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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. 

 

I. Az intézmény adatai: 

 

OM azonosító: 203443 

Intézmény neve: Püspökmolnári Mesefalva Óvoda 

Székhely címe: 9776 Püspökmolnári, Kossuth Lajos utca 31. 

Székhelyének megyéje: Vas megye 

Intézményvezető neve: Bogdán Krisztina 

Telefonszáma: 06-94/379-178 

Emailcíme: puspokmolnari.ovoda@gmail.com 

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021. október 23. 

 

Ellátott feladatok:  

- Óvodai nevelés 

 

II. Fenntartó adatai: 

 

Fenntartó: Püspökmolnári község Önkormányzata 

Fenntartó címe: 9776 Püspökmolnári Kossuth Lajos utca 81. 

Fenntartó típusa: községi önkormányzat 

Képviselő neve: Rodler Csaba 

Tel./Fax.: 06-94/579-002, 579-003 

E-mail: puspok@t-online.hu 
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III. Az intézmény működő feladatellátási helye 

 

001- Püspökmolnári Mesefalva Óvoda (Püspökmolnári, Kossuth Lajos utca 31.) 

Ellátott feladatok: 

- óvodai nevelés 

 

 

IV. Intézmény statisztikai adatai 

Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint 

2020-es statisztikai adatok alapján 
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5. Általános adatok 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 

a.) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése kimondja: 

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 Nemzeti köznevelési törvény 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 elött tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 

amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb 

kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 

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 tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében 

az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti 

általános fekvő beteg-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 ötven nap. 

45/2014. (X. 27.) EMMI rendelet Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása 10. § (1) Az R. 20. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(1) 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 

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, 

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda 

honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon, valamint 

c) tájékoztatja az óvoda működésének helye szerinti települési önkormányzatot, amennyiben a 

fenntartó nem települési önkormányzat.”(2) Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 

amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 

idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, 

annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai 

nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke 

az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a 

gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.” 

A szülő gyermeke óvodai felvételét - átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 

folyamatos. 

A felvételről a férőhelyek ismeretében az óvodavezető dönt. 

A beiratkozásra meghatározott idő: 

Az óvodai beíratás időpontja: 

• 2022. április 20. (szerda) 7-16.30 óráig 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 1 

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: 

Az intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni (azoknak a szülőknek, 

akik nem jogosultak az ingyenes vagy kedvezményes étkezés igénybe vételére). 
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6. Ingyenes étkezés 

 

 Étkezés 

tízórai: 130 ft/fő/nap 

ebéd: 286 Ft/fő/nap 

Uzsonna  130 FT/fő/nap 

 

össz: 546 Ft/fő/nap 

 

Az étlap, az allergia táblázat, valamint a kalória táblázat megtalálható a Püspökmolnári 

Mesefalva Óvoda faliújságon, illetve az Atroplusz Közétkeztetési és Szolgáltató Kft. 

honlapján: http://www.atroplusz.hu/szolgaltatasaink/kozetkeztetes/ 

 

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

gyermekétkeztetési normatív 

kedvezmény illeti meg azt a gyermeket, aki: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- tartósan beteg, vagy fogyatékos, 

- családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

- családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek 

- nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 

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

munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói-, egészségbiztosítási és nyugdíj-

járulékkal csökkentett, az a nettó összegének 130%-át. 

o Nyomtatvány az óvodában kérhető 

 

7. Nyitvatartási rend 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: 

Az óvodai nevelési év rendje: a nevelési év 2021. 09. 01-tól 2022. 08. 31-ig tart. 

A fenntartó által engedélyezett napi nyitva tartási idő: hétfőtől-péntekig reggel 7:00-16:30-ig 

Napi nyitva tartás: 9.5 óra 

Az óvoda június 1 – augusztus 31-ig nyári napirend szerint működik. 
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Az óvoda zárva tartása: az óvoda kizárólag a fenntartó engedélye alapján tarthat zárva. A 

nyári zárva tartása a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint történik.) A 

szülöket legkésőbb 2022. február 15-ig értesítjük. 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 3 § (5) (6) 

bekezdése szerint egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatja meg. Ezeken a napokon a 

szülő igénye esetén ellátjuk a gyermekek felügyeletét. A nevelés nélküli munkanapokról 

legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően értesítjük a szülőket.  

8. A munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények 

Az éves munkaterv alapján a 2021/2022. nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai: 

Az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves munkatervben 

meghatározottak szerint történik. 

Részletes tervezésük a csoportnaplókban. 

Eseménynaptár a 2021-22-es nevelési évre 

Dátum:2021  Esemény  

09. 01. Alkalmazotti értekezlet 

09. 02. Szülői értekezletek. 

09. 22. Autómentes nap- kerékpár túra szülőkkel 

09.30. Magyar népmese napja 

10. 03. Tömördi Madárvárta szülőkkel 

10. 04. Állatok világnapja 

10.15. Szentjánosbogár túra 

11. 11. Márton napi játszó délután 

12. 06. Mikulásvárás 

12. 11. Karácsonyváró. 

12. 15. Karácsonyi játszódélután 

2022.  

01. 13. Szülői értekezlet 

02. 12. v 19. Farsang. 

03. 11. Március 15-i megemlékezés. 

03. 21.-25. Víz világnapi heti projekt 

04. 13. Húsvéti játszóház. 

04. 20. Nyílt nap leendő kicsiknek-beíratás 

04. 19-23. Föld napja heti projekt. 
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04. 27. Év végi szülői értekezlet. 

04. 29. Anyák napi megemlékezés 

05. 09.-13. Madarak-fák napja heti projekt 

05. 27. Gyermeknap 

05. 27. Nagycsoportosok búcsúztatása 

06. 03. Juniális 

06.10. Környezetvédelmi világnap (jún. 5.) alkalmából szülős kirándulás 

06. 22. Tanévzáró alkalmazotti értekezlet. 

06. 24. Nevelés nélküli munkanap: pedagógus tanulmányi kirándulás. 

07. 25.- 

08. 21. Tervezett nyári leállás. Karbantartási munkák 


