
Közzétételi lista 

A Nemzeti Erőforrás Miniszter által kiadott 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 

fejezet 23. §-a, (1.-.2 .) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 

 

1. A FELVÉTELI LEHETŐSÉGRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok 

• Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3 életévet betöltötte és szobatiszta. 

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

fél éven belül betölti, feltéve hogy minden az intézmény körzetébe tartozó hároméves 

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

• Az óvodai nevelés addig az időpontig tart, amíg a gyermek a tankötelesség teljesítését 

meg nem kezdi. 

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

a nevelési év első napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. 

A jegyző ez alól felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda vezetője és a védőnő 

azzal egyetért. 

• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A 

gyermekeket elsősorban abba az óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy 

ahol szülője dolgozik. 

A fenntartó által meghirdetett felvétel időpontja: 

2017. május 3.-4. 

Év közbeni felvétel esetén a felvételről a rendelkezésre álló helyek függvényébe, illetve a 

lakókörzet elhelyezése alapján döntünk. 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 

• Ferenczy Ida Óvoda (Szivárvány):  7 csoport 

• Mátis Kálmán Utcai Óvoda   5 csoport 

• Szabadkai Utcai Óvoda   3 csoport 

• Juhász Utcai Óvoda    2 csoport 

• Árpádvárosi Óvoda    6 csoport 

• Csongrádi Utcai Óvoda   3 csoport 

• Klapka Utcai Óvoda    3 csoport 

• Hosszú Utcai Óvoda    9 csoport 

• Szent Miklós Utcai Óvoda   2 csoport 

 

 

 

 



2. ÓVODAI ÉTKEZTETÉS 

A z óvodai étkezési térítési díj: 370 Ft, mely tartalmazza a tízórait, ebédet és uzsonnát. 

Tájékoztató az óvodai étkezésben való részvétel feltételeiről, a normatív 

kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról 

Térítési díjak megállapítása 

Az igénybe vett, illetve le nem mondott étkezésekért a szülő/törvényes képviselő térítési díjat 

köteles fizetni. Az egyes étkezések térítési díjának napi összegét Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata rendeletben állapítja meg. 

A Gyvt. alapján a rendeletben megállapított összegekből normatív kedvezményt kell biztosítani 

az alábbiak szerint: 

100 %-os kedvezményt kell biztosítani, azaz ingyen étkezhet az a gyermek,  

• aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

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

fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy 

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

• 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, 

• vagy nevelésbe vették. 

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiek szerinti sorrendben. A 

kedvezményre való jogosultságot a gyermekétkeztetéskor a „Nyilatkozat gyermekétkeztetés 

normatívkedvezményének igényléséhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén” 

megnevezésű nyomtatványon kell igényelni.  

A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint: 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (határozat+nyilatkozat) 

•  tartós betegség vagy fogyatékosság esetén (nyilatkozat mellé kérjük csatolni a 

magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló, 3 hónapnál nem régebbi 

határozat másolatát, ennek hiányában az erről szóló érvényes szakorvosi igazolást, 

illetve fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét) 

• három vagy több gyermeket nevelő család esetén (nyilatkozat+ adatlap) 

• olyan család esetén, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 

2017-ben a 110.225 Ft-ot. 

• nevelésbe vett gyermek esetén a kitöltött nyilatkozat mellé kérjük csatolni a gondozási 

helyet biztosító intézmény vezetőjének igazolását. 

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban 

megjelölt kezdő naptól, de leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a 

jogosultat. A többi jogcím esetén a díjkedvezmény a jogosító feltétel fennállásának bejelentését, 

illetve igazolását követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt. 



Amennyiben a nevelési év során a fenti adatokban, dokumentumokban változás történik, a 

szülő, törvényes képviselő köteles azt haladéktalanul írásban jelezni az intézmény felé. 

A térítési díj megfizetése 

A térítési díjat havonta előre kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie. Az óvodában 

előre meghirdetett napokon lehet befizetni a díjakat. 

Étkezés lemondása 

Amennyiben a gyermek betegség, vagy más ok miatt átmenetileg távol van, és ezért nem veszi 

igénybe az étkezést, a szülő/törvényes képviselő köteles azt az óvodában bejelenteni. A 

bejelentésnek tartalmaznia kell a távolmaradás tényét, várható időtartamát, valamint azt, hogy 

a gyermek mikor veszi igénybe újra az étkezést. Az adott napon 9 óráig jelzett lemondásokat 

már a következő napon figyelembe tudjuk venni, így másnaptól a távolmaradás idejére már nem 

kell fizetni a térítési díjat. 

 

3. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: 

Székhely: 

Az intézmény neve: Ferenczy Ida Óvoda (Szivárvány) 

Az intézmény fenntartója: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

OM azonosító: 201865 

Címe:  6000 Kecskemét, Mátis Kálmán utca 8. 

