
 

 

 

 

 

 

 

 

Szolnok Városi Óvodák 

Közzétételi lista 
2022.10.01. 

A Szolnok Városi Óvodák a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 23.§ 1.) a,b,c,d,e,f, és 2.) pont valamint  a 24.§. 1.) értelmében az alábbi adatokat teszi 

közzé:   

A Szolnok Városi Óvodák a gyermekek óvodai felvételével kapcsolatos kérdéseket 

az alábbi módon szabályozza:  

 Az óvodai nevelés szakasza 3 éves korban kezdődik el, és addig az időpontig tart, amíg a gyermek 

a tankötelesség teljesítését meg nem kezdi. 

 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. 

 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. Rendkívüli esetben 

a Járási Hivatal ez alól 1 évig felmentést adhat, ha a szülő kérelmezi, és az óvoda vezetője és a 

védőnő azzal egyetért. /NKt.8.§ (2)/  

 Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.  

 A gyermekeket elsősorban abba az óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik. 

A fenntartó által meghirdetett felvételi eljárás rendje: 

Az óvodai nagy felvétel évente egyszer, az Oktatási Hivatal irányításával, a fenntartó által kijelölt 

időpontban történik. 

 A döntésről írásban a Szolnok Városi Óvodák (Határozat) értesíti a szülőt. 

 A fellebbezési lehetőséget (időpont, benyújtás helye) a fenntartó a felvétel rendjében közzé teszi, 

mely alapján a szülő jogorvoslati kérelemmel élhet.  

 A gyermek beiratkozását követően kerül sor az első, nevelési évet megelőző szülői értekezletre, 

amely keretében az óvoda és a család az együttműködést megalapozó formákra vonatkozó 

kölcsönös elvárásaikat egyeztetik a sikeres óvodakezdés érdekében. A felkínált és az 

óvodapedagógusok által megszervezésre kerülő együttműködési formákat az intézmény 

Pedagógiai Programja rögzíti. A tagintézmények kötelesek azokat a szülő számára biztosítani. 

Év közbeni felvétel rendje: 

 Év közbeni felvétel esetén a szülő a Szolnok Városi Óvodák központjában adja be a jelentkezési 

igényét. 

 A felvételről a rendelkezésre álló férőhelyek függvényében, illetve elsősorban a lakókörzeti 

elhelyezés alapján döntünk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 A felvételről a tagintézmény vezetővel egyeztetve a területért felelős igazgatóhelyettes dönt, 

kivétel az SNI-s státusszal rendelkező gyermek, akinek a felvételéről az igazgatóhelyettes egyeztet 

a Fejlődés- és Viselkedés Harmonizáló csoport (FVH) vezetőjével. 

 A felvétel eredményéről a Szolnok Városi Óvodák írásban értesíti az tagintézményt és a szülőt –

(Határozat). 

A gyermekek csoportba történő beosztásáról, a csoportok szervezéséről a tagintézmény vezető döntési 

javaslatot készít, melyet az Igazgatóval / tanügy - igazgatási igazgató helyettessel egyeztet. 

 

A 2022 – 2023. nevelési évben induló csoportok száma tagintézményenként: 

 Csicsergő Tagintézmény   2 csoport 

 Eszterlánc Tagintézmény   4 csoport 

 Gézengúz Tagintézmény   3 csoport 

 Hétszínvirág Tagintézmény  6 csoport 

 Hold úti Tagintézmény   4 csoport 

 Kacsa úti Tagintézmény   3 csoport 

 Kertvárosi Tagintézmény   2 csoport 

 Kolozsvári úti Tagintézmény  4 csoport 

 Manóvár Tagintézmény   4 csoport 

 Mesekuckó Tagintézmény                       6 csoport 

 Munkácsy úti Tagintézmény  6 csoport 

 Nyitnikék Tagintézmény   4 csoport 

 Pitypang Tagintézmény   9 csoport 

 Pöttyös Tagintézmény   3 csoport 

 SZVÓ Székhely (Szapáry u.)   6 csoport 

 Szivárvány Tagintézmény   5 csoport 

 Tündérkert Művészeti Tagintézmény 2 csoport 

 Zengő Tagintézmény   6 csoport 

 

