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A Fenntartó által engedélyezett létszám: 

 

 

 

intézményvezető 1 fő 

óvodapedagógus 52 fő 

pszichológus                             3 fő 

gyógypedagógus 3 fő 

óvodatitkár  5 fő 

pedagógiai asszisztens 12,5 fő 

dajka 28 fő 

konyhai dolgozó 4,75 fő 

takarító 1 fő 

kertész 2 fő 

 

 

 

 

A Fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 
 

 

 

Nyárs u. 2-4. 5 csoport – 120 fő 

Iskola u. 44. 6 csoport – 138 fő 

Lovas út 3.  5 csoport – 125 fő 

Toldy F. u. 66. 4 csoport – 92 fő 

Mészáros u. 56/b.  2 csoport – 50 fő 

Tigris u. 58-60.  3 csoport – 66 fő 

Dísz tér 3. 3 csoport – 75 fő 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Székhely: Nyárs utca 2-4. 

 

 

Pedagógus munkakörben alkalmazottak: 
 

 
 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 
1. intézményvezető óvodapedagógus 

vezető óvodapedagógus 

főiskola 

szakvizsga 

 

2. gyógypedagógus óvodapedagógus, 

gyógypedagógus 

pszichopedagógia 

szakirányon 

főiskola 

főiskola 

feladatát 3 

épületben látja el 

3. pszichológus 

 

okleveles pszichológus egyetem feladatát 3 

épületben látja el 

4. óvodapedagógus   

      

óvodapedagógus főiskola 

 

 

5. óvodapedagógus 

Mesterpedagógus 

 

óvodapedagógus 

fejlesztő pedagógus 

főiskola 

szakvizsga 

 

6. óvodapedagógus 

Ped./II. 

 

óvodapedagógus 

 

főiskola 

 

 

7. óvodapedagógus  

     

óvodapedagógus főiskola 

 

 

8. óvodapedagógus      

 

óvodapedagógus főiskola 

 

 

9. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola  

10. óvodapedagógus            

 

 

üres állás 

11. óvodapedagógus               

üres állás 

12. Óvodapedagógus 

 

 

A csoport ebben a nevelési évben nincs megnyitva a 

gyermeklétszám alakulása miatt. 13. Óvodapedagógus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 
 
 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 
1. óvodatitkár irodavezető felsőfokú 

szakképesítés 

 

2. dajka 

 

dajka 

bőrdíszműves 

szakmunkásképző  

3. dajka 

 

dajka gimnáziumi 

érettségi 

 

4. dajka 

 

szociális-, gyermek-, 

és ifjúságvédelmi 

ügyintéző 

gimnáziumi 

érettségi, 

felsőfokú 

szakképesítés 

 

5. dajka 

 

dajka gépipari érettségi  

6. dajka   üres állás 

 

7. pedagógiai asszisztens 

 

dajka 

pedagógiai-, és 

családsegítő 

munkatárs 

gimnáziumi 

érettségi, 

felsőfokú 

szakképesítés 

 

 

8. pedagógiai asszisztens 

 

dajka 

pedagógiai- és 

családsegítő 

munkatárs 

érettségi, 

felsőfokú 

szakképesítés 

 

 

9. pedagógiai asszisztens 

 

pedagógiai- és 

családsegítő 

munkatárs 

gimnáziumi 

érettségi, 

felsőfokú 

szakképesítés 

 

 

10. pedagógiai asszisztens        pedagógiai- és 

családsegítő 

munkatárs 

gimnáziumi 

érettségi, 

felsőfokú 

szakképesítés 

 

 

 

 
Egyéb foglalkoztatottak: 
 

 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 
1. kertész karosszéria lakatos 8 általános feladatát 2 

épületben látja el 

2. konyhai dolgozó 

 

autószerelő szakmunkás 

bizonyítvány 

 

 

 

 
 
 
 



 
Óvodai csoportok: 
 

Csoport neve Korcsoport Gyermek létszám 
süni kiscsoport 25 

mókus középső csoport 20+4 

cica  nagycsoport 22+3 

pillangó nagycsoport 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Telephely: Iskola utca 44. 
 

 

Pedagógus munkakörben alkalmazottak: 
 

 

 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 
1. óvodapedagógus 

Ped./II.  

