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Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 
 

A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet - a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról – 10. fejezet 23. § (1) (2) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 

 

I. Szervezeti és személyzeti adatok 
 

A közfeladatot ellátó szerv: 

   
Az Intézmény neve: Leányfalu Tündérkert Óvoda és Konyha 

Címe:2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13. 

Telefon: 26/787-960 vagy 26/787-928 vagy 70/ 771 3476 

E-mail: tunderovikert@gmail.com 

OM azonosító:202153 

Intézményvezető: Horváthné Kócsy Andrea Iringó 

Elérhetőség: fenti címen és telefonon előzetes egyeztetés alapján 

Telefon: +36/70 613 9017 

Intézményvezető- helyettes: Schilling Bernadette  

Elérhetőség: fenti címen és telefonon előzetes egyeztetés alapján 

Óvodatitkár: Debreczeni Jenőné -Jutka 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 
A költségvetési szerv irányító szervének 

megnevezése: Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete LNÖKT 

székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126. 

 

A költségvetési szerv tevékenysége: 

Óvodai ellátás, mely a gyermekek, óvodai nevelését és iskolai életmódra történő felkészítését 

biztosítja, továbbá vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatását a jóváhagyott 

nevelési program alapján, valamint az integrációs nevelést, oktatást hátrányos helyzetű, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek tekintetében. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§ (1a) bekezdésében meghatározottak szerint az intézményben 

működő saját konyhával történő gyermekétkeztetési feladat ellátása. 

 

A nyilvántartás fajtái: 

 Óvodai törzskönyv 

 Óvodás gyermekek személyes adatai 

 Közalkalmazotti nyilvántartás 

 A gyermekek és alkalmazottak adatbázisa a KIR-ben (Közoktatás és Információs Rendszer) 

található, a kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete alapján. 
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III. Különös és egyedi közzétételi lista 

1. Felvételi lehetőség 
 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely 

a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti 

fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 

éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi 

körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 

teljesíthető. 

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 

jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő 

kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 

szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik 

életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 

gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.  

 Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke 

óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

 A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, 

vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők 

száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, az óvoda fenntartója 

bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

 Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. 

 A gyermekek óvodába járása beszoktatásukkal kezdődik, melynek módja a csoportvezető 

óvodapedagógus és a szülők megbeszélése alapján történik a gyermekek fejlettségének 

megfelelően, és a gyermekek érdekeinek figyelembe vételével. 

 Az újonnan felvett gyermek attól a naptól kezdhet óvodába járni, amikor betöltötte a harmadik 

életévét, vagy a nevelési év kezdő napjától, általában szeptember 1-től.  

 Az óvoda felvételi körzete a Leányfalu település közigazgatási területe.  

 Az óvoda az újonnan beköltöző, köteles nevelésben részesülő gyermekeket felveszi/átveszi. 

Az átvételhez a szülőnek gyermekével együtt kell az óvodavezetőnél jelentkeznie. 

 A szülő köteles beíratni minden 3. életévét betöltött gyermeket, illetve az óvoda köteles 

felvenni az óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője – 

köteles értesíteni a fenntartót, ha az 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a 

fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, ill. határozat alapján. 

Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempont-sorrendje: 

 Óvodaköteles korú ( 3 éves ) gyermek 

 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

 Hátrányos helyzetű 

 Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására 

 Körzethatáron belül élő gyermek 

 Körzethatáron kívül élő gyermek 
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2. A beiratkozás ideje 
Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai 

beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első 

határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját 

honlapján. 

A gyermekek előjegyzése minden év április végén történik, a községben elhelyezett hirdetményekben 

feltüntetett időpontban.  

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának 

határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé. 

A 2019 / 2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja előreláthatólag:  

2020. 04.27. 7-17.30 óráig 

 

3. Engedélyezett csoportok száma 5 csoport, férőhelyek száma 125 fő 

 

4. Az intézményben fizetendő térítési díj 
Az óvodai ellátás ingyenes. Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni, melyet a 

Fenntartó határoz meg. 

Az étkezési térítési díj: 347 + ÁFA Ft/nap/fő bruttó 441 Ft 

Felnőtt: 676 +ÁFA Ft/ nap/ fő bruttó 859 Ft 

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, a Gyvt.21/B § (1) bekezdés a) pontja szerint: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőt, 

 tartósan beteg vagy fogyatékos, 

 családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel, 

 családjában három v. több gyermeket nevel, 

 nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy -------------------------- 

 családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 

személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó 

összegének 130%-át. (2019-ben ez az összeg 128.810 Ft) 

 

5. Az óvodai nevelési év rendje 
A nevelési év: 2019. szeptember 01.- 2020. augusztus 31. 

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 630-1730 óráig 11 óra / nap 

Nyári időszak: 2020. június 01 - augusztus 31.  

A tanév rendje szerinti iskolai szünetekben – a szülői igényeknek megfelelve – fenntartói egyeztetés 

szerint működik az intézmény.  

Nyári zárás a fenntartó engedélyével július hónap vége, augusztus hónap eleje. 

Nyári zárás tervezett ideje: 2020.július 20.- augusztus 16. Nyitás: 2020. augusztus 17. 

Az óvoda nyári zárva tartásáról február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról 7 nappal a zárva 

tartást megelőzően a szülőket tájékoztatjuk. 

Amennyiben az iskolai őszi és tavaszi szünet miatt a gyermekek létszáma jelentősen csökken, 

összevont csoport működik az új épületben. Az összevonásról az óvodavezető dönt. 

