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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 vármegyéje: Bács-Kiskun vármegye 

Bölcsőde intézményegység címe: 6413 Kunfehértó, Deák tér 7. 

Telefonszáma: +36 307931617 

Intézményvezető neve: Angyalné Maróti Tímea  

Telefonszáma: +36 307931621  

E-mail címe: kfto.ovoda@gmail.com 

Ellátott alapfeladatok: - óvodai nevelés  

 - bölcsődei gondozás 

A fenntartó megnevezése: Kunfehértó Község Önkormányzata 

A fenntartó címe: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

A fenntartó típusa: község önkormányzat 

A fenntartó képviselője: Huszár Zoltán 

Beosztása: polgármester 

A fenntartó e-mail címe: kfto.polgármester@gmail.com 

Intézmény jelleg: Köznevelési intézmény 

Intézmény típusa: - óvoda 

                 - bölcsőde  
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Alapító adatok: Kunfehértó Község Önkormányzata 

Alapító székhelye: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. 

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok: 

1. Feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó adatok, a rá vonatkozó alapvető  

jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályok vagy ügyrend, az adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege megtalálható az SZMSZ-ben. 

2. Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái: 

- óvodás gyerekek személyes adatai 

- közalkalmazotti nyilvántartás 

- törzskönyv 

3. A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde által közzétett pályázatok: 

Kunfehértó Község Honlapján és az intézmény faliújságján olvashatók. 

4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények, intézkedések rendje az adatvédelmi 

 törvény betartásával történik. 

 

Különös és egyedi közzétételi lista: 

 

a) Felvételi lehetőségek: 

Óvodába: 

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

 a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt 

 venni. 
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Cél: Az óvoda esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése. 

- A külföldön lévő óvodaköteles korúakkal kapcsolatos szabályozás a szülő értesítési 

 kötelezettségét rögzíti. 

E szerint az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó határnapját 

követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes jegyzőt. 

- A felvételről, átvételről hozott döntés elleni jogorvoslati lehetőségeket a Nkt.37-38. §- 

ai szabályozzák. E szerint az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a 

tudomására jutásától számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat a 

település jegyzőjénél. 

A beíratás elmulasztása (az óvodaköteles gyermeknél) szabálysértési eljárást von maga után,  

ha a szülő, vagy törvényes képviselő a gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be. 

Mini Bölcsődébe: 

-  Felvehetők azok a gyermekek, akik a 20 hetes kort betöltötték, valamint felvételkor 

 szüleik aktív munkaviszonnyal rendelkeznek. 

A beiratkozás rendje: 

2023. április 20. – május 20. között a Fenntartó intézkedése és szervezése alapján. 

 

Az intézményben fizetendő térítési díj:  

Óvodánkban kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.  

Az étkezési térítési díj 749.-Ft/nap/fő  

Bölcsődében az étkezési térítés díj: 

Napi 4x-i étkezés: 762Ft/nap 

Gondozási díj: 700Ft/nap 
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Térítésmentes óvodai és mini bölcsődei étkezés vehető igénybe a gyermek után, ha 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

• családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

• tartósan beteg vagy fogyatékos, 

• három vagy több gyermekes családban él,  

• szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó 

minimálbér 130%-át,  

• nevelésbe vett gyermek.  

 

Igényt nyújthat be: 

 • az óvodába, bölcsődébe járó gyermek szülője (elég, ha az egyik szülő megigényli az ingyenes 

gyermekétkeztetést)  

• az óvodába, bölcsődébe járó gyermek családba fogadó gyámja 

 • a nevelésbe vett, óvodába, bölcsődébe járó gyermek nevelőszülője, vagy ha az érintett 

gyermek gyermekotthonban nevelkedik, a gyermekotthon vezetője.  

Az intézmény vezetője a gyermekétkeztetés normatív kedvezményeiről és azok 

igénybevételének módjáról tájékoztatja a kötelezettet  

• az ellátás igénybevételének megkezdésekor, és  

• a normatív kedvezmények megváltozásakor.  
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Étkezési térítési díj – kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolások:  

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékról szóló 328/2011. 

(XII.29.) Kormányrendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozattal.  

