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Mezőberény Város Óvodai Intézménye  
Közzétételi lista  

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 
2015-2016. nevelési év 

 
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: 

1 Szervezeti, személyzeti adatok 

1.1 A közfeladatot ellátó szerv:  
Neve:    Mezőberény Város Óvodai Intézménye 
Címe:   5650 Mezőberény Liget tér 5. 
Tel/fax:   66/421-870 
E-mail:    ovoda@mezobereny.hu 
OM azonosító:  028138 
Intézményvezető:  Kovács Annamária 
Elérhetőség:   66/421-870; 20/42-88-933 
 

Intézményvezető helyettesek: 
 

   Borguláné Balogh Emese 
   Mezőberény Város Óvodai Intézménye  
                                  Magyarvégesi Óvoda 
   5650 Mezőberény, Kálvin u. 2-4  
   Tel.: 66/352-900 
 

Kreiszné Szilágyi Tünde 
   Mezőberény Város Óvodai Intézménye  
                                  Mosolygó Központi Óvoda  
                                  5650 Mezőberény, Liget tér 5. 
   Tel.: 66/421-870 
 

Feladatellátási hely vezetői (Óvoda-vezetők):   
  
                                             Kreiszné Szilágyi Tünde 

   Mezőberény Város Óvodai Intézménye  
                                  Mosolygó Központi Óvoda  
                                  5650 Mezőberény, Liget tér 5. 
   Tel.: 66/421-870 

                                              



2 

 

                                  Borguláné Balogh Emese 
   Mezőberény Város Óvodai Intézménye  
                                  Magyarvégesi Óvoda 
   5650 Mezőberény, Kálvin u. 2-4  
   Tel.: 66/352-900 
 

                                             Czinkóczki Ágnes 
   Mezőberény Város Óvodai Intézménye  
                                 Csiribiri Óvoda 
   5650 Mezőberény Kinizsi u. 13. 
   Tel.: 66/352-577  
 

Forróné Hajdu Katalin   
   Mezőberény Város Óvodai Intézménye, 
                                  Nefelejcs Óvoda 
   5650 Mezőberény Kodály Zoltán u. 8. 

    Tel.: 66/352-555 
 

   Szabóné Gecse Éva 
   Mezőberény Város Óvodai Intézménye  
                                  Tóparti Óvoda 
   5650 Mezőberény. Mátyás király u. 2. 

    Tel.: 66/352-266 
 
Elérhetőség:    a fenti címeken és telefonszámokon, illetve előzetes egyeztetés 
    alapján. 

2 Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

2.1 Fenntartó és működtető 
   Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
   5650 Mezőberény Kossuth tér 1. 

2.2 Feladat, tevékenység 
Mezőberény Város Óvodai Intézménye közfeladatát, alaptevékenységét meghatározó 
adatok, a rá vonatkozó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési 
szabályok megtalálhatók az SZMSZ-ben. 

2.3 Az óvodai adatbázis nyilvántartás fajtái 
• törzskönyv 
• óvodás gyermekek személyes adatai 

• közalkalmazotti nyilvántartás 
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A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a Közoktatás Információs Rendszerében 
www.kir.hu található, a kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete alapján.  

2.4 Álláspályázatok 
Mezőberény Város Óvodai Intézmény által közzétett pályázatok: www.kszk.gov.hu 

3 Különös és egyedi közzétételi lista 

3.1  Felvételi lehetőség 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése (Nkt.) értelmében: 
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.” 

Amennyiben a szülő az ilyen korú gyermeket e közleményben meghatározott időpontban az 
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el (2012. évi II. tv. 247. §.).  

A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben 
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó 
határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 
 
A 2015/2016-os nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki: 
- a 3. életévét betöltötte, 
- a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Az alapító okirat szerint a városban intézményünk biztosítja az integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek nevelését. 
Mezőberény Város Óvodai Intézménye az Alapító Okirata szerint nemzetiségi nevelést nem 
folytat. 

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az 
óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 
Az óvoda folyamatos felvételt biztosító intézmény. Ha a gyermekek az év folyamán a 3. 
életévük betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti. 

3.1.1 Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának sorrendje 
• Óvodaköteles korú (3 éves) gyermek. 
• Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 
• Hátrányos helyzetű. 
• Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására. 
• Gyermekét egyedül nevelő szülő. 
• Körzethatáron belül élő gyermek. 
• Körzethatáron kívül élő gyermek. 
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3.1.2  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 helyben szokásos módon. 

