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ELŐTERJESZTÉS 

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. február 27-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzeteinek meghatározására  

Előterjesztő: Szlahó Csaba 

            polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő -testület!  

 

Előzmények 

 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 

felvételi körzetét a 40/2016. (II.23.) határozatával, a Vecsési Mosolyország Óvoda felvételi 

körzetét a 41/2016. (II.23.) határozatával, a Bálint Ágnes Óvoda felvételi körzetét az 52/2015. 

(III.24.) határozatával, a Vecsési Tündérkert Óvoda felvételi körzetét pedig az 53/2015. 

(III.24.) határozatával hagyta jóvá.  

 

Jelen módosítás indoka az elmúlt években létesített új közterület címek beemelése és az 

intézmények nevének pontosítása.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó rendelkezései: 

 

- a települési önkormányzat közzéteszi az óvodák felvételi körzetét (határozatban) 

 

- az óvodai felvétel rendjét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

szabályozza 

 

- a körzethatárokat megállapító döntést tartalmazó határozatról, annak számáról és az 

elfogadás idejéről a jegyző a jogszabályi előírásoknak megfelelően adatot szolgáltat a 

döntést követő 15 napon belül a KIR-be 

 

- a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését ellátó intézmény felvételi 

körzetének meghatározása előtt a helyi önkormányzat beszerzi az érdekelt települési 

nemzetiségi önkormányzat egyetértését. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

       

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.  

     

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2016. (II.23.) határozatát 

visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Falusi Nemzetiségi Óvoda 

– Dorfkindergarten Wetschesch felvételi körzetét a Vecsés Tinódi utca, Fő út 180-tól 

lefelé, Üllő felé, Telepi út, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca által határolt, 

MÁV vonallal bezárólag Üllő felé eső településrészen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában határozza meg, 

mely felvételi körzet közterület jegyzék szintű részletezése az alábbiak szerint rögzített: 
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Ady Endre utca végig Malom utca végig 

Ady köz végig Mátyás utca végig 

András utca végig Mihály utca végig 

Ágnes utca végig Rózsa utca végig 

Ágoston utca végig Sorompó utca végig                                                               

Ecseri utca végig Szép utca végig 

Erzsébet utca végig Sziget köz végig 

Ferenc utca végig Sziget utca végig 

Fő út 180-ig páros és páratlan Tass utca végig 

Fő utca végig Temető utca végig 

Gizella utca végig Tinódi utca végig 

Iskola utca végig Tó utca végig 

István utca végig Üllői utca végig 

József utca végig Valéria utca végig 

Jókai Mór utca végig Vágóhíd utca végig 

Kakucsi út végig Város utca végig 

Kálmán utca végig Vásártér utca végig 

Lanyi utca végig Vigyázó Ferenc utca végig 

 Zsák utca végig 

 

3.   Felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésről az intézmény vezetőjét 

tájékoztassa. 

 

 Felelős: Szlahó Csaba 

                     polgármester 

 Határidő: azonnal; értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.  

     

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 41/2016. (II.23.) határozatát 

visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Mosolyország Óvoda –

Kindergarten Kinderlachen in Wetschesch felvételi körzetét a Vecsés Fő út 180-tól 

Budapest felé, Telepi út, Ady Endre utca, Szép utca és Sorompó utca által határolt, MÁV 

vonallal bezárólag, Budapest felé eső településrészen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában határozza meg, 

mely felvételi körzet közterület jegyzék szintű részletezése az alábbiak szerint rögzített: 

 

Anna utca végig Kossuth Lajos utca végig 

Ádám utca végig Lajos utca végig 

Akácfa utca végig Lehel utca végig 

Álmos utca végig Liliom utca végig 

Árpád utca végig Magdolna utca végig                                                               

Attila utca végig Magyar utca végig 

Bajcsy-Zsilinszky utca végig Margit utca végig 

Bartók Béla utca végig Mária utca végig 

Batthyány utca végig Miklós utca végig 

Bertalan utca végig Nefelejcs utca végig 

Berzsenyi utca végig Nimród utca végig 
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Bokor utca végig Nyárfa utca végig 

Bulcsú utca végig Petőfi Sándor utca végig 

Diófa utca végig Rákóczi utca végig 

Emese utca végig Róder Imre utca végig 

Eötvös utca végig Sándor utca végig 

Erkel Ferenc utca végig Tamás utca végig 

Éva utca végig Telepi út végig 

Fő út 180-tól végig páros és páratlan Tölgyfa utca végig 

Hársfa utca végig Tompa utca végig 

Hunyadi utca végig Vasvári Pál utca végig 

Ibolya utca végig Vértesi Nándor utca végig 

János utca végig Virág utca végig 

József Attila utca végig Vörösmarty utca végig 

Károly utca végig Wesselényi utca végig 

Katona József utca végig Zöldfa utca végig 

Kellner dr. utca végig  

Kereszt utca végig  

Kisfaludy utca végig  

Kölcsey utca végig  

Könyök utca végig  

   

3.   Felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésről az intézmény vezetőjét 

tájékoztassa. 