Elérhetősége: 76/320 617 

Intézményvezető: Fekete Istvánné 

e-mail címe: intvez.ferenczyida@gmail.com 

Óvodai koordinátor: Vörösvárszky Andrea 

Elérhetőségek: 76/320-617; szivarvany3@gmail.com 

Gyermekvédelmi felelős: Balla Piroska 

Nyitvatartási ideje: 6.30-17-30 

Feladatellátási helyek száma: 9 

 

Feladatellátási helyek: 

 

Feladatellátási hely: Mátis Kálmán Utcai Óvoda 

Címe:  6000 Kecskemét, Mátis Kálmán utca 4. 

Intézményvezető-helyettes: Gregus Magdolna 

Elérhetőségek: 76/322-941; 76/504-638; matisovoda@gmail.com 

Gyermekvédelmi felelős: Peresztegi Zita 

Nyitvatartási ideje: 6.30-17-30 

 

 



Feladatellátási hely: Szabadkai Utcai Óvoda 

Címe:  6000 Kecskemét, Szabadkai utca 1/a 

Óvodai koordinátor: Gyöngyösi Marianna 

Elérhetőségek: 76/329-108 szabadkaiovi@gmail.com 

Gyermekvédelmi felelős: Borbély-Balázs Csilla 

Nyitvatartási ideje: 6.30-17-30 

 

Feladatellátási hely: Juhász Utcai Óvoda 

Címe:  6000 Kecskemét, Juhász utca 1. 

Óvodai koordinátor: Asztalosné Kulcsár Márta 

Elérhetőségek: 76/322-495 juhaszovi@gmal.com 

Gyermekvédelmi felelős: Asztalosné Kulcsár Márta 

Nyitvatartási ideje: 6.30-17-30 

 

Feladatellátási hely: Árpádvárosi Óvoda 

Címe:  6000 Kecskemét, Tóth László sétány 1. 

Intézményvezető-helyettes: Kurilláné Páncél Csilla 

Elérhetőségek: 76/322-383 arpadvarosiovoda@gmail.com 

Gyermekvédelmi felelős: Becze Béláné 

Nyitvatartási ideje: 6.30-17-30 

 

Feladatellátási hely: Klapka Utcai Óvoda 

Címe:  6000 Kecskemét, Klapka utca 14. 

Óvodai koordinátor: Sass Ildikó 

Elérhetőségek: 76/480-688 klapkaovoda@gmail.com 

Gyermekvédelmi felelős: Vojkovics Gyöngyi 

Nyitvatartási ideje: 6.30-17-30 

 

Feladatellátási hely: Csongrádi Utcai Óvoda 

Címe:  6000 Kecskemét, Csongrádi utca 39. 

Óvodai koordinátor: Rádiné Mónus Andrea 

Elérhetőségek: 76/321-368 csongiovi39@gmail.com 

Gyermekvédelmi felelős: Csontosné Gallov Zita 

Nyitvatartási ideje: 6.30-17-30 

 

Feladatellátási hely: Hosszú Utcai Óvoda 

Címe:  6000 Kecskemét, Hosszú utca 3. 

Intézményvezető-helyettes: Dóka Pálné 

Elérhetőségek: 76/483-320 hosszuovi@gmail.com 

Gyermekvédelmi felelős: Nagy Menyhértné 

Nyitvatartási ideje: 6.30-17-30 

 



Feladatellátási hely: Szent Miklós Utcai Óvoda 

Címe:  6000 Kecskemét, Szent Miklós utca 16. 

Óvodai koordinátor: Heinfahrtné Filus Angéla 

Elérhetőségek: 76/328-750 sztmiklosovi@gmail.com 

Gyermekvédelmi felelős: Molnárné Andrejkovics Erzsébet 

Nyitvatartási ideje: 6.30-17-30 

 

 

A pedagógusok és a dajkák iskolai végzettsége, szakképzettsége 

 

Pedagógus 
ebből 

egyetem főiskola+szakvizsga főiskola 

88 1 34 53 

 

Szakvizsgák: 

• 8 fő közoktatási vezető 

• 4 fő fejlesztő-differenciáló pedagógus 

• 11 fő fejlesztőpedagógusi  

• 4 fő óvodai menedzser 

• 4 fő vezető óvodapedagógus 

• 2 fő nyelv és beszédfejlesztő ped. 

• 1 fő minőség biztosítás szakterület 

• 2 fő bábjáték az óvodában 

• 1 fő dráma pedagógus 

• 1 fő óvodai szakértő 

• 1 fő gyógytestnevelő-óvodapedagógus (szakvizsgás) 

 

Szakképzettségek: 

• 2 fő gyógytestnevelő 

• 19 fő tanító 

• 2 fő néptánc oktató 

• 2 fő nevelőtanár 

• 1 fő könyvelő 

• 1 fő gyermek és ifjúságvédelmi tanár 

• 1 fő gyermekjóga oktató 

• 1 fő csecsemő nevelő és gondozó 

• 1 fő idegrendszeri alapozó terápiás mozg. fejl. 

