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Különös közzétételi lista 

 Intézményi közzétételi lista a 2018– 2019-as nevelési évre 

(229/2012.(VIII.28) kormányrendelet, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint) 

 

Az intézmény neve: Pilisjászfalui Somvirág Óvoda és Bölcsőde  

Az intézmény székhelye: 2080 Pilisjászfalu Kápolna utca 1. 

 

Az intézmény gazdasági szervezetének helye: 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. 

 

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv 

 

OM azonosító: 032945 

Adószáma:16794027-2-13 

 

Bankszámlaszáma:11600006-00000000-56416570 

E-mail: ovodavezeto@somviragovoda.hu 

Web: www.jaszfaluiovoda.hu 

 

Az óvoda nyitva tartása, a nevelési év rendje: 

A nevelési év: 2018. szeptember 1-től, 2019. augusztus 31.-ig tart. 

A nyári időszakban a csoportok összevontan működnek. 

Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől-péntekig 6oo - 1700 

Szünetek: 4 hét a nyári időszak alatt. (február 15.-ig kihirdetésre kerül) 

Nyári zárás előreláthatólag 2019.06.24 - 2019.07.21. 

(Pontos időpontjáról 2019. február 15.-ig tájékoztatjuk az érintetteket!) 

Nevelés nélküli munkanapok száma maximum 5 nap, melyekről legalább 7 nappal előbb a 

szülőket tájékoztatjuk, az ügyeletet biztosítjuk. 

Tervezett időpontok: 2018.11.16 – 2019.01.03 – 2019.04.23– 2019.06.07 – 2019.08.30 

mailto:ovodavezeto@somviragovoda.hu


A beiratkozás ideje: A fenntartó által meghatározott időben, általában május első hete. 

                                     

    

 Név Fogadóórája 

Intézményvezető Bogárné Manhercz Katalin Megbeszélés szerint 

Intézményvezető-helyettes Kurecz Jánosné Megbeszélés szerint 

Gyermekvédelmi felelős Kovácsné Albert Andrea Megbeszélés szerint 

Logopédus Szeidl Éva Mária  Megbeszélés szerint 

 

 

Gyermekorvos 

 

Dr. Arany Andrea (Med-Gold 2009 Kft) 

Védőnő 

 

Molnár Angéla 

Pedagógiai szakszolgálat 

 

2085 Pilisvörösvár Rákóczi u.8 

Tel/06/304323729;30/4323789 

Gyermekjóléti szolgálat 

 

2085 Pilisvörösvár Rákóczi u.5 

Tel/26/334-140 

A szülői közösség elnöke 

 

Kovács Ildikó 

 

Óvodapedagógusok száma: 10 fő – ebből egy fő szakvizsga 

Bölcsődei gondozónő: 1fő 

Beosztás/Munkakör Végzettség szerint Fő 

Óvodapedagógus Főiskola + szakvizsga 1 

Óvodapedagógus Főiskola 9 

Bölcsődei kisgyermek 

gondozó 

Érettségi + képesítés 1 

 

 

  



 

Nevelést-oktatást segítő alkalmazottak/ dajkák: 5fő 

Beosztás/Munkakör Végzettség szerint Fő 

Dajka Dajka képesítés 4 

Dajka Érettségi + képesítés 1 

   

 

Pedagógiai asszisztensek: 3 fő 8 órás 

Beosztás/Munkakör végzetség szerint Fő 

Gyógypedagógiai 

asszisztens 

Érettségi + képesítés 1 

Pedagógiai asszisztens Érettségi + képesítés 2 

   

 

Technikai dolgozók: 2 fő 8 órás 

Beosztás/Munkakör Fő 

Konyhai 2 

  

 

Óvodai Csoportok száma: 5 csoport 

 

Sorszám csoport Csoportlétszám (fő)  

1 Cica 21  

2 süni 21  

3 nyuszi 22  

4 katica 24  

5 Méhecske 13  

    

Összesen:  101  

 

 

  



Tervezett jelentősebb események, rendezvények 

Esemény Dátum 

Somvirág Nap 2018.09.29 

Márton nap 2018.11.16 

Adventi vásár 2018.12.08 

Mikulás 2018.12.06 

Karácsony 2018.12.20 

Farsang 2019.02.08 

Húsvét 2019.04.18 

Anyák napja 2019.05.03 

Gyerek nap 2019.05.31 

Évzáró/Ballagás 2019.06.07 

 

ÉTKEZÉS 

 

A 328/2011.(XII.29.) korm. rendelet alapján 2015. szeptember 01-től az óvodai étkezés azok 

számára ingyenes, akik  erről nyilatkoznak. ( 6. sz. melléklet) 

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

gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcímek alapján kérhetik: 

 

a; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül …év… hónap…. napjától, 

b; tartósan beteg vagy fogyatékos, 

c; családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

d; családjában három vagy több gyermeket nevelnek,  

e; nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 

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

munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. 

A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 

 

Fizetési kötelezettség 

 

Az óvodai ellátás ingyenes A gyermekek étkezéséért azok a szülők,akik nem töltöttek ki 

nyilatkozatot az ingyenes étkezés igényléséhez, térítési díjat kötelesek fizetni. 

A napi térítési díjat Pilisjászfalu Község Önkormányzata, Képviselő testületének  

 6-45/2016.számu dokumentuma alapján, az alábbiak szerint határozta meg:  

2008 óta beszállító: JÁSZ GAZDI KFT 

 

Megnevezés Térítési díj 

Óvodai étkezés 454ft ( 3x/nap) 

Bölcsődei étkezés 523ft (4x/nap) 

  

 



Az ebédbefizetés időpontját és a fizetendő összeget előre jelezzük a szülő felé. A befizetés 

hónap első szerda és csütörtöki napja az óvoda titkárságán. 

A befizetések alkalmával be nem fizetett térítési díjat hátralékként a következő havi térítési 

díjjal együtt kell kiegyenlíteni. 

Betegség és egyéb hiányzás esetén a bejelentést követő naptól a befizetett ebéd ára a 

következő hónapban jóváírásra kerül, abban az esetben, ha a bejelentés reggel 9 óráig 

megtörtént személyesen, vagy telefonon. Hiányzás után az étkezést a gyermek óvodába  

jövetele előtti napon 9 óráig kell megrendelni. 

 

 

Pilisjászfalu, 2018.10.11  

                                                                                                           Bogárné Manhercz Katalin     

                                                                                                                  Intézményvezető 

 

  

 