 

 Felelős: Szlahó Csaba 

                     polgármester 

 Határidő: azonnal; értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.  

     

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 52/2015. (III.24.) határozatát 

visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Óvoda felvételi 

körzetét a Vecsés Dózsa György út Vasút által határolt, Üllő és Gyál felé eső – kivétel a 

Dózsa György út, Budai Nagy Antal utca, Major utca, Lórántffy utca, Gyár utca, Külső 

Gyáli út és az Erdő utca – településrészen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában határozza meg, mely felvételi 

körzet közterület jegyzék szintű részletezése az alábbiak szerint rögzített: 

 

Achim András utca végig  

Angyal utca végig Középhalom végig 

Apaffy utca végig Lahner György utca végig 

Arany János utca végig Lázár Vilmos utca végig 

Aulich Lajos utca végig Nádas köz végig                                                               

Bánya utca végig Nagysándor József utca végig 

Barcsai utca végig Nándor utca végig 

Báthory utca végig Nap utca végig 

Bercsényi utca végig Nőszirom köz végig 

Bethlen utca végig Patak köz végig 

Bocskai utca végig Pöltenberg Ernő utca végig 

Csalán köz végig Rudolf köz végig 
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Csillag utca végig Sás köz végig 

Deák Ferenc utca végig Schweidel József utca végig 

Dessewffy Arisztid utca végig Sétáló utca végig 

Dobó Katica utca végig Szív utca végig 

Erzsébet tér Teréz utca végig 

Gólyahír köz végig Toldy Ferenc utca végig 

Gr. Leiningen Károly utca végig Török Ignác utca végig 

Gr. Vécsey Károly utca végig Tündér utca végig 

Hold utca végig Vaspálya utca végig 

Kender köz végig Zrínyi utca végig 

Kinizsi utca végig  

Kis köz végig  

Kiss Ernő utca végig  

Knézich Károly utca végig  

 

3.   Felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésről az intézmény vezetőjét 

tájékoztassa. 

 

 Felelős: Szlahó Csaba 

                     polgármester 

 Határidő: azonnal; értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV. 

     

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 53/2015. (III.24.) határozatát 

visszavonja. 

 

2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vecsési Tündérkert Óvoda felvételi 

körzetét a Vecsés Dózsa György út Vasút által határolt, Budapest és Gyál felé eső– 

kiegészülve a Dózsa György út, Budai Nagy Antal utca, Major utca, Lórántffy utca, Gyár 

utca, Külső Gyáli út és az Erdő utca – településrészen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek vonatkozásában határozza meg, 

mely felvételi körzet közterület jegyzék szintű részletezése az alábbiak szerint rögzített: 

 

Alig utca végig Külső Gyáli út végig 

Almáskert út végig László utca végig 

Báró Sina Simon utca végig Lévai utca végig 

Bem utca végig Lincoln utca végig 

Bessenyői utca végig Liszt Ferenc utca végig 

Besztercei utca végig Lórántffy utca végig                                                               

Botond utca végig Lőrinci utca végig 

Budai Nagy Antal utca végig Major utca végig 

Csaba utca végig Mikszáth Kálmán utca végig 

Damjanich utca végig Móricz Zsigmond utca végig 

Dózsa György út végig Munkácsy Mihály utca végig 

Előd utca végig Pál utca végig 

Erdő utca végig Péter utca végig 

Felsőhalom utca végig Présház utca végig 

Gammel József utca végig Sárosi utca végig 

Ganz utca végig Szabadkai utca végig 

Gárdonyi Géza utcavégig Széchenyi köz végig 

Görgey utca végig Széchenyi út végig 
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Gyár utca végig Szemere utca végig 

György utca végig Szondi utca végig 

Halmi utca végig Tamási Áron utca végig 

Halmy József tér végig Táncsics Mihály utca végig 

Harkály köz végig Tarnóczai utca végig 

Hertz utca végig Torockói utca végig 

Horthy István utca végig Üllői út a város közigazgatási 

határáig 

Kikindai utca végig Vághy Kálmán utca végig 

Klapka utca végig Wass Albert utca végig 

Kodály Zoltán utca végig Zilahi utca végig 

Kós Károly utca végig  

Küküllői utca végig  

 

3.   Felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésről az intézmény vezetőjét 

tájékoztassa. 

 

 Felelős: Szlahó Csaba 

                     polgármester 

 Határidő: azonnal; értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. 

 

 

Vecsés, 2020. február 25.  

 

 

 

  

           Szlahó Csaba 

                       polgármester 


