
MÁRVÁNY ÓVODA 

9025 Győr, Márvány u. 4. 

Telefon/Fax: 06-96/317-977, e-mail: marvanyovi@ogmk.hu   

 

Különös Közzétételi Lista 
 

 Márvány Óvoda és Tagóvodái 
 

1. Szervezeti adatok 
 

 

 

Óvoda megnevezése, címe 

 

 
Márvány Óvoda 

 

9025 Győr, Márvány u. 4. 

 

Óvodavezető 

Óvodavezető-helyettes 

Óvodatitkár 

 

Varga Miklósné 

Szakácsné Horváth Gertrúd  

Frank Mihályné 

 

Alapító, fenntartó és irányító szerv ne-

ve, székhelye 

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

9021, Győr, Városház tér 1. 

 

Létrehozásáról rendelkező határozat 
 

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

     61/2013. (III. 29.) Kgy. számú határozata 

 

Jogszabályban meghatározott közfel-

adata, típusa 

 

 

köznevelési intézmény, 

óvoda 

Alapfeladata/alaptevékenysége óvodai nevelés 

 

Működési köre/illetékessége 

Győr Város közigazgatási területe, illetve az 

irányító szerv által meghatározott felvételi 

körzet 

Gazdálkodási besorolása önállóan működő 

Jogállása önálló jogi személy 

Az alapító okiratának kelte Győr, 2013.05.30. 

Az alapító okiratának hatályba lépése Győr, 2013. 07.01. 

 

Óvoda OM azonosítója 

 

202644 

 

Óvoda elérhetőségei 

 

Telefon:96/317-977 

E-mail: marvanyovi@4gmk.hu 

 

Óvodavezető elérhetőségei 

 

Óvodavezető: Varga Miklósné 

Telefon:+36-20/4291154 

Fogadóóra: A befizetések napján 800-1500 

és előre egyeztetett időpontokban 

Óvodai férőhelyek száma  

 265fő 
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Óvoda megnevezése, címe 

 

 

Márvány Óvoda Gyepszél Tagóvodája 

 

9025 Győr, Gyepszél u. 60. 

Tagóvoda-vezető Reinelt Tamásné 

 

Alapító, fenntartó és irányító szerv 

neve, székhelye 

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

9021, Győr, Városház tér 1. 

 

Létrehozásáról rendelkező határozat 
 

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

     61/2013. (III. 29.) Kgy. számú határozata 
 

Jogszabályban meghatározott közfel-

adata, típusa 

 

köznevelési intézmény, 

óvoda 

 

Alapfeladata/alaptevékenysége óvodai nevelés 

Működési köre/illetékessége Győr Város közigazgatási területe, illetve az 

irányító szerv által meghatározott felvételi 

körzet 

Gazdálkodási besorolása önállóan működő 

Jogállása: önálló jogi személy 

Az alapító okiratának kelte Győr, 2013.05.30. 

Az alapító okiratának hatályba lépése Győr, 2013. 07.01. 

Óvoda OM azonosítója  

202644 

 

Óvoda elérhetőségei 

 

Telefon: 96/314-162 

E-mail: gyepszelovi@4gmk.hu 

 

 

Óvodavezető elérhetőségei 

 

Tagóvodavezető: Reinelt Tamásné 

Telefon:+36-20/4292432 

 

Óvodai férőhelyek száma 107 fő 
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Óvoda megnevezése, címe 

 

 

Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája 

 

9025 Győr, Radnóti M. u. 13. 

Tagóvoda-vezető Szuricsné Kovács Ildikó 

 

Alapító, fenntartó és irányító szerv 

neve, székhelye 

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

9021, Győr, Városház tér 1. 

 

Létrehozásáról rendelkező határozat 
 

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

     61/2013. (III. 29.) Kgy. számú határozata 
 

Jogszabályban meghatározott közfel-

adata, típusa 

 

köznevelési intézmény, 

óvoda 

 

Alapfeladata/alaptevékenysége óvodai nevelés 

Működési köre/illetékessége Győr Város közigazgatási területe, illetve az 

irányító szerv által meghatározott felvételi 

körzet 

Gazdálkodási besorolása önállóan működő 

Jogállása: önálló jogi személy 

Az alapító okiratának kelte Győr, 2013.05.30. 

Az alapító okiratának hatályba lépése Győr, 2013. 07.01. 