Iskolai őszi szünet: 2019. október 28. – november 01-ig  

Iskolai téli szünet: 2019. december 23. – 2020.január 05 - ig  

Iskolai tavaszi szünet: 2020.április 09.- április 14 - ig 
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Nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletekre, külső-belső továbbképzésekre 

használjuk fel. A tervezett időpontokat, eseményeket a munkaterv tartalmazza. Ezeken a napokon, 

szülői igény esetén a gyermekek felügyeletét biztosítjuk. 

Időpontok: 2019.10.18.,2019.11.07.,2020.04.14.,2020.06.12.,2020.08.28. 

 

6. Ünnepek, megemlékezések rendje 
2019.09.20. Őrzők napja 

2019.09.30.Idősek köszöntése a Faluházban  

2019.10.01.Népmese napja  

2019.10.02.Papírgyűjtés  

2019.10.04. Állatok világnapja   

2019. november „Cipősdoboz ajándék” gyűjtése  

2019.10.22. „Tök jó nap” – nyílt délután - szülőkkel töklámpások készítése  

2019.11.05.,06.,08. Fotózás 

2019.11.11. Márton nap  

2019.11.28. Adventi vásár  

2019.12.06. Mikulás  

2019.12.02.,09.16. Advent-karácsonyvárás műsorokkal  

2019.12.18. Karácsony  

2020.02.03. Maci nap  

2020.02.03. -02.07. Egészséghét 

2020.02.19. Farsang  

2020.03.02. Kiszebáb  

2020.03.13. Március 15.  

2020.03.21. Papírgyűjtés 

2020.04.07. Költészet napja 

2020.04.08. Húsvéti népszokások felelevenítése a csoportokban-Nyílt nap-Tojásfa állítása 

2020.04.30. Majális, májusfa állítás 

2020.05.04. Anyák napja  

2020.05.11. 10 óra Süni csoport évzáró 

2019.05.26. 16.30 óra Halacska csoport évzáró 

 2019.05.27. 10 óra Pillangó csoport évzáró 

2020. 05.28.16.30. óra Maci csoport  

05.29. 16.30 óra Katica csoport Évzáró, Búcsúzunk - Nagyok ballagása 

2020.06.02. Gyereknap  

2020.06.06. Alapítványi gyermeknap  

Jeles napok: Állatok Világnapja (10. 04.), Víz Világnapja (03. 22.), A Föld napja (04. 22.), Madarak 

és Fák Napja (05. 10.) Költészet napja (04.11.)  

Közös megemlékezés a gyermekek név- illetve születésnapjáról.  

Népi hagyományok ápolása (jeles napokhoz kapcsolódó szokások.)  

A jeles napok az őszi, téli, tavaszi és nyári napforduló és a kompetencia elemei (levegő, tűz, víz, föld) 

köré csoportosulnak.  

Csoportonként kirándulások  
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7. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk 
 Alapító okirat 

 Pedagógiai Program 

 Házirend  

 SZMSZ 

 Éves munkaterv 

 Beszámolók 

 Önértékelési program, önértékelési éves terv 

 Továbbképzési program, beiskolázási terv 

 

8. Óvodapedagógusok, nevelőmunkát segítő alkalmazottak száma, iskolai 

végzettsége, szakképzettsége 
 
Óvodapedagógusok száma: 11 fő 

Felsőfokú, főiskolai végzettséggel, óvodapedagógusi szakképzettséggel rendelkezik: 11 fő 

Ebből pedagógus szakvizsgával rendelkezik: 2 fő (intézményvezető, óvodapedagógus) 

PED II. minősített: 4 fő 

PED I. minősített gyakornok: 1 fő 

 

Nevelőmunkát segítő alkalmazottak száma: 

Dajkák száma: 5 fő  

Ebből középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik: 4 fő 

ebből szakképzett dajka: 1 fő 

egyéb szakképzettséggel rendelkezik: 3 fő 

alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik: 1 fő 

Óvodatitkár: 1 fő érettségi, képesített könyvelő 

Pedagógiai asszisztens: 1 fő középfokú iskolai végzettséggel és pedagógiai és 

gyógypedagógus asszisztensi szakképzettséggel rendelkezik 

Karbantartó: 1 fő 

Közfoglalkoztatott takarító: 1 fő 

Főállású takarító: 1 fő 

 

Konyhai dolgozók száma 
Élelmezésvezető: 1 fő  

Szakács: 2 fő 

Konyhai kisegítő: 4 fő 

Csökkent munkaképességű: 1 fő 
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9. Óvodai csoportok száma 
 

Csoportok 

megnevezése 

Férőhely 

száma 

Létszám 

2019. október 

01. 

SNI Várható létszám 

2019. december 

31. 

Süni ( 3 évesek)  

csoport 

25 fő 23 fő - 24 fő 

Pillangó (3-4évesek) 

csoport 

25 fő 22 fő - 23 fő 

Halacska      (4-5évesek) 

csoport 

25 fő 21 fő 1 ( 2 főnek 

számít) 

21 fő 

Maci  (5-6-7évesek) 

csoport 

25 fő 23 fő 1 ( 2 főnek 

számít) 

 23 fő 

Katica (5-6-7évesek) 

csoport 

25 fő 22fő 1 ( 2 főnek 

számít) 

22 fő 

Összesen: 5 csoport 125 fő 111 fő 3 (2 főnek 

számít) fő 

113 fő+ 3 fő SNI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


