
Különös közzétételi lista 

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: 

Az óvoda neve Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

Az óvoda székhelye, elérhetősége 7020 Dunaföldvár Jókai utca 7.  

  Tel: 75/541-550/152, 541-552 

  email: ovoda@dunafoldvar.hu 

  igazgató: Úr-Hosszú Edina Ilona 

Alapító okirat száma DFV/1263-12/2018. 

OM azonosító 201948 

 

Óvodapedagógusok száma:   

felsőfokú végzettséggel rendelkezik 24 fő 

ebből szakvizsgázott 4 fő 

fejlesztőpedagógus 1 fő 

  Pedagógiai asszisztens 2 fő 

  Óvodai dajka 2 fő 

  Óvoda titkár 1 fő 

 

Óvodáink nyitva tartása:  

Óvodáink nyitva tartása   

Jókai utcai óvoda 5.30-17.00-ig 

Kossuth L. utcai óvoda 7.00-16.30-ig 

József téri óvoda 6.30-16.30-ig 

Iskola utcai óvoda 6.30-16.30-ig 

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 

 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény.  



 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 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.  

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

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

kell, hogy részt vegyen. 

 Egészséges gyermekek vehetik igénybe az óvodát, betegség után mindig orvosi 

igazolást kell bemutatni az óvodapedagógusoknak.  

 A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan érkező 

gyerekek óvodai felvétele az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.  

 A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében a szülője 

lakik, illetve dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyerek 

felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. 

 Segítenie kell a gyermek elhelyezését, ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét, és 

hátrányos helyzetű, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény 41. §-a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére, felvételét a 

gyámhatóság kezdeményezte.   

 Az óvodai beíratás a fenntartó által meghatározott időpontban történik. A beiratkozás 

a szülő és a gyermek személyes megjelenésével történik. A beíratáshoz szükséges: a 

gyermek magyar nyelvű anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, a szülő személyi 

igazolványa, lakcím kártyája. Ekkor a szülők tájékoztatása történik, a gyermek adatai 

rögzítésre kerülnek. A felvételről vagy az esetleges elutasításról határozat után írásban 

értesítjük a szülőket. 

 

A beiratkozásra meghatározott idő: 

2019. április 23.-24.-25. 8.00-12.00 és 13.00-17.00 

Dunaföldvár, Jókai utca 7. 

 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 11 csoport 

Jókai utcai Óvoda: Tulipán csoport, Napocska csoport, Katica csoport, Süni csoport 



József téri Óvoda: Pille csoport, Törpe csoport, Gomba csoport 

Iskola utcai Óvoda: Csigabiga csoport, Pillangó csoport, Cinege csoport 

Kossuth utcai Óvoda: Kiskobak csoport 

 

Étkezési díjak és a kedvezmények igénybevételéről 2018/2019-es tanévben: 

Az óvodai étkezési díj: 440Ft, mely három étkezést foglal magába (tízórai, ebéd, 

uzsonna). 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (100%-os támogatás) 

Kérjük az érvényes határozatot csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk 

érvényesíteni! Érvényessége a határozaton lévő dátum szerint kerül rögzítésre. 

 

 Tartósan beteg vagy fogyatékos (100%-os támogatás) 

Kérjük az érvényes szakorvosi igazolást csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem 

tudjuk érvényesíteni! Érvényessége a bejelentést követő naptól lép érvénybe. 

 

 Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek (100%-os 

támogatás) 

Kérjük az érvényes szakorvosi igazolást csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem 

tudjuk érvényesíteni! Érvényessége a bejelentést követő naptól lép érvénybe. 

 

 Családjában három vagy több gyermeket nevelnek (100%-os támogatás) 

 A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe vehető gyermekek köre:  

 az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező 18 éven aluli gyermek.  

 a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban 

részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt 

vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek 

  és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a 

nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél 

elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt. 



 

 Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság (100%-os támogatás) 

Kérjük az érvényes igazolást csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk 

érvényesíteni! Érvényessége a bejelentést követő naptól lép érvénybe. 

 

 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, 2018-ban 

119.301Ft-t. (100%-os támogatás) 2019-ben 128.811Ft-t. Érvényessége a 

bejelentést követő naptól lép érvénybe. 

 

ÉTKEZÉS LEMONDÁSA: 

Az étkezés lemondása kizárólag a nevelési intézményben (óvodában) történik. 

 

 