Óvoda OM azonosítója  

202644 

 

Óvoda elérhetőségei 

 

Telefon: 96/329-970 

E-mail: szigetovi@4gmk.hu 

 

 

Óvodavezető elérhetőségei 

 

Tagóvodavezető: Szuricsné Kovács Ildikó 

Telefon:+36-20/9198244 

 

Óvodai férőhelyek száma 100 fő 

 

2. Az óvoda alaptevékenysége 
 

 A nevelő és oktató munka az óvodában pedagógiai program szerint folyik. 

 Az óvoda vegyes életkorú csoportokat is szervezhet. 

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 

 Az óvoda működési rendjéről az intézmény szervezeti és működési szabályzata és há-

zirendje rendelkezik. 
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3.  Az intézmény feladatai 
 

III/1. Az intézmény 

szakágazati besorolása: 

851020 Óvodai nevelés 

III/2. Az intézmény feladatai 

(szakfeladat szerint): 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői 

tevékenység 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, ellátása 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

 

 

4. Óvodánkról 

 

 
A Márvány Óvoda Sziget és Újváros találkozásánál, egy csendes zsákutcában található. 

Óvodánk 2 csoportos, ahol 50 gyermek integrált óvodai nevelése folyik. 

A csoportjaink átlag létszáma 20-25 fő. A közel azonos életkorú gyermekekből alakítjuk ki a 

csoportokat. Fontosnak tartjuk a barátságos befogadó légkör mellett, az esztétikus kellemes 

környezetet. Csoportszobáink világosak, tágasak, jól felszereltek, ahol tapasztalt, kiváló 

szakmai felkészültségű óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok, és dajka nénik várják a 

gyerekeket. 

Óvodai sajátosságunk az a Helyi Pedagógiai Program, melynek alapja a projekt alapú peda-

gógia. A gyermeki tevékenységeket kompetencia alapon projektekben valósítjuk meg, élmé-

nyekre, a játékra és az egyéni képességfejlődésre alapozottan.  Az egyéni bánásmódot igénylő 

gyermekek nevelését utazó szakszolgálattal, és egyéni fejlődést nyomon követő fejlesztéssel 

biztosítjuk. Napirendünkben rugalmasan zajlanak a párhuzamosan végzett óvodai tevékeny-

ségek, kötetlen és kötött formában. Óvodai életünkben a játék elsődleges szerepét hangsú-

lyozzuk. Törekszünk élményekben, érzelmekben gazdag sokszínű óvodai élet megteremtésé-

re. 

A kis csoportokban megszervezett tehetséggondozást, a „Varázsláda” tehetség gondozó mű-

helyünkben valósítjuk meg, ahol a tehetségígéretes gyermekek lehetőséget kapnak képessége-

ik, kreativitásuk kibontakoztatására a rendszeres napi óvodai programokon felül. 

Az eltelt évek alatt jó kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel és más nevelést segítő partnere-

inkkel. Nyílt napokon, projektheteken, ünnepnapokon, óvodán kívüli programokon együtt-

működő szülők segítik az óvodai nevelésünket. A nagycsoportosoknak vízhez szoktató úszást 

és ovifocit szervezünk. Színházba, múzeumba, kiállításra, sport és kulturális gyermekprogra-

mokra visszük el óvodásainkat, tagóvodáinkkal együtt szervezett programjaink gazdagítják a 

mindennapjainkat. 
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A Márvány Óvoda Gyepszél Tagóvodája, Győr - Újváros kertvárosi, nyugodt, zöldövezetes 

részében található, ahol jelenleg 3 csoportban fogadja a gyermekeket. Szigeti Tagóvodánk, 

Győr Sziget városrészében, társasházi övezetében 3 csoportban fogadja a gyermekeket. 

Az óvodáinkban folyó integrált pedagógia jellemzői a gyermekközpontúság, a személyes 

megközelítés, a családok bevonása, az óvodai nevelés folyamataiba a partnerközpontúság és a 

kompetens szakmai együtt működés. Csoportjaink átlag létszáma 20-25 fő. Fontosnak tartjuk 

a barátságos befogadó légkör mellett, az esztétikus kellemes környezetet. Csoportszobáink vi-

lágosak tágasak jól felszereltek, ahol tapasztalt, kiváló szakmai felkészültségű óvodapedagó-

gusok, és dajka nénik várják a gyerekeket. Fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztens és 

mozgásterapeuta, segíti a gyermekek egyéni fejlesztését, nevelését, tehetség gondozását. 

Óvodai pedagógiai programunk stratégiáját képezi a csoportokban folyó projektjelleggel 

megvalósított differenciált egyéni képesség fejlesztés. A legfontosabb gyermeki tevékenység 

a játék, amelyben a gyermekek szocializációját, testi, lelki érzelmi értelmi fejlődését alakítjuk. 

