szerint: 

 
1. Újpesti Bródy Imre Gimnázium esetében az esti munkarendű általános iskolai felnőttoktatás feladat 

pótlása. Esti munkarendű általános iskolai felnőttoktatás évek óta működik az intézményben, mely az 
utolsó módosítás során, adminisztrációs hiba miatt kimaradt az alapdokumentumból. A 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 123.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a köznevelési intézmény hivatalos neve 
az az egyedi, megkülönböztetésre alkalmas és az ellátott feladatokat tükröző, jogszabály szerinti 
megnevezésekből álló elnevezés, amely kifejezi azt a tevékenységet, amelyre az adott köznevelési 
intézményt létrehozták. Fentiek alapján az intézmény új neve Bródy Imre Általános Iskola és 
Gimnázium. 

 
2, Budapest IV. Kerületi Babits Mihály Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 

Gimnázium hivatalos nevének módosítása. Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 2013. 
május 30-i ülésén állást foglalt az Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 
elnevezésének módosítására vonatkozó fenntartói javaslatról, mely a Budapest IV. Kerületi Babits 
Mihály Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium kivételével elfogadásra 
került. Wintermantel Zsolt polgármester úr 2014. január 6-án kelt levelében ismételten kérte az 
intézmény hivatalos nevének megváltoztatását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökétől, 
aki erre ígéretet tett. A fentiek alapján az intézmény új neve: Újpesti Babits Mihály Gimnázium és 
Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. 

 
3, Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola telephelyén és feladatellátási helyein oktatott 

tanszékek módosítása. Az intézmény által telephelyen és feladatellátási helyein nem oktatott tanszakok 
törlése és/vagy új tanszékek indítása az alábbiak szerint: 

Székhelyen: citera, harsona, jazz-szaxofon, tuba tanszakok törlése 
Bajza József u. 2. : tanszakok kiegészítése a kamarazene tanszakkal 
Bőrfestő u. 5-9. : tanszakok kiegészítése a kamarazene tanszakkal 
Homoktövis u. 100. : pengető tanszak helyett, akkordikus tanszak elnevezés 
Erzsébet u. 69. : pengető tanszak helyett, akkordikus tanszak elnevezés 
Pozsonyi u. 3. : szolfézs (klasszikus zene) tanszak törlése 
Tanoda tér 6. : tanszakok kiegészítése a akkordikus tanszakkal 
Erzsébet u. 31. : tanszakok kiegészítése az akkordikus és a gitár tanszakokkal 
Megyeri út 20. : pengető tanszak helyett, akkordikus tanszak elnevezés 
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Az előterjesztést a KOB 2014.április 22-i ülésén tárgyalja. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 
 
1, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 

megtárgyalta és úgy dönt, hogy támogatja a Bródy Imre Gimnázium alapdokumentumának 
módosítását és elnevezésében az „Általános Iskola” megnevezés használatát. 

2, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta és úgy dönt, hogy támogatja a Budapest IV. Kerületi Babits Mihály Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium esetében az elnevezés Újpesti Babits Mihály 
Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola megnevezésre 
való módosítását. 

3, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta és úgy dönt, hogy támogatja az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
telephelyén és feladatellátási  helyein oktatott tanszékek módosítását. 

 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2014. áptilis 30. 
 
 
 
Újpest, 2014. április 15.  
 
 
   Dr. Molnár Szabolcs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Polgár Regina 


