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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére 

Tárgy: javaslat újpesti közoktatási intézmények átszervezésének támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 04 Tankerülete fenntartóként több 
újpesti általános- és középiskolában tervez átszervezést, melyhez a köznevelésről szóló 
2011. évi CXC törvény értelmében ki kell, hogy kérje a működtető Önkormányzat 
véleményét. A tervezett módosításokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság 2015. 
április 28-i ülésén tárgyalja. 
 
Házlinger György tankerületi igazgató tájékoztatása szerint a következő változásokat 
kívánják az oktatásért felelős miniszter elé terjeszteni: 

1. Újpesti Babits Mihály Általános Iskola és Gimnázium 
Az átszervezés során a Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola tagintézmény az intézményből kiválik új OM azonosítóval, saját szakmai 
alapdokumentum alapján önálló intézményként működik tovább. 
A két intézményegység egy szervezeti egységben tartása a jelenlegi oktatás-szervezési 
körülmények között a KLIK véleménye szerint tovább nem indokolt. Az iskola szakmailag 
eddig is önállóan működött. Az átszervezést követően az általános iskola várhatóan 
kedvezőbben tud majd gazdálkodni az álláshelyeivel, valamint egyszerűbbé válhat a 
kommunikáció a KLIK és az intézmény között. 

2. Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 
Az intézmény maximális tanulólétszámát 800 főről 900 főre javasolja emelni a fenntartó. 
Ezen belül a gimnáziumi 200 fős férőhely változatlanul hagyása mellett az általános 
iskolába felvehetők létszámát 600-ról 700 főre emelnék. 
Az intézmény a tanulói létszám tekintetében jelenleg 100%-os kihasználtsággal működik, 
a beiskolázási körzetben tankötelessé váló gyermekek száma azonban három – magas 
létszámú – 1. osztály indítását teszi szükségessé. 
Az intézmény vezetőjének nyilatkozata alapján a működtető önkormányzat részéről az 
átszervezés nem igényel többlet ráfordítást. 

3. Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola 
Az átszervezés során az intézmény által ellátott feladatok köre német nemzetiségi 
oktatással bővül. Az intézményvezető számára 17 szülő jelezte, hogy gyermekét német 
nemzetiségi oktatásban kívánja részesíteni. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 46§ (3) bek. c) pontja szerint a gyermeknek, tanulónak joga, hogy nemzetiségi 
hovatartozásának megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. A nemzetiségi 
oktatás bevezetését az Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatja. A 
feladatbővülés az intézmény által eddig is ellátott feladatokat nem érinti, azonban az 
intézmény nevének megváltoztatása szükséges. 
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Az intézmény javasolt új elnevezése: Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten 
Oktató és Német Nemzetiségi Általános Iskola, rövid neve: Újpesti Halassy Olivér 
Általános Iskola. 

4. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 
Az átszervezés során az intézmény által ellátott feladatok köre köznevelési, sportiskolai 
feladattal bővül. Az intézményben közel négy évtizede folyik emelt szintű testnevelés 
oktatás. Ezen idő alatt kiváló kapcsolatot alakítottak ki a különböző sportágak 
szakosztályaival. Különösen kiemelkedő az együttműködés az UTE-val, Megyeri 
Tigrisekkel, a Madárfészek Ökölvívó Akadémiával, és nem újpesti sportegyesületekkel is. 
Jelenleg tanulóik 53%-a, 185 fő folytatja felkészülését igazolt sportolóként - az iskola által 
nyújtott lehetőségeken kívül -  több szakosztályban. 
A sportiskolai program végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek – az intézményvezető 
nyilatkozata alapján – jelenleg is rendelkezésre állnak. A feladatbővülés az intézmény 
által eddig is ellátott feladatokat nem érinti, azonban az intézmény nevének 
megváltoztatása szükséges. 
Az új elnevezés: Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola és Sportiskola. 

5. Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Újpesti Károlyi István 
Általános Iskola és Gimnázium, Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

E három intézmény esetében az átszervezés mindössze technikai jellegű. Az intézmény 
típusaként jelenleg „közös igazgatású köznevelési intézmény” megnevezés szerepel, 
azonban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20§-a szerinti helyes 
megnevezés az „összetett iskola”. Az átszervezés során a szakmai alapdokumentumok 
helyesbítésére kerül sor, az intézmények által ellátott feladatokban nem történik 
változás. 
 
A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a KLIK Budapest 04 
Tankerület újpesti közoktatási intézményeket érintő átszervezési javaslatának 
támogatását. 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. 
(……) határozata Önkormányzati működtetésű általános- és középiskolák 
átszervezésének támogatásáról 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete működtetői 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Budapest 04 Tankerület intézmény átszervezési javaslatát. 

 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: folyamatos 
 
Újpest, 2015. április 24.  
 
 
 

 

 Dr. Molnár Szabolcs 
 


