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A Képviselő-testület 2009. március 31-i ülésére 
 

Tárgy: A Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ törvényes és jogszerű működését a 
Szervezeti és Működési Szabályzat biztosítja. Az 1993. évi LXXIX. Törvény a 
közoktatásról 40. §-a pontjaiban - többek között - szól a közoktatási intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról (SZMSZ). Az SZMSZ meghatározza az intézmény szervezeti 
felépítését, működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó szabályokat 
és azokat a rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A 
11/1994.(VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmény működéséről 4.§-a részletezi 
azt, hogy mit kell tartalmaznia a Szervezeti és Működési Szabályzatnak. Az SZMSZ-t az 
intézmény vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. Egyetértési jogot gyakorol a 
diákönkormányzat és a szülői szervezet. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik 
érvényessé.  
Az intézményi SZMSZ módosítására a következő okok miatt kerül sor: 

- módosult az intézmény alapító okirata 
- újabb jogszabályi rendelkezések kötelező jelleggel az SZMSZ szabályozási körébe 

utaltak feladatokat 
- módosult a KJT, amellyel meg kellet teremteni az összhangot 
- dönteni kellett az intézmény működését érintő néhány kérdésben. 

Az alapító okirat módosításával függ össze az SZMSZ 1.5. fejezetében az intézmény 
tevékenységi körében alapfeladatoknak szakfeladatoknak TEAOR szerinti megjelölése. Az 
alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok felsorolása kiegészült a 2/2005. (III.1.) OM 
rendelettel, amely a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének és iskolai 
oktatásának irányelveit adta ki. A kerületi gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó 
közalkalmazottak jogállásáról a 2.2.3. pontban rendelkezik az SZMSZ. 
Az 1.11. pont a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körének feltüntetéséről szól, amelyet a 
2007. évi CLII. Törvény 4.§-a ír elő.  
Módosult az Intézmény vezetési szerkezetéről szóló 3. fejezet. A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm.r. 5.§-ának a 
magasabb vezetői és a vezetői beosztásról szóló (2) bekezdését újraszabályozza a 323/2008. 
(XII. 23.) Korm. r. amely kibővítette a magasabb vezető megbízások körét, másrészről 
rendelkezik a magasabb vezető és vezető munkakörökről. Mivel két csoportos bölcsődében 
nem kötelező a vezető-helyettes (15/1998. (IV.30.) NM r. 1. számú melléklete), az 
intézményegység-vezető helyettesi beosztás megszűnik, a feladatokat az intézményegység 
vezető látja el. Ezzel egyidejűleg módosul a helyettesítési rend, biztosítva azt, hogy a vezető 
távollétében is legyen felelős személy az intézményben. 



A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény legutóbbi módosítása szerint az SZMSZ-
ben meghatározásra került, hogy a szakmai munkaközösség miként segíti a pedagógusok 
munkáját. Pontosításra került a szakmai munkaközösség-vezető feladata is, melyek 
megjelennek az iskolai és az óvodai szabályok között. 
 
A Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ által benyújtott SZMSZ a 
jogszabálynak megfelel, és rendelkezik az elfogadását dokumentáló iratokkal. 
(Titkárságomon megtekinthető) 
 
Határozati javaslat:  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
……………… számú önkormányzati határozatával jóváhagyja a Karinthy Frigyes 
Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Felelős: Belán Beatrix alpolgármester 
 
Határidő: 2009. április  10. 
 
Újpest, 2009.március 18.  
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