óvodapedagógus 

óvodai menedzser 

főiskola 

szakvizsga 

 

2. óvodapedagógus            óvodapedagógus 

 

főiskola 

 

 

3. óvodapedagógus    

  

óvodapedagógus főiskola  

4. óvodapedagógus        óvodapedagógus 

 

főiskola 

 

 

5. óvodapedagógus         

 

óvodapedagógus főiskola  

6. óvodapedagógus             

 

óvodapedagógus főiskola  

7. óvodapedagógus  

 

óvodapedagógus 

általános iskolai tanító 

óvodai fejlesztő 

pedagógus 

főiskola 

főiskola 

főiskola 

 

8. óvodapedagógus  

 

óvodapedagógus főiskola  

9. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus 

gyógypedagógiai segítő 

munkatárs 

főiskola 

felsőfokú 

szakképesítés 

 

10. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola  

11. óvodapedagógus   üres állás 

12. óvodapedagógus   üres állás 

13. gyógypedagógus biológia szakos tanár 

gyógypedagógus, 

értelmileg 

akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

főiskola 

főiskola 

feladatát 2 

épületben látja el 

14. pszichológus 

 

pszichológus egyetem feladatát 2 

épületben látja el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 
 

 
 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 
1. dajka 

 

dajka szakmunkás 

bizonyítvány 

 

2. dajka 

 

dajka 

ABC eladó 

szakmunkás 

bizonyítvány 

 

3. dajka 

 

dajka szakmunkás 

bizonyítvány 

 

4. dajka 

 

dajka szakmunkás 

bizonyítvány 

tartósan távol 

lévő 

5. dajka 

 

dajka 

ABC eladó 

szakmunkás 

bizonyítvány 

 

6. dajka 

 

dajka 

gyors- és gépíró 

gimnáziumi 

érettségi 

 

7. dajka 

 

ruhakészítő  

általános ápoló 

dajka 

élelmiszer-, és vegyiáru 

kereskedő 

szakmunkás 

bizonyítvány 

 

8. pedagógiai asszisztens 

 

pedagógiai- és 

családsegítő munkatárs 

szakközépiskolai 

érettségi 

felsőfokú 

szakképesítés 

 

9. pedagógiai asszisztens 

 

óvónő óvónői 

szakközépiskolai 

érettségi 

 

10. pedagógiai asszisztens 

 

gyógypedagógiai segítő 

munkatárs 

gimnáziumi 

érettségi             

felsőfokú 

szakképesítés 

 

11. pedagógiai asszisztens 

 

pedagógiai- és 

családsegítő munkatárs 

szakközépiskolai 

érettségi   

 felsőfokú 

szakképesítés                  

 

12. pedagógiai asszisztens        

 

pedagógiai- és 

családsegítő munkatárs 

gyógypedagógiai segítő 

munkatárs 

gimnáziumi 

érettségi             

felsőfokú 

szakképesítés 

 

13. óvodatitkár közgazdász gazdálkodási 

szakon 

főiskola feladatát 2 

épületben látja 

el 

 

 

 

 

 

 

 



 

Egyéb foglalkoztatottak: 
 
 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 
1. kertész 

 

8 általános  feladatát 2 

épületben látja el 

2. konyhás 

 

dajka szakmunkás 

bizonyítvány 

 

3. konyhai dolgozó 

 

érettségi 

 

élelmiszer-higiénikus 

gimnáziumi 

érettségi  

 

6 órában 

foglalkoztatott 

 

 
Óvodai csoportok: 
 

Csoport neve Korcsoport Gyermek létszám 
tulipán kiscsoport 17+1 

madárka kiscsoport 18 

piros alma középső csoport 16+4 

napocska középső csoport 15+2 

nefelejcs nagycsoport 18+1 

zöld ág nagycsoport 13+1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Telephely: Lovas út 3. 
 
Pedagógus munkakörben alkalmazottak: 
 

 
 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 
1. óvodapedagógus 

Ped./II. 

 

óvodapedagógus 

vezető óvodapedagógus 

főiskola 

szakvizsga 

 

2. óvodapedagógus 

Ped./II. 

 

óvodapedagógus 

vezető óvodapedagógus 

főiskola 

szakvizsga 

 

3. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus 

gyermektáncoktató 

óvodapedagógus 

főiskola 

 

 

4. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus 

pedagógia szakos 

nevelőtanár 

főiskola 

főiskola 

 

5. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola  

6. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus 

államvizsga 

főiskola  

7. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola 

 

 

8. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola  

9. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola  

10. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola  

11. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola tartósan távol 

lévő 

12. óvodapedagógus 

Ped./II. 

