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Tisztelt Bizottság!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (3) bekezdése
értelmében „A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda
nyitva tartásának rendjét.”
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013.
(I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. mellékletének 4.4 pontja alapján az
óvodák felvételi körzetéről - átruházott hatáskörben - az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság dönt.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm.
rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője az óvodai felvételi
körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt napon belül a
körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi a köznevelés információs rendszerébe (a
továbbiakban: KIR) és megadja a körzethatárokkal kapcsolatos szükséges adatokat. A beküldött
adatok alapján az Oktatási Hivatal a KIR honlapján teszi közzé az óvodák körzethatárait.
A 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan az óvodai körzethatárok módosítása szükséges az
alábbiak miatt:
A Közgyűlés a közterületek elnevezéséről szóló 2015. évi döntéseivel olyan új közterületeket
nevezett el, amelyek ezt megelőzően csak helyrajzi számmal rendelkeztek. A Közgyűlés 51/2015.
(III.26.) határozatával Hajdú köz, Dér utca, Felleg utca, Bársony utca, József utca, Erdőalja utca,
Toboz utca, Éger utca, Laura utca, Nárcisz utca, Bazsarózsa utca és Legényrózsa utca, a 149/2015.
(VI. 25.) határozatával Lóverseny köz, Alkonyat utca, Alkonyat köz, Lipták András utca, Külső
Szoboszlói út, Erdőspuszta utca, Csabagyöngye utca, Labdarózsa utca, Vadkörte köz, Külső
Diószegi út és Hársfavirág utca, a 201/2015. (IX. 24.) határozatával Ugocsa utca, Tibet utca, Építész
utca, Nyomdász utca, Pelikán utca, Mécsvirág utca, Besenyő utca, Cserfa utca, Tőzegáfonya utca,
Tölcsérvirág utca, Pirkadat utca, Csereerdő utca, Nagy Mihály utca, Nagy Mihály zug, Nagy
Mihály köz, Cserei part, Naphal utca, Fátyolfelhő utca, Rétisas utca, Ligetszépe utca, továbbá a
252/2015. (XII. 17.) határozatával II. János Pál pápa tér közterületek elnevezésére került sor, míg a
körzetjegyzékben már szereplő Nemzetőr utca, Szalkai utca és Boldogfalva utca Antall József
utcára való átnevezése történt.
Fenti határozatok alapján az említett új utcaneveket és a módosításokat is figyelembe kell venni a
körzetek meghatározásánál. A Közgyűlés döntése szerinti újonnan kialakított utcák óvodai körzetbe
sorolása technikai kérdés. A mellékelt óvodai utcajegyzékben az újonnan kialakított utcák
besorolása ahhoz a körzethez történt, amelyhez földrajzilag legközelebb helyezkednek el. Az
érintett óvodák: Görgey Utcai Óvoda, Pósa Utcai Óvoda, Liget Óvoda Bartók úti székhelye és
Babits utcai telephelye, Sípos Utcai Óvoda, Szabadságtelepi Óvoda, Szivárvány Óvoda, Ifjúság
Utcai Óvoda Szoboszlói Úti Tagintézménye, Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv utcai
telephelye, Áchim András Utcai Óvoda székhelye és Balaton utcai telephelye, Angyalkert Óvoda
Bányai Júlia utcai telephelye, Mesekert Óvoda Jánosi utcai és dombostanyai telephelye, Nagyerdei
Óvoda.
Az újonnan kialakított közterületek nagy számára tekintettel az Intézményfelügyeleti Osztály
munkatársai az óvodák felvételi körzetének listáját összevetették Debrecen Megyei Jogú Város
hivatalos utcanévjegyzékével. Ennek során megtörtént az esetleges elírások javítása, valamint a már
megszűnt utcanevek kiszűrése is, melyek törlésre kerültek (pl. Emődy Dániel utca, Faiskola utca,
Határ utca, Héja utca, Kalmár utca, Nagyvárad utca, Sikátor utca, Üveges utca).
A Közgyűlés a 101/2015. (V. 28.) határozatával döntött a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda
és a Hétszínvirág Óvoda átalakításáról az Ifjúság Utcai Óvodába történő beolvadással. A
döntés eredményeként az Ifjúság Utcai Óvoda egy székhellyel, egy telephellyel és 3 tagintézmény
óvodával rendelkező intézmény lett, mely az egyes feladatellátási helyeken végzett óvodai nevelési
feladatot nem befolyásolja. A tagintézmény óvodák körzetének módosítása azonban a
tagintézmény óvodák nevének változása miatt szükséges, melynek átvezetése megtörtént.

A Közgyűlés 100/2015. (V. 28.) határozatával módosította a Holló János Utcai Óvoda, valamint az
Ősz Utcai Óvoda nevét. A döntés értelmében ezen óvodák új elnevezése Levendula Óvoda és
Mosolykert Óvoda lett. A körzetjegyzékben a változás átvezetése megtörtént.