Feladatunk a tehetségek felismerése felkarolása és gondozása. Tehetségsegítő „Palánta Mű-

helyünkben” és „CsillagszeMűhelyünkben”lehetőséget biztosítunk a tehetségígéretek kibon-

takoztatására. 

Nevelési feladatainkat az élményeken és a játékon keresztül valósítjuk meg. 

Valljuk, hogy óvodáskorban a játék a gyermek legfontosabb tevékenysége, melyen keresztül 

fejlődik az egész személyisége. Csoportjaink napirendje változatos, sokszínű, és rugalmas. 

Törekszünk élményekben, érzelmekben gazdag, sokszínű óvodai élet megteremtésére. Az el-

telt évek alatt jó kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel és más nevelést segítő partnereinkkel. 

Nyílt napokon, projektheteken, ünnepnapokon, óvodán kívüli programokon együttműködő 

szülők segítik az óvodai nevelésünket. A csoportjainkban, tagóvodáinkban és társóvodáinkban 

folyó programokon keresztül az együttdolgozás, együttjátszás a közösségi programok együt-

tes megélése az óvodai életünk szerves része. 

Tapasztalat szerző sétákat, kirándulásokat szervezünk a közelünkben levő Duna partra, Rába-

partra és a bebarangoljuk a sziget, újvárosi városrészünket és a győri belvárost. 

A csoportjainkban, tagóvodáinkban és társóvodáinkban folyó programokon keresztül az 

együttdolgozás, együttjátszás a közösségi programok együttes megélése az óvodai életünk 

szerves része. Hatalmas udvarral rendelkezünk, ahol biztosítani tudjuk a gyerekek szabad 

mozgásigényét. Udvarunkon található fészekhinta, mászóka, csúszda, lépegető híd, árnyékolt 

homokozó, babaház, rugós játékok. 

 

 

5. A beiratkozás rendje 
 

Az óvodába történő jelentkezés a következő nevelési évre a fenntartó által meghatározot-

tak szerint a tárgyévben történik. A jelentkezés ideje és módja meghirdetésre kerül az intéz-

ményben kifüggesztett plakáton. 

Intézményi hagyományaink szerint a jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő 

óvodásainknak és szüleiknek, hogy ismerkedjenek az óvodai élettel, a gyermekekkel és az in-

tézmény dolgozóival. 
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Nyitott kapuk napja: 2017. április 4-5.  

A jelentkezés alkalmával valamennyi szülő számára biztosított az intézmény házirendjének 

tanulmányozása, valamint az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása. 

Szabad férőhely esetén a gyermekek felvételére, átvételére évközben is van lehetőség. A fel-

vétellel kapcsolatos döntésről írásban kapnak tájékoztatást az érintettek. Az óvodába történő 

jelentkezés lehetőség szerint a gyermek és szülő / szülei személyes megjelenésével történik. 

 

Beíratás időpontja: 2017. április 20-21. 
 

A beíratáshoz szükséges bemutatni:  

 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azo-

nosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt), a gyermek lakcí-

mét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), TAJ kártyát, 

 szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, (személyi igazol-

ványt és lakcímkártyát),  

 (magyarországi tartózkodást igazoló okmányokat). 

 

 

6. Az óvoda nyitvatartási rendje 
 

 Márvány Óvoda: 

 Hétfőtől – péntekig: 630 - 1630 óráig. 

 Márvány Óvoda Gyepszél Utcai Tagóvodája: 

 Hétfőtől – péntekig: 600 – 1630 óráig. 

 Márvány Óvoda Szigeti Tagóvodája: 

 Hétfőtől – péntekig: 630 - 1700 óráig. 

 

 

 

 Nyári zárva tartás rendje  

 

Az óvoda a nyári karbantartás, felújítás és nagytakarítás idején a fenntartó rendelkezése sze-

rint tart zárva, melyről a szülőket – legkésőbb február 15-ig – tájékoztatjuk. 

Zárva tartás ideje alatt a szülő indokolt kérése esetén a gyermeket az intézmény tagóvodáiban 

helyezzük el, a tagóvodák zárva tartása alatt a Márvány Óvodában.  
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 Nevelés nélküli munkanapok 

 

Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben öt nap lehet, melynek 

időpontjáról a szülőket legalább hét nappal előtte írásban értesítjük. 

A gyermekek számára minden alkalommal ügyeletet biztosítunk. 

 

 

7. Térítési díj befizetése, étkeztetés 

 
 

1. Minden hónapban, a székhely óvoda gazdasági irodájában történik a gyermekek nap-

közis ellátás térítésének befizetése, megrendelése. A konkrét dátumok mindhárom in-

tézmény épületének hirdetőjén kifüggesztve megtalálhatóak. A befizetési időpontokról 

félévente írásban tájékoztatást kapnak a szülők! 