 

óvodapedagógus 

drámapedagógus 

szakvizsgázott 

pedagógus 

drámapedagógia 

szakterület 

főiskola 

főiskola 

szakvizsga 

tartósan távol 

lévő 

13. gyógypedagógus gyógypedagógus               

tanulásban 

akadályozottak 

pedagógiája szakos tanár 

és terapeuta                  

pszichopedagógia szakos 

tanár 

főiskola 

főiskola 

 

 

 

főiskola 

feladatát 2 

épületben látja 

el 

14. pszichológus okleveles pszichológus egyetem feladatát 2 

épületben látja 

el 

 

 

 



Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 
 

 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 

1. óvodatitkár felsőfokú 

oktatásszervező 

mérlegképes könyvelő 

felsőfokú 

szakképesítés 

felsőfokú 

szakképesítés 

feladatát 2 

épületben látja 

el 

2. dajka 

 

irodai asszisztens szakmunkás 

bizonyítvány 

 

3. dajka 

 

dajka szakmunkás 

bizonyítvány 

 

4. dajka  

 

érettségi 

 

pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 

dajka 

gimnáziumi 

érettségi 

középfokú 

szakképesítés 

szakmunkás 

bizonyítvány 

 

5. dajka 

 

dajka 

fodrász 

gimnáziumi 

érettségi 

középfokú 

szakképesítés 

 

6. dajka   üres állás 

7. dajka 

 

dajka érettségi 

 

tartósan távol 

lévő 

8. dajka 

 

dajka szakmunkás 

bizonyítvány 

tartósan távol 

lévő 

9. pedagógiai asszisztens 

 

pedagógiai asszisztens szakközépiskolai 

érettségi 

 

10. pedagógiai asszisztens 

 

pedagógiai asszisztens gimnáziumi 

érettségi 

6 órában 

foglalkoztatott 

11. pedagógiai asszisztens 

 

óvodai dajka 

pedagógia- és 

családsegítő munkatárs 

szakközépiskolai 

érettségi 

középfokú 

szakképesítés 

felsőfokú 

szakképesítés 

 

 
Egyéb foglalkoztatottak: 
 
 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 
1. konyhai dolgozó háztartási felszolgáló, 

eladó 

szakmunkás 

bizonyítvány 

 

2. kertész megbízási szerződéssel foglalkoztatott 

 

 
 
 
 
 



Óvodai csoportok: 
 

 
Csoport neve Korcsoport Gyermek létszám 

süni kiscsoport 20+3 

cica középső csoport 16+1 

delfin nagycsoport 18 

nyuszi vegyes csoport 18+5 

katica vegyes csoport 24+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Telephely: Toldy Ferenc utca 66. 
 
Pedagógus munkakörben alkalmazottak: 
 

 
 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb megjegyzés 

 
1. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus 

szakvizsgázott vezető 

óvodapedagógus 

főiskola 

főiskola 

 

2. óvodapedagógus 

Ped./II. 

 

óvodapedagógus főiskola  

3. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus 

oktatásszervező 

főiskola 

felsőfokú 

szakképesítés 

 

4. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola  

5. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola  

6. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola  

7. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola  

8. óvodapedagógus            

 

óvodapedagógus főiskola  

 
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 
 
 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 
1. dajka 

 

dajka gimnáziumi 

érettségi, 

középfokú 

szakképesítés 

 

2. dajka 

 

dajka 

ABC eladó 

szakmunkás 

bizonyítvány 

 

3. dajka 

 

gyors- és gépíró szakmunkás 

bizonyítvány 

 

4. dajka 

 

dajka szakmunkás 

bizonyítvány 

 

5. pedagógiai asszisztens 

 

napközis nevelő gimnáziumi 

érettségi 

 

6. pedagógiai asszisztens 

 

pedagógiai-, és 

családsegítő munkatárs 

gimnáziumi 

érettségi, 

felsőfokú 

szakképesítés 

 

7. óvodatitkár   üres állás 

 

 

 



Egyéb foglalkoztatottak: 
 

 
 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 
1. konyhai dolgozó  8 általános  

 

 

Óvodai csoportok: 
 

 

Csoport neve Korcsoport Gyermek létszám 
maci kiscsoport 23+4 

nyuszi középső csoport 17+2 

kisvakond nagycsoport 15+4 

cinege ismétlő nagycsoport 13+1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Telephely: Mészáros utca 56/b.  
 