                                                                                      Összesen: 79 csoport 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodai étkezési térítési díj 
Az óvodai étkezési térítési díj mértéke: napi 561, 34 forint, mely tízórait, ebédet és uzsonnát tartalmaz: 

 

 

Étkezési térítési díj 

egész napi ellátás 561, 34 Ft  

ebből 

tízórai 115, 57 Ft 

ebéd 339, 09 Ft 

uzsonna 106, 68 Ft 

 

 

Tájékoztató az óvodai gyermekétkeztetésben való részvétel feltételeiről, a normatív 

kedvezményekről és azok igénybevételének módjáról 

 

A gyermekétkeztetésben igénybe vehető normatív kedvezményeket és a kapcsolódó szabályokat a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B §, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) 

Kormányrendelet tartalmazza.  

A gyermekétkeztetésben való részvétel 

A gyermekétkeztetésben való részvételt a gyermek szülője/törvényes képviselője kezdeményezheti 

írásban az erre a célra rendszeresített „NYILATKOZAT étkezés igénybevételéhez” megnevezésű 

nyomtatványon, melyet a tagintézmény vezetőjétől igényelhet. A NYILATKOZAT- on meg kell adni a 

gyermek azonosításához szükséges személyes adatokat, valamint azt, hogy mely étkezéseket kívánja a 

gyermek igénybe venni.  

A 328/ 2011. (XII.29.) Kormányrendelet 6. melléklete alapján 

- kizárólag a déli meleg főétkezés vagy  

- a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés vagy  

- a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés  

vonatkozásában kérheti a szülő, más törvényes képviselő, gondviselő az étkezés biztosítását.  

Diétás / speciális étkezést igénylő gyermek esetében kérelmet szükséges benyújtani az igazgató részére.  

A nyomtatványt tollal kitöltve, a szülő / törvényes képviselő által eredetiben aláírva a tagintézmény 

vezetőjének kell eljuttatni folyamatosan, új nevelési év indítása előtt legkésőbb a Szolnok Városi Óvodák 

által megjelölt időpontig. Ezen határidő elmulasztása vagy a nevelési év közben történő igénylés esetén a 

nyilatkozat leadását követő munkanaptól tudjuk biztosítani az étkezést az igénylő gyermek számára.  

Amennyiben a nevelési év közben bármely, a nyilatkozaton szereplő adat változik (pl. a gyermek másik 

óvodába kerül, lemondják az étkezést, változik az igényelt étkezések köre stb.), azt a szülő / törvényes 

képviselő írásban köteles jelezni.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Az erről szóló levelet szintén az érintett tagintézmény vezetőjének kell eljuttatni, megjelölve benne a 

gyermek azonosításra alkalmas adatait, a változást, az arra vonatkozó adatokat és azt, hogy mely naptól 

történik a változás. Visszamenőleges lemondást elfogadni nem tudunk, leghamarabb a lemondás 

tagintézmény vezetőhöz történő eljuttatását követő nevelési naptól tudjuk a gyermeket a 

gyermekétkeztetésből kiírni. A kilépés ténye nem érinti azt, hogy a kilépést megelőzően igénybevett 

szolgáltatással kapcsolatosan még elszámolásnak van helye.  

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

igénybe a gyermekétkeztetést, a szülő / törvényes képviselő köteles azt a tagintézmény felé bejelenteni. 

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

gyermek mikor veszi igénybe újra a gyermekétkeztetést. A lemondást csak a lemondást követő második 

nevelési napon tudjuk figyelembe venni és a térítési díj megállapítása során érvényesíteni.  

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 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

rendeletben állapítja meg.  

A Gyermekvédelmi törvény 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, 

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

 nevelésbe vették, 

 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. 

