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6413 Kunfehértó, Ady Endre utca 4. 

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 
 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi 

köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik. 

 

Intézmény adatai 

 
OM azonosító: 027697 

Intézmény neve: Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde 

Székhely címe: 6413 Kunfehértó, Ady Endre utca 4. 

Székhelyének megyéje: Bács-Kiskun 

Intézményvezető neve: Keresztes Orsolya 

Telefonszáma: +36 307931621 

E-mail címe: kfto.ovoda@gmail.com 

 

 
Ellátott feladatok: 

-óvodai nevelés 

-bölcsődei ellátás 

-egyéb 

 

Fenntartó adatai 

 
Fenntartó: Kunfehértó Község Önkormányzata 

Fenntartó címe: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

Fenntartó típusa: községi önkormányzat 

Képviselő neve: Huszár Zoltán 

Telefonszáma: 0677/507-108 

E-mail címe: kfto.penzugy@gmail.com 

 

 

Az intézmény működő feladatellátási helyei 

 
001 - Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde (6413 Kunfehértó, Ady Endre utca 4.) 

Ellátott feladatok: 

- óvodai nevelés 

 

002 - Gyermekétkeztetés melegítő konyha Mini Bölcsőde (6413 Kunfehértó, Deák tér 7.) 

Ellátott feladatok: 

- bölcsődei ellátás 

- egyéb 

 

 

 

 

mailto:kfto.penzugy@gmail.com


Általános adatok 
 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 

 

Felvételi lehetőségek 

- Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben. Felvételt 

nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy 

minden a településen, ill. a felvételi 

körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

- A 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles felvenni, ha rendelkezik 

szabad férőhellyel az 

óvodai nevelés első napjától. 

- Az óvodai beiratkozás jelentkezés alapján történik. Az óvoda – a fenntartó által meghatározottak szerint 

az óvodai jelentkezés 

idejét és módját – a határidő előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra hozza, előreláthatólag február hónapban. 

- A fenntartó dönt a felvehető gyermekek létszámáról, majd tájékoztatja erről az óvodavezetőt. Az 

óvodavezető írásban értesíti a 

jelentkező szülőket az óvodai felvételről vagy elutasításról megjelölve a jogorvoslat lehetőségét. 

A beiratkozásra meghatározott idő: 

 

- A beiratkozás, a gyermek szüleinek személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó adatok 

rögzítésével. 

Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülő személyazonosságát igazoló dokumentumok, valamint a gyermek 

születési 

anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ száma. 

- A beiratkozás ideje: a fenntartó által meghatározott időpontban. Adott évben április 20 és május 20 

közötti időszakban. 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 

 

Csoportok száma: 3 csoport 

Az Alapító okiratban meghatározott maximális gyermeklétszám: 75fo 

A csoportok engedélyezett gyermeklétszáma 2020/2021. nevelési évben: 75fo 

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a 

továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre 

megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési 

feltételeket is: 

 

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. Az étkezési térítési díjat az érvényes 

önkormányzati rendelet 

alapján állapítjuk meg. 

Napi étkezési térítési díj: 419.-/nap/fő. 

A gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést biztosítunk az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, 

amennyiben: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermeket nevelnek, 

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy fore jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett összegének 

130%-át, vagy nevelésbe vették. 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és 

időpontjai: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi.CXC. törvény 83 § (2). bekezdés h-i pontjai szerint a fenntartó értékeli a 



nevelésioktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-

szakmai munka eredményességét. 

Minden év november 30-a napjáig értékeli az előző nevelési évre vonatkozóan az intézmény pedagógiai 

programjában megjelölt feladatok végrehajtását és ezen keresztül az intézmény pedagógiai-szakmai 

tevékenységének eredményességét. 

 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, 

ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb 

ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: 

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

 

Munkanapokon 6óra 30tól 17 óra 30-ig 

 
A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, 

ellenőrzések felsorolása, 

ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

nyilvános megállapításai: 

 

Ellenőrző szerv  

 

Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal 

2020.09.15. 2020.09.17. Elszámolás ellenőrzése  
 

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események 

időpontjai: 

 

www.kunfeherto.hu honlapon az intézmények menüponton belül a 2020-2021-es nevelési év Munkatervében. 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok 

megtartásával: 

 

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés 2017-ben megtörtént. 

 

Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek 
 

Óvodai csoportok száma: kis csoport: 1, középső csoport: 1, nagy csoport: 1, vegyes életkorú óvodai 

csoport: 0 

 

Működését meghatározó dokumentumok 
 

Szervezeti és működési szabályzat:  

https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-027697-0 

 

Házirend: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-027697-0 

 

Pedagógiai program: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-027697-0 

 

 
 

 