Pedagógus munkakörben alkalmazottak: 
 

 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 

1. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus 

szakvizsgázott vezető 

óvodapedagógus 

főiskola 

főiskola 

szakvizsga 

 

2. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola  

3. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola  

4. óvodapedagógus 

 

  üres állás 

 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 
 

 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 

1. óvodatitkár pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 

gimnáziumi 

érettségi 

feladatát 2 

épületben látja 

el 

2. dajka 

 

dajka gimnáziumi 

érettségi 

 

3. dajka 

 

élelmiszer-vegyi áru 

kereskedő 

szakmunkás 

bizonyítvány 

 

4. pedagógiai asszisztens 

 

óvodapedagógus óvónői 

szakközépiskolai 

érettségi 

6 órában 

foglalkoztatott 

5. pedagógiai asszisztens 

 

pedagógiai- és 

családsegítő munkatárs 

gimnáziumi 

érettségi          

felsőfokú 

szakképesítés 

 

 

Egyéb foglalkoztatottak: 
 
 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 
1. takarító 

 

ABC áruházi eladó            

dajka 

szakmunkás 

bizonyítvány 

feladatát 2 

épületben 

látja el 

 

Óvodai csoportok: 
 

Csoport neve Korcsoport Gyermek létszám 
csiga vegyes csoport 26+2 

süni vegyes csoport 21+2 

 



Telephely: Tigris u. 58-60. 
 

Pedagógus munkakörben alkalmazottak: 
 

 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 

1. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus 

szakvizsgázott vezető 

óvodapedagógus 

főiskola 

főiskola 

szakvizsga 

 

2. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola 

 

 

3. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus szakközépiskola 

 

 

4. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola  

5. óvodapedagógus 

üres állás 

 

A csoport ebben a nevelési évben nincs megnyitva a 

gyermeklétszám alakulása miatt. 6. óvodapedagógus 

üres állás 

 

 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 
 
 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 

 

1. dajka 

 

dajka szakmunkás 

bizonyítvány 

 

2. dajka 

 

dajka gimnáziumi 

érettségi 

 

4. pedagógiai asszisztens 

 

pedagógiai asszisztens 

gép-, és gyorsíró 

gimnáziumi 

érettségi 

 

 

 

Óvodai csoportok: 
 

Csoport neve Korcsoport Gyermek létszám 

süni kiscsoport 16+4 

katica középső csoport 25 

 

 

 
 
 
 
 



Telephely: Dísz tér 3. 
 

Pedagógus munkakörben alkalmazottak: 
 

 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 

1. óvodapedagógus 

Ped./II 

 

óvodapedagógus 

szakvizsgázott 

pedagógus fejlesztő, 

differenciáló pedagógia 

főiskola 

szakvizsga 

 

2. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus, 

 

főiskola  

3. óvodapedagógus 

 

óvodapedagógus főiskola 

 

 

4. óvodapedagógus 

Ped./II. 

 

óvodapedagógus főiskola 

 

 

5. óvodapedagógus 

üres állás 

 

A csoport ebben a nevelési évben nincs megnyitva a 

gyermeklétszám alakulása miatt. 6. óvodapedagógus 

üres állás 

 

 

 

 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 
 

 Munkaköre Szakképzettsége Iskolai 

végzettsége 

Egyéb 

megjegyzés 

 
1. dajka 

 

geológus szakközépiskolai 

érettségi 

 

 

2. dajka 

 

dajka 

édesipari termékgyártó 

szakmunkás 

bizonyítvány 

 

3. dajka 

 

képesített könyvelő 

kisgyermekgondozó-, és 

nevelő 

szakközépiskolai 

érettségi 

felsőfokú 

szakképesítés 

 

5. pedagógiai asszisztens 

 

pedagógiai- és 

családsegítő munkatárs 

felsőfokú 

szakképesítés 

 

 

Óvodai csoportok: 
 

Csoport neve Korcsoport Gyermek létszám 
katica vegyes csoport 23+1 

csiga-biga vegyes csoport 21+1 

 
 



Óvodai felvétel: 
 

 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.  

 
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.  

Nkt.8.§  

„(2) 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 szülő - 

tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, 

különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelme alapján annak az évnek az augusztus 31. 

napjáig, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a 

továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel 

alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt 

kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá a tartósgyógykezelés alatt álló 

gyermek esetében az Eütv. 89§-a szerinti általánosfekvőbeteg-szakellátásban részt vevő 

szakorvos rendelhető ki. tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév 

április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama 50 nap.” 

 

Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel.  

Új gyermek átvétele, felvétele a nevelési év során folyamatosan történik. 

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

belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 
Felvételi körzet: az a kerület, amelyben az óvoda székhelye, telephelye található. 