 

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

való jogosultságot a gyermekétkeztetés igénylésekor a „NYILATKOZAT étkezés igénybevételéhez” 

megnevezésű nyomtatványon szükséges igényelni. A jogosultságot igazolni kell az alábbiak szerint: 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén elegendő a nyilatkozat kitöltése, melyen jelölni 

kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság kezdőnapját, melyet az érvényes 

határozat tartalmaz. A jogosultság a kezdőnaptól számított egy évig áll fenn, ezt követően – 

amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt újra megállapították a gyermek számára 

– új nyilatkozatot kell kitölteni.  

 tartós betegség vagy fogyatékosság esetén a 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 

családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998 (XII. 



 

 

 

 

 

 

 

 

30.) Korm. rendelet 7/A.§ (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleményét. 

 három vagy több gyermeket nevelő család esetén elegendő a nyilatkozat kitöltése, melyhez kérjük 

csatolni a kitöltött adatlapot a gyermekek számáról. 

A törvény szempontjából gyermekként figyelembe vehető:  

 a tizennyolc éven aluli,  

 a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt 

vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló,  

 életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, kivéve a 

nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél 

elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet, 

 olyan család esetében, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át (azaz 2022-ben a 172.900 Ft / fő-t), 

elegendő a szülő nyilatkozata. (2021. 02.01-től) 

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

biztosító intézmény vezetőjének igazolását. 

 

A térítési díjkedvezmény rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében a határozatban megjelölt 

kezdő naptól, de leghamarabb az étkezés igénybevételének első napjától illeti meg a jogosultat. A többi 

jogcím esetén a térítési díjkedvezmény a jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását 

követő naptól illeti meg a szülőt/törvényes képviselőt.  

Nem szükséges benyújtani az igazolásokat, amennyiben a szülő/törvényes képviselő korábban ugyanezen 

intézményben azokat már benyújtotta, intézményváltásra nem került sor, és a dokumentumokban 

foglaltak változatlanul fennállnak. Ebben az esetben elegendő az igénylő NYILATKOZAT-hoz csatolni 

még egy, a szülő / törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot, melyben büntetőjogi felelőssége 

tudatában kijelenti, hogy a dokumentumokban nem történt változás.  

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

törvényes képviselő köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a tagintézmény vezetője felé.  

A térítési díj megfizetése 

A térítési díjat havonta előre kiállított számla ellenében kell a szülőnek/ törvényes képviselőnek 

megfizetnie. A fizetési módról a szolnoki Intézményszolgálat által kiadott NYILATKOZAT – on kell a 

szülőnek nyilatkoznia.  

Térítési díjkedvezményben részesülők kötelesek az erre vonatkozó önkormányzati határozatok 

hatályosságának időpontját figyelemmel kísérni (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A Szolnok Városi Óvodák 2022-2023. nevelési év rendje:  

A nevelési év 2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig tart. 

A nevelési évre vonatkozó nevelés nélküli napok: 

 Nevelés nélküli napok száma 5, mely a pedagógiai munka fejlesztése érdekében szerveződik. 

Intézményünk ezeken a napokon is biztosítja a gyermekek ellátását a szülői igényeknek 

megfelelően. 

 Intézményi (SZVÓ) szintű nevelés nélküli munkanapok:  

- 2022. 11. 02.  

- 2023. 06. 16.  

- 2023. 08. 28.  

      Tagintézményi szintű nevelés nélküli munkanapok száma: 2 nap.  

 A nyári takarítási szünet idejét február 15-ig hozzuk nyilvánosságra, mely két turnusban 

tagintézményenként 4 - 4 hét. 

 Gyermekcsoportok nemzeti ünnepe, megemlékezése: 

- Nemzeti Ünnep – Március 15.  – csoportszinten  

 Intézményi közös projekthetek:  

- Egészséghét: 2022.11.14 – 18.  

- Fenntarthatósági hét: 2023. 04. 17 – 21.  