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknél: hatósági döntés, 

(jegyző állítja ki) a kiállítástól a dokumentumban megjelölt lejárati időpontig érvényes.  

b) Olyan családban élő gyermek, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket 

nevelnek: nyilatkozat (328/2011. Kormányrendelet 6.sz. melléklet), szakorvosi igazolást 

mellékelni kell 

c) Tartósan beteg vagy fogyatékos: nyilatkozat (328/2011. Kormányrendelet 6.sz. melléklet), 

szakorvosi igazolás 

 d) Három vagy több gyermeket nevelnek a családban: nyilatkozat (328/2011. Kormányrendelet 

6.sz. melléklet) 

 e) A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér nettó összegének 130%-át: nyilatkozat (328/2011. Kormányrendelet 6.sz. Melléklet) 

Az étkezési kedvezményekhez szükséges nyilatkozatot minden nevelési év elején le kell adni! 

A támogatások megszűnését, az igazolások lejártát a szülő kötelessége figyelemmel kísérni, 

illetve az óvoda és a bölcsőde felé jelezni! A lejárat napját követően a kedvezményt nem áll 

módunkba figyelembe venni! 

Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő 

köteles bejelenteni a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint a gyermek 

mikortól veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.  
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Mini Bölcsőde gondozási térítési díj: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148.§. 

alapján az intézményi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. A gondozás intézményi térítési díja 

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet, 

valamint a 9/2022. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítása alapján 700 Ft/nap. 

Térítésmentesen kell biztosítani a gyermek gondozását bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott 

ellátás esetén, ha 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,    

b) tartósan beteg vagy fogyatékos,     

c) családjában három- vagy több gyermeket nevelnek,   

d) átmeneti gondozásban van, ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél 

vagy gyermekotthonban helyezték el, nevelésbe vételét rendelte 

el a gyámhatóság,        

e) védelembe vett gyermek esetében.     

Amennyiben a fentiek alapján a jogosultság igazolódik, úgy a szükséges igazolásokat az 

intézménynek a bölcsődei gondozás kezdetén kell benyújtani. 

 

A fenntartó értékelése:  

Az Óvoda és Mini Bölcsőde munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat 

Kunfehértó Község Önkormányzatánál lehet megtekinteni.  

Óvodai nevelési év rendje:  

Feladat ellátási hely:  

Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde 6413 Kunfehértó, Ady Endre utca 4. 

Nyitvatartási idő: Óvoda: 6.00 – 17.00  

A nevelési év 2022. szeptember 1.-től- 2023. augusztus 31.-ig tart. 

Mini Bölcsőde 6413 Kunfehértó, Deák tér 7. 

Nyitvatartási idő: 7.00 -17.00  

mailto:kfto.ovoda@gmail.com


                                     Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde   
 

6413 Kunfehértó, Ady Endre utca 4. 

                                     E-mail: kfto.ovoda@gmail.com  Honlap: https://kunfeherto.hu  

                                                              Tel.:  +36 30 / 793-16-21 

 

A 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a 2022/2023-es nevelési év során 

5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, a fenntartó engedélye alapján, mely 

időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesítjük. A nevelés nélküli munkanapokat a 

nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre használjuk fel. 

Ünnepek, megemlékezés rendje:  

Óvodánkban az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves 

munkatervben meghatározottak szerint történik /Részletes tervezésük a csoportnaplókban/ 

Bölcsődénkben az ünnepek, megemlékezések a Bölcsődei Szakmai Program és az éves 

munkatervben meghatározottak szerint történik. 

Az intézményegységeink működésével kapcsolatos dokumentációk: 

-  Házirend 

-  Pedagógiai Program 

-  SZMSZ 

-  Éves Munkaterv 

A dokumentációknak intézményegységeinkben – a helyben szokásos módon –nyilvánosságot 

biztosítunk. 

A Házirend egy példánya – az óvodás és bölcsődés gyermek beíratásakor – minden szülő 

számára ismertetésre kerül.  

Óvodapedagógusok száma: 

Óvodapedagógusaink száma összesen: 5 fő 

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: 

• Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus 5 fő 

• Főiskolai végzettségű, szakvizsgát tett (közoktatási vezető): 2fő 

• Főállású vezető óvodapedagógus 1 fő 
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Mini Bölcsődei csoportok száma: 1 csoport 

Mini bölcsődei férőhely száma: 7fő 

Szakmai vezető/Kisgyermeknevelő száma: 1fő 

Szakmai vezető/ Kisgyermeknevelő végzettsége: Óvodapedagógus, Kisgyermekgondozó-, 

nevelő 

Bölcsődei dajkák száma: 2fő 

Bölcsődei dajka szakképesítéssel rendelkezők száma: 2fő 

 

Intézmény gazdálkodási besorolása:  

Az intézmény, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv gazdasági, 

pénzügyi és munkaügyi feladatait a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági 

szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el.  

 

Kunfehértó, 2022.09.30.  

 

        Angyalné Maróti Tímea 

 Intézményvezető 
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