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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére 
 

Tárgy: Újpest Önkormányzata által fenntartott óvodák kötelező felvételi körzetjegyzékének módosítása  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Újpest Önkormányzata 2011-ben módosította a fenntartásában működő óvodák kötelező felvételi 
körzetjegyzékét. Az akkori módosítást az új lakóterületek átadása, új utcákkal történő bővülése indokolta.  
Az elmúlt évben az egész óvodahálózat gazdálkodási, gyermekkorosztály összetételi, és várható óvodás korú 
népességalakulásának adatai felülvizsgálatra kerültek a pontosabb óvodai körzetek meghatározása céljából.  
A körzetek mostani módosításakor az óvodák terhelhetőségét a maximálisan felvehető gyermeklétszámok 
arányában vettük figyelembe, és minden nevelési intézménynél a közel egyenlő kihasználtság kialakítására 
törekedtünk. Ebből adódóan voltak óvodák, akiktől át kellett csoportosítani utcákat a könnyebb, gyorsabb 
megközelíthetőség érdekében (Deák Óvoda, JMK Óvoda, Királykerti Tagóvoda, Viola Óvoda, Virág Óvoda, 
Vörösmarty Tagóvoda), illetve a nagyobb gyermeklétszám befogadására alkalmas intézmények több utcával 
bővültek (Aradi Óvoda, Bőrfestő Óvoda, Lakkozó Tagóvoda, Nyár Óvoda). 
A Karinthy Frigyes Óvoda tagintézménye, az Óceán Tagóvoda gyermeklétszám adatait több éve kísérjük 
kiemelt figyelemmel. Itt a kiscsoportos gyermekek várható létszáma a 2015/2016. nevelési évre ismét nem 
éri el – a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény által - az egy csoportra megállapított 
átlaglétszámot. Az évek óta csökkenő gyermeklétszám, illetve a fent ismertetett vizsgálati folyamat 
eredményei okán az Óceán Tagóvoda kötelező felvételi körzete utcáit törzsóvodája, a Karinthy Frigyes 
Óvoda, valamint a Park Óvoda - Lakkozó Tagóvodája és a Bőrfestő Óvoda veszi át. Az új nevelési évtől az 
Óceán Tagóvodában maradó gyermekek számára a Bőrfestő Óvoda tudja biztosítani az óvodai ellátást.  
 
A Közművelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztésben foglaltakat 2015. március 24-i ülésén tárgyalja. 
 
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az Újpest Önkormányzata által fenntartott óvodák kötelező 
felvételi körzetjegyzékének - a 2015/2016-os nevelési évtől történő - módosítását elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy elfogadja az Újpest 
Önkormányzata által fenntartott óvodák - 2015/2016-os nevelési évtől érvényes – kötelező felvételi 
körzetjegyzékének módosítását. 
 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2015. szeptember 1. 
 
Újpest, 2015. március 17. 
 
                     Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
Háttéranyag az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztályon megtekinthető. 
Az előterjesztést készítette: Kóródi Mariann osztályvezető 
           Sándorné Bózendorf Beáta ügyintéző 
           Szuhanyikné Ladányi Zsuzsanna óvodai tanügy-igazgatási ügyintéző 


