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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2009. február 24-i ülésére 

 
 
Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Aradi 
Óvoda és Csányi Óvoda, valamint a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Óvoda 
és Óceán Óvoda tagóvodásításairól 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 200/2007. (VI. 21.) számú önkormányzati határozatában a Képviselő-testület a módosított 
Közoktatási Intézkedési Tervet elfogadta, amelyben rendelkezett arról, hogy az 
intézményhálózatot az egész közoktatási rendszer állapotához és a gazdasági-pénzügyi 
lehetőségekhez igazítottan célszerű korszerűsíteni. 
 
Az Aradi Óvoda és a Csányi Óvoda, valamint a Karinthy Frigyes Általános Művelődési 
Központ Óvoda és az Óceán Óvoda földrajzi közelsége, s a körzetükbe tartozó kisgyermekek 
hasonló vagy majdnem azonos szociokulturális háttere, valamint a két-két óvoda nevelési 
programjának hasonló célkitűzései, közel azonos pedagógiai értékrendje megkönnyíti a 
nevelőmunka töretlen színvonalon történő folytatását, s indokolttá teszi az egy vezetés alatti 
működést. Az Óceán Óvoda öt, illetve a Csányi Óvoda négy csoportjának működtetése még 
éppen akkora terhet ró az egyszemélyi vezetőre, amely sem neki, sem helyetteseinek nem 
okoz aránytalanul nagy terhet. A pedagógusok és segítők különféle személyisége a két 
közösségben, az óvodák szokásai, hagyományai ugyancsak gazdagíthatják egymást. 
A vezetők személyével az építő jellegű szakmai viták, a vélemények ésszerű sokszínűsége 
révén önállóbb munkavégzésre sarkallnak, s még innovatívabb, még színvonalasabb munkát 
eredményezhetnek. A munkaerő-gazdálkodás szempontjából a tagóvodásítás segíti a 
helyettesítések megszervezését, illetve gazdaságosabb és csoportszervezés szempontjából is 
jobb hosszútávon. 
A gyermekek és a szülők mindennapi életét a tagóvodásítás nem érinti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 



 

Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a fenntartásában működő Csányi 
Óvodát 2009. augusztus 31-től az Aradi Óvoda tagintézményeként működteti, valamint a 
fenntartásában működő Óceán Óvodát 2009. augusztus 31-től a Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ Óvoda tagintézményeként működteti. 
Felkéri a polgármestert, hogy az illetékes alpolgármester útján tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
 
Felelős: Belán Beatrix 
 
Határidő: 2009. február 24. 
 
 
 
Újpest, 2009. február 17. 
 
 

Belán Beatrix 
  
 
 
Az előterjesztést készítette: Tolnai Attila alpolgármesteri referens, Vesza Erzsébet osztályvezető 
 


