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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat újpesti közoktatási intézmények átszervezésének támogatására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. 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. 

március 29-i ülésén tárgyalja. 

 

Dr. Házlinger György tankerületi igazgató tájékoztatása szerint a következő változásokat 

kívánják az oktatásért felelős miniszter elé terjeszteni: 

 

1. Újpesti Babits Mihály Gimnázium és Általános Iskola; Újpesti Babits Mihály Gimnázium 

Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolája 

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 (szervezeti egységként) működik 

tovább. 

 

Az átszervezést követő szervezeti egységek adatai a következők: 

Újpesti Babits Mihály Gimnázium 

 Székhelye: 1048 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18. 

 OM-azonosító: 035228 

 

 Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskola 

 Székhelye: 1048 Budapest, Hajló u. 2-8. 

 OM-azonosító: az oktatásért felelős miniszter döntése után kerül meghatározásra 

 

A két intézményegység egy szervezeti egységben tartása a jelenlegi oktatás-szervezési 

körülmények között a KLIK véleménye szerint tovább nem indokolt. A szakmailag eddig 

is önállóan működő két tanítási nyelvű általános iskola önálló intézményként várhatóan 

kedvezőbben tud majd gazdálkodni az álláshelyeivel, az állami intézményfenntartó 

központ és az intézmény közötti kapcsolattartás pedig egyszerűbbé és átláthatóbbá 

válik. 

 

A tervezett átszervezésre a Tankerület már 2015. évben javaslatot tett, amelyet a 

Képviselő-testület 97/2015. (IV.30.) határozatával támogatott, de az átszervezés – a 

köznevelési és szakképzési rendszer szétválasztása miatti feladattorlódás miatt – nem 

valósult meg. 

 

Az átszervezés során az Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű 

Általános Iskolában a maximálisan felvehető tanulólétszám 600 főről 750 főre 

emelkedik. Az intézményben indított első osztályok száma – az Önkormányzat korábbi 

döntései nyomán – az elmúlt tanévekben megnőtt, ez felmenő rendszerben az iskola 
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egészére vonatkozóan a tanulói létszám emelését teszi szükségessé, amit az épület 

kapacitása is lehetővé tesz. 

 

2. Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola 

Az átszervezés során az intézmény által ellátott feladatok köre német nemzetiségi 

oktatással bővül. A feladatbővülés az intézmény által eddig is ellátott feladatokat nem 

érinti. 

 

Az intézményvezető számára egy osztálynyi tanuló törvényes képviselője jelezte, hogy 

gyermekét középfokú tanulmányai során 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 a Fővárosi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogatja.  

 

A feladatbővülés nyomán Újpesten – az önkormányzati fenntartású Park Óvodával és 

az állami fenntartású Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató 

Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolával együtt – az óvodától az érettségiig 

biztosítva lesz a német nemzetiségi oktatás az ezt igénylő családok gyermekei számára. 

 

A feladatbővülés következtében az intézmény nevének megváltoztatása is szükséges. 

A javasolt új elnevezés: Újpesti Bródy Imre Gimnázium, Általános Iskola és Nyelvoktató 

Nemzetiségi Iskola 

 

3. Megyeri Úti Általános Iskola 

Az átszervezés során az intézményben a maximálisan felvehető tanulólétszám 450 főről 

500 főre emelkedik. Az épület kapacitása lehetővé, az intézménnyel tanulói 

jogviszonyba kerülő gyermekek száma pedig szükségessé teszi a maximálisan felvehető 

létszám emelését. 

 

A fent ismertetett átszervezések a működtetés szempontjából többletkiadást nem 

igényelnek. A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Budapesti IV. Tankerületének újpesti közoktatási 

intézményeket érintő átszervezési javaslatának támogatását. 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete működtetői 

jogkörében eljárva úgy dönt, hogy támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Budapesti IV. Tankerületének intézmény átszervezési javaslatát. 

 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 

 

Újpest, 2016. március 16.  

 

 

 

 

 Dr. Molnár Szabolcs 

 