      Befizetési rend: Minden hónapban két egymást követőnapon történik,  

      1. nap- 7:00-16:00-ig 

      2. nap- 7:00-15:30-ig 

A térítési díj befizetésének időpontját a szülő köteles betartani. Amennyiben a térítési 

díj befizetésére kötelezett a kijelölt napokon nem teljesíti a befizetést, az étkezést a 

következő hónap 1. napjától nem veheti igénybe. 

2. Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a 

szülő/más törvényes képviselő/gondviselő köteles bejelenteni.  

- a távolmaradást és annak várható időtartamát, 

- a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést. 

- bejelentő aláírása 

Telefonon, vagy személyesen írásban, naponta 9 óráig történhet, az erre kijelölt ebéd 

lejelentő füzetben. Csak az így lemondott napok kerülnek visszatérítésre, a lemondást 

követő 2. hónapban. 

 

3. Óvodában fizetendő étkezési térítési díj 
 

kód étkezési forma megnevezése térítési díj Ft/adag 

nettó bruttó 

10 egész napos gyermek 

 teljes térítési díj 

320 406 

1A egész napos gyermek  

100%-os normatív kedvezmény 

0 0 
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8. Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvé-

nyek, események 
   

Hónapok Márvány Gyepszél Szigeti 

Szeptember 26. 

                     

30. 

Kirándulás –Diófa szabad-

idő kp. Rábapatona 

Papírgyűjtés– Kuka Manó 

Családi nap az óvodában 

nyílt nap 

Családi nap az óvodában 

nyílt nap 

Október 3. 

 13. 

      

 

Családi nap az óvodában 

nyílt nap 

Becsengettek látogatás az 

1. osztályban. 

Kicsik látogatása a bölcső-

débe 

Papírgyűjtés – Kuka Manó 

  

„Tökjó nap” 

 

Papírgyűjtés – Kuka Manó 

 

„Udvarom-udvarom” 

zöld program” 

November 1. hét 

                  4. hét 

Mesehét 

„Ég a gyertya ég” közös 

adventi gyertya gyújtás 

Mesehét 

Adventi készülődés 

kézműveskedés 

nyílt nap 

Mesehét 

Adventi jelképek készítése 

a szülőkkel együtt 

December 1. 

                    06. 

Mikulás az óvodában 

Advent a városban 

Mikulás az óvodában 

Advent a városban 

Vendég az óvodában 

Mikulás az óvodában 

Advent a városban 

                 20- 21. Karácsony az óvodában 

Karácsonyi áhítat -

betlehemezés  

Karácsony az óvodában 

 

Karácsony az óvodában 

 

Január „Siklik a szánkó” 

téli sportok 

Tanítónők az óvodában 

Téli kirándulás 

A Báger tókörül 

Tanítónők az óvodában 

Városi könyvtárlátogatása 

Tanítónők az óvodában 

 

Február 02. „Éljen az óvodai jelmez-

bál” 

Farsangi alakoskodó Farsangi vígalom 

Március 14. Nemzeti ünnepünk 

Március 15. 

városi ünnep 

Nemzeti ünnepünk 

Március 15. 

Kossuth Szobornál 

Nemzeti ünnepünk 

Március 15. 

Petőfi Szobornál 

Április 4.-5. 

                  4. hét  

                     28.        

Nyílt napok az óvodában a leendő ovisoknak 

 

„Színes álmok” Szakmai nap és gyermekrajz kiállítás 

Májusfa díszítés 

Május            

             22.23.24. 

                    

                      31.                       

Csoportok évzáró ünnepé-

lye 

Óvodától búcsúzunk 

Mozdulj sportnap  

Csoportok évzáró  

ünnepélye 

     Óvodától búcsúzunk 

          Mozdulj sportnap  

Csoportok évzáró ünnepé-

lye 

Óvodától búcsúzunk 

        Mozdulj sportnap  

           29.            Gyermeknapi programok:  Gyermeknapi programok:  Gyermeknapi programok:  

Június 2      Pünkösdi királyság 
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9.  Az óvodára vonatkozó statisztikai adatok 
 

 

 Alkalmazottak engedélyezett létszámadatai  
 

 

 
Márvány Gyepszél Szigeti 

1. Az óvoda engedélyezett létszáma: 8 10 10 

    