A munkaidő beosztás, a munkarend kialakításának rendje: 

 a tagintézmények munkarendjéért, annak betartásáért, a szükséges dokumentumok vezetésének 

ellenőrzéséért a tagintézmény vezetője egy személyben felelős. 

 szülői óvodahasználati igények felmérése 

 nyitvatartási időre vonatkozó javaslat a SZVÓ vezetője felé 

 teljes nyitvatartási időre vonatkozó munkaidő beosztás kialakítása oly módon, hogy az tartalmazza 

a gyermeklétszámhoz igazodó felnőtt létszámot, a pedagógusok esetében a fedési időt és az óvoda 

által önként vállalt feladatok ellátását 

 az SZMSZ-ben foglaltak szerint a nevelés nélküli munkanapokról legkésőbb hét nappal korábban 

tájékoztatjuk a szülőket, felmérjük ezekre a napokra is a gyermek elhelyezési igényeket 

 a reggeli és az esetleges délutáni ügyelet rendjét a szülők számára aktuálisan ki kell írni 

 a tagintézmény működésében a feladathoz hatékonyan illeszkedő felnőtt létszám biztosítása a 

tagintézmény vezető feladata 

 tagintézmények munkarendjét a tagintézmények munkaterve tartalmazza. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmények telefonszámai: 

 

 

 

 

 

 

 

Tagintézmény Telefonszám 

Csicsergő 20 / 323 -7474 

Eszterlánc 20 / 277 - 0533 

Gézengúz 20 / 320 - 1190 

Hétszínvirág 
20 / 356 - 4511 

20 / 518 - 5281 

Hold úti 20 / 277 - 8808 

Kacsa úti 20 / 277 - 3993 

Kertvárosi 20 / 277 - 2940 

Kolozsvári úti 20 / 298 - 3383 

Manóvár 20 / 278 - 2180 

Mesekuckó 20 / 521 - 4713 

Munkácsy úti 20 / 278 - 0008 

Nyitnikék 20 / 278 - 3773 

Pitypang 
20 / 324 - 5370 

20 / 290 - 0911 

Pöttyös 20 / 324 - 8980 

SZVÓ Székhely 

(Szapáry) 

20 / 325 - 0660 

20 / 281 - 3657 

 
Szivárvány 20 / 524 - 5226 

Tündérkert 20 / 358 - 8399 

Zengő 20 / 525 - 9110 



 

 

 

 

 

 

 

 

2022. október 01-én: 

 

1. Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

 

Összes létszám Egyetem 
Főiskola + 

szakvizsga 
Főiskola Középfokú 

177 fő 

(aktív, inaktív 

együttesen) 

3 fő 56 fő 167 fő 7 fő 

 

Pedagógus szakvizsgák 

Szakvizsgák Fő 

Szakvizsgázott pedagógus minőségbiztosítási szakterületen 2 

Szakvizsgázott pedagógus intézményvezető és középvezető területen 4 

Szakvizsgázott óvodapedagógus fejlesztési szakirányon 2 

Szakvizsgázott pedagógus nyelv-és beszédfejlesztő területen 14 

Szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen 3 

Szakvizsgázott pedagógus fejlesztő óvodapedagógus szakterületen 6 

Szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető 10 

Szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen 10 

Szakvizsgázott pedagógus gyermektánc az óvodában szakterületen 1 

Szakvizsgázott pedagógus 8 

Szakvizsgázott pedagógus mentálhigiénés szakterületen 1 

Szakvizsgázott pedagógus tanügyigazgatási szakértői területen 1 

Szakvizsgázott pedagógus „óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” 

alternatív program szakterületen 
2 

Szakvizsgázott vezető óvodapedagógus 5 

Szakvizsgázott pedagógus drámapedagógiai szakterületen 1 

Szakvizsgázott pedagógus óvodai szakértő területen 1 

Tanácsadó szakpszichológus krízistanácsadási specializációval; 0 

Óvodai zenei nevelés legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei  0 

Gyakorlatvezető mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és 

gondozás intézményeiben szakterületen  
1 

 

Szakképzettségek (pedagógus) 