3.1.3 Engedélyezett csoportok száma - a 2015-16-os nevelési évre: 14 csoport. 

3.1.4  Az intézményben fizetendő térítési díj 
Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. 
Az étkezési térítési díj: 331.-Ft/nap/fő. 
Az étkezési térítési díjból adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és 
igénylési feltételeket:  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXX. törvény 
(Gyermekvédelmi törvény) 2015.szeptember 1-től hatályos módosítása alapján a 
gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai nevelésben 
részesülő gyermek után, amennyiben 
 
• a 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 főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett összegének 130 %-át (2015. évben a 89.408,-ot), vagy  

• nevelésbe vették. 
A kedvezmény igénybevételéhez – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm.rendelet 6. melléklete 
szerniti Nyilatkozatot kell az intézmény vezetőjéhez benyújtani az óvodai nevelésben 
részesülő gyermek után. 
A 100%-os normatív kedvezmény (ingyenes étkezés) csak egy jogcímen vehető 
igénybe. 
A gyermekétkeztetés esetében a kedvezmény megállapításakor a Nyilatkozat mellé az 
alábbi igazolások csatolása szükséges: 
     Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő esetén: 

•    a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló 
önkormányzati határozat másolata, 

•    tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy egészséges gyermek 
esetében, ha olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermeket nevelnek: magasabb össszegű családi 
pótlékról szóló határozat (a családi pótlék igazolható 
számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel) 
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•    tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás, 
•    fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye, 

•    3 vagy több gyermeket nevelők esetében: magasabb összegű családi 
pótlékról szóló határozat (a családi pótlék igazolható 
számlakivonattal vagy postai igazoló szelvénnyel) 

Az önkormányzattól kérhető étkezési térítési díj-engedményhez folyamatosan – az 
intézményben kérhető - formanyomtatvánnyal együtt, jövedelemigazolás beadása 
szükséges, az óvoda titkárságára (Liget tér 5.). 

3.1.5  A fenntartó értékelése 
 Mezőberény Város Óvodai Intézmény munkájával összefüggő értékelést, nyilvános 
 megállapításokat Mezőberény Város Önkormányzatánál lehet megtekinteni. 

3.1.6 A nevelési év rendje 
 A nevelési év: 2015. szeptember 1- 2016. augusztus 31-ig tart. 
 Napi nyitvatartási idő: 6,00-17,30 óráig: 11 ½ óra/nap 
           Az iskolai őszi és tavaszi szünetek idejére intézményünkben - a szülői igényeket 

figyelembe véve - az intézményvezető által kijelölt óvoda látja el az ügyeletet. 
            2015.december 21-31 közötti időszakra, illetve a nyári zárások végleges időpontjáról 

és ügyeleti rendjéről a fenntartói jóváhagyás után 2016.02.15-ig adunk tájékoztatást. 
 
 

Dátum 
Ügyeletes  Zárva tartó óvodák -tól -ig 

2016.  
június 20. 

2016. 
július 22. 
 

Nefelejcs Óvoda, 
Tóparti Óvoda  
 

Magyarvégesi Óvoda 
Csiribiri Óvoda 
Mosolygó Központi Óvoda  

2016.  
július 25. 

2016. 
augusztus 28. 

Nefelejcs Óvoda 
Magyarvégesi Óvoda 

Csiribiri Óvoda, 
Mosolygó Központi Óvoda  
Tóparti Óvoda 

3.1.7 Jelentősebb események, rendezvények 
 

 Intézményünk a 2015/16-os nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz 
 igénybe - nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre - 
 mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesíti. Ezeken a napokon - 
 szülői igény esetén - a gyermekek elhelyezésére biztosított az ügyelet. 

( A nevelési évben tervezett jelentősebb eseményket, rendezvényeket az intézmény 
éves munkaterve részletesen tartalmazza. ) 
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Az ünnepély, megemlékezés   irányadó időpontok 

Mikulás December 3 v. 4. 

Karácsony December 14-18. 

Farsang Február - március 

Március 15. Március 10-14. 

Húsvét Március - április 

Anyák napja Április vége - május eleje 

Gyermeknap Május vége 

Nagycsoportosok búcsúztatása Május vége, június eleje 

Pedagógus nap Június eleje 

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk: a Szervezeti és működési 
szabályzat, a Házirend, a Pedagógiai program és az Éves munkaterv. Ezen 
dokumentumok intézményünk minden óvodájában a helyben szokásos módon 
nyilvánosságot biztosítva kifüggesztésre kerültek, illetve a fenntartónk honlapján is 
megtalálhatóak.  