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

szülője dolgozik. A 20/2012 EMMI rendelet 20.§ (9) bekezdése értelmében életvitelszerű ott 

lakásnak minősül, „ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található 

ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás 

első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha 

bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban 

szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, 

illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által 

szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az 

életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől 



számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás 

igénybevételét igazoló nyilatkozatot.” 

 

Felvételkor (épületekbe való elhelyezéskor) figyelembe vesszük a gyermek lakóhelyének 

körzetébe eső épületet. A gyermeket elsősorban az ehhez legközelebb lévő óvodaépületbe 

vesszük fel, de helyhiány esetén az épületekben való elhelyezésről, valamint a csoportokba való 

beosztásról az óvodavezető dönt a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése 

mellett. 

Kötelező felvenni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. 

 

A beiratkozásra meghatározott idő: 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. 

A következő nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontját legalább 30 nappal a beiratkozás 

előtt, hirdetmény formájában tesszük közzé minden épület kapuján kifüggesztve; valamint a 

Budavári Önkormányzat honlapján és a kerületi újságban (Várnegyed) is megjelentetjük. 

Az évközi beiratkozás az intézmény vezetőjével előre egyeztetett időpontban történik. 

 

A beíratáshoz szükséges a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 

személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (születési anyakönyvi kivonat, 

lakcímkártya), TAJ kártyája; továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa, melyet be kell mutatni az intézmény vezetőjének. 

Szakértői Bizottság által kiállított szakvéleménnyel rendelkező gyermekek esetében a 

beiratkozáskor a szakvéleményt is be kell mutatni. 

Kérjük, a beiratkozáskor a szülők gyermekükkel jelenjenek meg. 

 

Térítési díjak: 

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján intézményünkben a teljes 

áru napi étkezési térítési díj: 508.- Ft. 

Az 1997. évi XXXI. törvény 2015. szeptember 01. nappal hatályba lépő változása alapján 

100%-os kedvezményben részesülnek: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

családok, az erről szóló határozat bemutatása alapján, a 3 és több gyermeket nevelő családok, a 

tartós betegségben szenvedő, fogyatékos, vagy olyan családban élő gyermekek, ahol tartós 

beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, a tartós betegséget igazoló dokumentum alapján, a 

nevelésbe vett gyermekek, illetve akik olyan családban élnek, ahol a szülők nyilatkozata és 

jövedelemigazolás alapján az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg 2021. évben a 

144.690.- Ft-ot. 



A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körét és feltételeit az Önkormányzatok 

saját rendeletben szabályozzák. Igénylése és elbírálása a lakóhely, ennek hiányában a 

tartózkodási hely szerinti önkormányzatban történik. 

 

Az intézmény nyitva tartási rendje: 

 

Az intézmény hétfőtől péntekig, 6.00 – 18.00 óra között tart nyitva. 

 

Nevelési év időtartama:  

A nevelési év első napja 2021. szeptember 1. (szerda), utolsó napja 2022. augusztus 31. 

(szerda) 

 

A téli zárás tervezett időpontja:  

2021. december 24. - 2022. január 02. között. 

 
Az intézmény nyári zárásának tervezett időpontja: 

 
Székhely és 

telephely 

25. 

hét 

26. 

hét 

27. 

hét 

28. 

hét 

29. 

hét 

30. 

hét 

31. 

hét 

32. 

hét 

33. 

hét 

34. 

hét 

Nyárs u. X X X X X X     

Iskola u.     X X X X X X 

Lovas u. X X X X X      

Toldy u. X X X X X      

Mészáros u.      X X X X X 

Tigris u.      X X X X X 

Dísz tér     X X X X X X 

 

Megjegyzés: x = zárva 

 

 

Nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontjai (5 nap): 

Február 11. 

Június 17. 

Augusztus 25. 

2 nappal a telephelyek szabadon rendelkeznek, de a járványhelyzetre való tekintettel 

elmaradhatnak, illetve időpontjuk változhat. 

 

 



Tervezett jelentősebb rendezvények, események: 

• Márton nap 

• Víz világnapja 

• Föld napja 

• Mikulás 

• Karácsony 

• Március 15. 

• Húsvétolás 

• Anyák napja 

• Évbúcsúztató 

• Gyermeknap 

• Adventi készülődés 

• Farsang 

• Szüret   

 

A járványhelyzetre való tekintettel a programok elmaradhatnak, illetőleg időpontjuk változhat. 

Az épületek programjai, a rendezvények, az események és időpontjai az éves Munkatervben 

megtalálhatóak. A Munkatervet az SZK tagoknak e-mailben eljuttatjuk, véleményezési joguk 

gyakorlásának céljából.      

 