Szakképzettség Fő 

Általános iskolai tanító 9 

Andragógus 1 

Óvodapedagógus 170 

Gyógypedagógiai segítő munkatárs 1 

Gyógypedagógus 6 

Kisgyermek gondozó - nevelő 1 

Német nemzetiségi óvodapedagógus 1 



 

 

 

 

 

 

 

 
Nemzetiségi óvodapedagógus 1 

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 1 

Viselkedéselemző  2 

Okleveles pszichológus  2 

Oligofrén pedagógus  2 

 

2. Dajka munkakörben foglalkoztatottak 

 

Összes létszám Alapfok és OKJ Középfok Főiskola 

80 fő 

(aktív, inaktív 

együttesen) 

16 fő 64 fő 0 fő 

 

Szakképzettségek (dajka) 

Szakképzettség Fő 

ABC eladó 5 

Felszolgáló 3 

Cipőfelsőrész készítő 3 

Cukrász 1 

Dajka 70 

Dísznövénykertész 1 

Ruhakészítő 11 

Számítógép-kezelő 2 

Kéz-és lápápoló, műkörömépítő 1 

Kereskedő-boltvezető 6 

Gyorsíró, gépíró, igazgatási ügyintéző, jegyzőkönyvvezető 2 

Zöldségtermesztő 1 

Pedagógiai asszisztens 1 

Vendéglátóipari eladó 1 

 

3. Pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatottak 

 

Összes létszám Alapfok és OKJ 
Érettségi, középfokú 

végzettség 
Főiskola Doktori fokozat 

46 fő 

(aktív, inaktív 

együttesen) 

0 fő 39 fő 6 fő 1 fő 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképzettségek (pedagógiai asszisztens) 

Szakképzettség Fő 

ABC eladó 2 
Alapszakos szabad bölcsész 1 
Cipőfelsőrész készítő 1 
Dajka 10 
Fizioterápiás asszisztens 1 
Gazdasági informatikus 1 
Gyógypedagógiai segítő munkatárs 7 
Képesített könyvelő 1 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 
Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 11 
Gyógypedagógiai asszisztens 1 
Történelem szakos általános iskolai tanár 1 
Jogász 1 
Pedagógiai asszisztens  12 
Üzleti szakmenedzsment  1 

Kisgyermek gondozó - nevelő 2 

Szociálpedagógus 1 

Általános iskolai tanító 1 

Csecsemő és kisgyermek nevelő 1 

 

4. Óvodatitkár munkakörben foglalkoztatottak  

 

Összes létszám Főiskola Érettségi 

5 fő 

(aktív, inaktív együttesen) 
4 fő 1 fő 

 

Szakképzettségek (titkár) 

Szakképzettség Fő 

Informatikus könyvtáros 1 
Személyügyi szervező, mérlegképes könyvelő 1 
Közgazdász 1 
Általános iskolai tanító 1 
Jogi asszisztens 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Szolnok Városi Óvodák gyermeklétszáma 2022. 10. 01- én:  

Az intézmény óvodai csoportjainak száma: 79 csoport.  

 

Tagintézmény neve Csoportok típusai Beírt létszám SNI-vel növelt létszám 

Csicsergő Homogén 41 44 

Eszterlánc Homogén 99 100 

Gézengúz Homogén 62 62 

Hétszínvirág Homogén és heterogén 128 131 

Hold Homogén 106 109 

Kacsa Heterogén 55 56 

Kertváros Heterogén 39 42 

Kolozsvári Homogén és heterogén 94 95 

Manóvár Heterogén 89 90 

Mesekuckó Homogén és heterogén 106 112 

Munkácsy Homogén 155 160 

Nyitnikék Heterogén 74 81 

Pitypang Homogén és heterogén 201 209 

Pöttyös Heterogén 64 66 

Szapáry Homogén és heterogén 132 135 

Szivárvány Homogén 97 101 

Tündérkert Homogén  38 41 

Zengő Homogén 130 132 

Összesen: 1710 1766 

 

Kelt: Szolnok, 2022. október 17.  

 

  

Szamosfalviné Törőcsik Ibolya  

 igazgató  