3.1.8 Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, száma 
 

Szakképesítés- iskolai 
végzettség  

Óvodapedagógus szakképesítésre 
épülő szakirányú végzettség 

Pedagógus 
szakvizsga 

Létszám 

Óvodapedagógus-
főiskola 

1. vezető óvodapedagógus 
2. mozgásjavító óvodapedagógus 
3. gyógytestnevelő óvodapedagógus 

rendelkezik 1 fő 

Óvodapedagógus-
főiskola 

1. nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus 
2. holland-magyar intézmény- és   
középvezető pedagógus 

rendelkezik 1 fő 

Óvodapedagógus-
főiskola 

1. óvodapedagógusi gyógytestnevelés 
 

rendelkezik 1 fő 

Óvodapedagógus-
főiskola 

1. fejlesztő óvodapedagógus rendelkezik 1 fő 

Óvodapedagógus-
főiskola 

1. szakvizsgázott pedagógus 
(differenciáló, fejlesztő pedagógiai 
ismeretek) 

rendelkezik 1 fő 

Óvodapedagógus-
főiskola 

1. közoktatási vezető rendelkezik 1 fő 

Óvodapedagógus-
főiskola 

1. közoktatási vezető 
2. gyermektánc-oktató 
3. néprajz szakos bölcsész 

rendelkezik 1 fő 

Óvodapedagógus-
főiskola 

1. roma társadalomismeret rendelkezik 1 fő 

Óvodapedagógus-
főiskola 

1. fejlesztőpedagógiai 
mentorpedagógus 

rendelkezik 1 fő 



7 

 

Óvodapedagógus-
főiskola 

1. nemzetiségi/kissebbségi 
óvodapedagógus 

- 2 fő 

Óvodapedagógus-
főiskola 

1. szlovák nemzetiségi 
óvodapedagógus 

- 2 fő 

Óvodapedagógus-
főiskola 

- - 13 fő 

Összesen   26 fő 

3.1.9 Nevelőmunkát segítők iskolai végzettsége, szakképzettsége, száma 
 

Iskolai végzettség  Szakképzettség Létszám 
Főiskola általános iskolai tanító 

táncpedagógus 
1 fő  

Főiskola pedagógiai szakos nevelő 1 fő  
Érettségi óvodatitkár 1 fő 
Érettségi technikus 1 fő  
Érettségi grafikus 1 fő  
Érettségi kisgyermekgondozó-nevelő 1 fő  
Érettségi dajka 4 fő  
Érettségi  nincs 2 fő  
Szakmunkás dajka 6 fő  
Szakmunkás vendéglátóipari eladó 1 fő  
Szakmunkás bolti eladó 1 fő 
Szakmunkás varrónő 1 fő 
Összesen:  21 fő 

3.1.10 Óvodai csoportok – óvodánként 
 

Feladatellátási hely Száma Férőhely (fő) 
 

Létszám (fő) 
(2015. október 1.) 

Csiribiri Óvoda 3 csoport 68 66(68) 
1. Nyuszi csoport  25 23 
2. Katica csoport  18 16(1=2 SNI) 
3. Micimackó csoport  25 24(1=2 SNI) 

Magyarvégesi Óvoda 3 csoport 69 55(60) 
1. Maci csoport  23 19(1=2 SNI) 
2. Szamóca csoport  25 18(1=3 SNI) 
3. Katica csoport  21 18(2=4 SNI) 

Mosolygó K. Óvoda 2 csoport 48 47(50) 
1. Napsugár csoport  24 24(2=4 SNI) 
2. Szamóca csoport  24 23(1=2 SNI)) 

Nefelejcs Óvoda 3 csoport 62 45(46) 
1. Babóca csoport  22 15 
2. Mackó csoport  23 16 
3. Manó csoport  17 14(1=2 SNI) 

Tóparti Óvoda 3 csoport 56 42(47) 
1. Csigabiga csoport  23 13(4=9 SNI) 
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2. Manó csoport  16 14 
3. Napsugár csoport  18 15 

ÖSSZESEN 14 csoport 304 férőhely 282 gyermek 
 
 
 
4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések: nem volt. 
 
5.  A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések: nem volt. 
 
6.  Az Állami számvevőszék ellenőrzése: nem volt. 
 
7.  Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok:  
 

1) Tanfelügyeleti ellenőrzés 2015 évben várhatóan 4 fő óvodapedagógusnál. 
2) Tanfelügyeleti ellenőrzés 2016 júniusáig várhatóan 1 fő óvodapedagógusnál. 
3) Pedagógus minősítő vizsga a 2015-16-os nevelési évben várhatóan 2 fő gyakornok 

óvodapedagógusnál. 
4) Pedagógus minősítési eljárás a 2015-16-os nevelési évben várhatóan 5 fő 

óvodapedagógusnál. 
 
 
 
Mezőberény, 2015. október 12. 
 
 
 

Kovács Annamária 
intézményvezető 