2. Óvodapedagógusok száma: 5 6 6 

             ebből óvodavezető 1 0 0 

             ebből óvodavezető-helyettes  1 0 0 

             ebből tagóvoda-vezető 0 1 1 

3. Dajkák száma: 2 3 3 

4. Pedagógiai asszisztens 0 1 1 

5. Óvodatitkár 1 0 0 

 

 

 

Ssz. 
Csoport ne-

ve 

Létszám 

(felvett 

gyermekek) 

Óvodapedagógus Dajka Pedagógiai asszisztens 

 

Márvány Óvoda 

 

 

 

1 Alma 24 Szakácsné Horváth Gert-

rúd 

Weicher Judit 

 

Gőgh Péterné  

2 Körte 22 Major Lajosné 

Nagy Júlia 

Csuti Katalin  

3   Varga Miklósné óvodave-

zető 

Frank Mihályné óvodatit-

kár 

  

Összesen: 46 fő 6 fő 2 fő  

 

Gyepszél Tagóvoda 

 

1 Szőlő 19 Reinelt Tamásné 

Pálffy Szilvia 

Ficsorné Gábriel Tímea  

2 Eper  18 Golupkovné Holbik Er-

zsébet 

Kiss Ildikó Bedecsné Szalai 

Márta 
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Ssz. 
Csoport ne-

ve 

Létszám 

(felvett 

gyermekek) 

Óvodapedagógus Dajka Pedagógiai asszisztens 

3 Cseresznye 17 Bolláné Mravik Viktória Katonáné Tolnai Katalin  

Összesen: 54fő 4 fő 3 fő 1 fő 

 

Szigeti Tagóvoda 
 

 

 

1 Lepke 18 Szuricsné kovács Ildikó 

Prókai Viktória 

Szalay Károlyné  

2 Bárány 21 Murai Alíz 

Nagy Anett 

Balogh Ilona Radó Kinga 

3 Maci 21 Horváth Éva 

Ráczné Deákfalvi Edit 

Varga Józsefné  

Összesen: 60 fő 6 fő 3 fő 1 fő 

Intézményi össze-

sen: 

160 fő 15 fő + 1 fő óvodatitkár 8 fő 2 fő 

 
 
 

Beosztás Márvány Óvoda és Gyepszél Utcai és Szigeti Tagóvodája 

Óvodatitkár Frank Mihályné 

Gyógypedagógus utazó: Eőry Csilla 

Logopédus utazó: Bozai Ágnes 

SNI-s Logopédus utazó: Nyőgér Melinda  

 
 

Márvány Óvoda  Gyepszél Utcai Tagóvoda 

Tudatosság az óvodapedagógusok munkájá-

ban - szakmai munkaközösség 

Vezető: Major Lajosné 

Mozgásfejlesztés az óvodában - szak-

mai munkaközösség 

Vezető: Bolláné Mravik Viktória 

 
 

 

10. Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk 
 

- Házirend, 

- Pedagógiai Program, 

- Szervezeti és Működési Szabályzat, 

- Éves Munkaterv. 

 

A dokumentációknak intézményünkben –a helyben szokásos módon-nyilvánosságot biztosí-

tunk. 

A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra 

kerül. 
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11. Az intézmény gazdálkodása 
 

 A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés joga 
 

Az intézmény alapfeladatainak ellátására a fenntartó használatba és kezelésbe adja 

- a 8290/1 helyrajzi számon nyilvántartott, 9025 Győr, Márvány u. 4. szám alatti, 

- a 8991 helyrajzi számon nyilvántartott, 9025 Győr, Gyepszél u. 60. szám alatti, 

- a 8289 helyrajzi számon nyilvántartott, 9025 Győr, Radnóti M. u.13. szám alatti ingatlano-

kat és épületeket. 

 

Az intézmény a használatába adott ingó és ingatlan vagyonnal az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint az önkormányzat rende-

leteiben foglaltak szerint gazdálkodik alapfeladatainak ellátása érdekében. 

 

 

Az intézmény előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága, pénzügyi és gazdálkodási 

tevékenysége 
 

 

Az intézmény gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő költségvetési szerv. 

Meghatározott pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét az Óvodák Gazdasági Működtető 

Központja, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az intézmény és 

az Óvodák Gazdasági Működtető Központja közötti munkamegosztás és felelősségvállalás 

rendjét az irányító szerv hagyja jóvá. Az óvoda éves költségvetését az Óvodák Gazdasági 

Működtető Központja kezeli azzal a megkötéssel, hogy előirányzatai felett az óvodavezető 

rendelkezik. 

Az intézmény költségvetését irányító szerve évente az Óvodák Gazdasági Működtető Köz-

pontja útján az óvodavezetővel egyeztetve állapítja meg. 
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