• 1 fő pedagógiai szakelőadó 

• 1 fő okleveles pedagógiai tanár 

• 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 



 

Dajka 

ebből 

alapfokú+szakképzettség 

vagy OKJ 

középfokú 

40 29 11 

 

Szakképzettségek: 

• 11 fő dajka 

• 5 fő varrónő 

• 1 fő fodrász 

• 2 fő eladó 

• 2 fő számítástechnika 

• 1 fő technikus 

• 1 fő gyors és gépíró 

• 1 fő vendéglátó ipari szakközép 

• 2 fő mechanikai műszerész 

• 1 fő gyors és gépíró 

• 1 fő általános ápoló, csecsemőgondozó 

• 2 fő élelmiszer eladó 

• 2 fő vendéglátói eladó 

• 1 fő általános ápoló 

• 1 Felsőipari és bőrdíszműves szabás 

• 1 Nyomdai szedő 

• 1 Kárpitos 

• 1 Kereskedelmi és vendéglátói eladó 

• 1 Ruházati eladó 

 

A 2016/2017. év nevelési rendje 

 

4. A NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ NEVELÉSNÉLKÜLI MUNKANAPOK 2017. 

 

Mátis Kálmán Utcai Óvoda 

• október 14. 50 éves az óvoda Jubileumi ünnepség 

• január 27. félévi nevelőtestületi értekezlet 

• február  10. A szabad játék jelentősége az óvodában (dr. Pálfi Sándor) 

• június 2.  nevelőtestületi kirándulás 

• június 16. év végi nevelőtestületi értekezlet 

 

 



Árpádvárosi Óvoda 

• Október 21. Fejlesztőpedagógia munkaközösségi foglalkozás 

• Február 3. Bóbita Bábtalálkozó Váradiné Kertes Ildikó 

• Február 10. A szabad játék jelentősége az óvodában (dr. Pálfi Sándor) 

• Március 24. Rendőrző Bóbiták 

• Június 16. Közösségépítő program 

 

Hosszú Utcai Óvoda 

• Október 28. Városi Versmondó Találkozó 

• Január 30. Féléves nevelőtestületi értekezlet 

• Február 10. A szabad játék jelentősége az óvodában (dr. Pálfi Sándor) 

• Június 16. Szakmai kirándulás 

• Június 23. Évzáró nevelőtestületi értekezletű 



5. GYERMEKLÉTSZÁMOK  

 

2016. október 1. 

Feladatellátási hely Csoport Létszám SNI-vel növelt  

létszám 

 

 

 

Ferenczy Ida Óvoda (Szivárvány) 

Pillangó (kis) 24 24 

Süni (nagy) 28 28 

Méhecske (kis) 21 25 

Csigabiga (vegyes) 26 27 

Cica (vegyes) 24 25 

Katica (vegyes) 22 26 

Maci (nagy) 24 25 

 

 

Mátis Kálmán Utcai Óvoda 

Őzike (vegyes) 19 20 

Katica (kis) 14 14 

Nyuszi (nagy) 21 23 

Maci (vegyes) 18 18 

Mókus (kis) 17 17 

 

 

Szabadkai Utcai Óvoda 

Tündérrózsa (vegyes) 25 25 

Pitypang (vegyes) 25 25 

Százszorszép (vegyes) 24 25 

 

Juhász Utcai Óvoda 

Katica (vegyes) 23 24 

Sün (vegyes) 20 20 

 

 

Árpádvárosi Óvoda 

Nyuszi (középső)) 28 28 

Cica (nagy) 29 29 

Süni (kis) 30 30 

Kacsa (középső) 28 28 

Panda (vegyes) 27 28 

Maci (kis) 29 29 

 

Klapka Utcai Óvoda 

Nyuszi (vegyes) 14 15 

Cica (vegyes) 21 21 

Csigabiga (vegyes) 27 28 

 

Csongrádi Utcai Óvoda 

Maci (vegyes) 16 18 

Cica (vegyes) 16 17 

Süni (vegyes) 15 16 

 

 

 

 

Hosszú Utcai Óvoda 

Süni (vegyes) 24 27 

Mókus (nagy) 26 26 

Pillangó (középső) 25 25 

Katica (középső) 23 23 

Cica (nagy) 27 27 

Maci (kis) 26 27 

Csiga (nagy) 30 31 

Nyuszi (kis) 24 24 

Méhecske (nagy) 29 29 

Szent Miklós Utcai Óvoda Zümi (vegyes) 29 31 

Nyuszi (vegyes) 21 21 

 

 

 

 