A Közgyűlés döntéseinek figyelembe vételén túlmenően a körzethatárok módosításához az
Intézményfelügyeleti Osztály kikérte az óvodavezetők véleményét is. Az észrevételeiket,
javaslataikat is felhasználva a szükséges változtatásokat a körzeti utcajegyzékben átvezettük.
A főbb módosítások az alábbiakban foglalhatók össze:
Az óvodavezetők, felhasználva az eddigi beiratkozási tapasztalataikat – egymással egyeztetve –
konkrét javaslatot tettek bizonyos közterületek átsorolására egyik intézménytől a másikhoz. Ennek
nyomán a tócóskerti városrészben lévő körzetes gyermekek ellátásának hatékonyabbá tétele
érdekében a Vincellér utca, a Tócóskert tér, valamint a Kanyar sor közterületek a Tócóskerti
Óvodától a Margit Téri Óvodához kerülnek.
Az Áchim András Utcai Óvoda vezetője új közterület felvételének indokoltságát jelezte a Balaton
utcai telephely vonatkozásában, melynek alapján az Áchim András Utcai Óvoda Balaton utcai
telephelyének körzetébe felvételre kerül a Balogh Mihály utca (Vontatási lakótelep) elnevezés,
ahonnan az óvoda jelzése alapján több gyermek is jelentkezik az intézménybe, ugyanakkor a
körzetjegyzékben eddig nem szerepelt.
A 2016/2017. nevelési év előkészítése során az Intézményfelügyeleti Osztály megvizsgálta a
demográfiai és statisztikai adatokat az óvodás korú gyermekek vonatkozásában. Megállapítottuk,
hogy a Debrecen-Alsójózsa városrészben lakó és oda újonnan költöző kisgyermekes családok
száma meghaladja az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda jelenlegi kapacitását, továbbá a jelenleg Görgey
Utcai Óvoda felvételi körzetébe tartozó Harsteinkert városrész lakosai is az Alsózsai Kerekerdő
Óvodát részesítik előnyben gyermekeik számára, mely tömegközlekedési eszköz igénybe vétele
nélkül elérhető az érintettek számára. Erre tekintettel a Harsteinkert városrészhez tartozó utcák
(Páva, Mókus, Harsteinkert, Mandula, Domokoskert) Alsójózsai Kerekerdő Óvoda felvételi
körzetébe történő áthelyezése indokolt. Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda iránti növekvő érdeklődés,
valamint a Józsapark elnevezésű, kiépülőben lévő lakópark óvodás korú gyermekeinek ellátása
további óvodai csoport indítását is szükségessé teheti, melyről a Közgyűlés dönt.
A Boldogfalva Óvoda a 2012/2013. nevelési évtől kezdődően városi „beóvodázású” intézményként
működik. Körzetének kialakítása továbbra is azért okozna nehézséget, mert az óvoda székhelyének
közelében működő óvodák - a Levendula Óvoda, Ispotály Utcai Óvoda, valamint az Ifjúság Utcai
Óvoda Bajcsy-Zsilinszky Utcai Tagintézményének - körzetét nagyban érintené az átalakítás. A
Boldogfalva Óvoda Manninger Gusztáv utcai telephelyének körzete továbbra is Pallag városrész
egész területét lefedi.
Az Intézményfelügyeleti Osztály javasolja, hogy a városban egyedüliként a Boldogfalva Óvoda
székhelyintézményének működési körzete a jövőben is Debrecen Megyei Jogú Város teljes
közigazgatási területét fedje le.
Az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerint „A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai
nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása
előtt be kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén
az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését.” Az SZMSZ 2. mellékletének 4.7. pontja
alapján ezt a hatáskört az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság gyakorolja.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában egy olyan óvoda – a Pósa Utcai
Óvoda – működik, amely magyar nyelvű, roma nemzetiségi óvodai nevelést folytat. Fenti
intézmény körzetét érintő javaslatot, - az újonnan elnevezett utcanevek felvétele a körzetbe - az
Intézményfelügyeleti Osztály véleményezésre megküldte Debrecen Megyei Jogú Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata részére. Az Önkormányzat elnöke az érintett óvoda körzetének
meghatározásáról szóló javaslatot áttekintette és azzal egyetértett.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Határozati javaslat
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CXC. törvény 49. § (3)
bekezdése, 50. § (10) bekezdése, a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján,
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 4.4. pontjában, valamint 4.7. pontjában
foglalt hatáskörében eljárva
1./ meghatározza az óvodák kötelező felvételi körzetének utcajegyzékét a 2015/2016. nevelési évre
vonatkozóan a melléklet szerint.
2./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a bizottság döntéséről értesítse az
érintett intézmények vezetőit.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
3./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az önkormányzati fenntartású óvodák
kötelező felvételi körzetének utcajegyzékét tegye közzé a helyben szokásos módon.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
4./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az önkormányzati fenntartású óvodák
körzethatárainak megállapításáról szóló döntést küldje meg a köznevelés információs rendszerébe
és adja meg a körzethatárokkal kapcsolatos szükséges adatokat.
Határidő: a döntést követő 15. nap
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2016. január 6.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
osztályvezető

