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A Tárogató Óvoda 

 

Közzétételi Listája 

 

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai 

 

1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek 

megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai 

 
AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT 

Intézmény hivatalos neve: Tárogató Óvoda 

Feladatellátási helyei: székhelye:                              9028 Győr, Tárogató u. 19. 

Tagintézmények megnevezése, címe:                      Tárogató Óvoda Móra Ferenc Tagóvodája 

                                                                                     9028 Győr, Tárogató u. 2. 

                                                                                     Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodája 

                                                                                      9028 Győr, Lepke u. 35-37. 

Jogszabályban meghatározott közfeladat típusa: 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 

(1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai 

ellátás, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény alapján köznevelési 

intézmény, óvoda 
Alapfeladata / alaptevékenysége: Óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése 

Működési köre, illetékessége: Győr város közigazgatási területe, illetve az 

irányító szerv által meghatározott felvételi 

körzet 

OM azonosítója: 201875 

Irányító szerv neve: Győr megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Közgyűlése  

 Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1. 

Alapító neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Székhelye 9021 Győr, Városház tér 1 

Fenntartó neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1 

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő 

Jogállása: Önálló jogi személy 

Az intézmény feladatai 
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Az intézmény szakágazati besorolása:                          851020     Óvodai nevelés 

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 

                                                                                      869041  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Engedélyezett férőhelyek száma legfeljebb: 521 fő 

9028 Győr, Tárogató u. 19.:                          232 fő 

9028 Győr, Tárogató u. 2.:                            115 fő 

9028 Győr, Lepke u. 35-37.:                         174 fő 

Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

helyrajzi számú ingatlanok: az 591/4   9028 Győr,  Tárogató u. 19.    szám alatti, 

                                             a  695/6   9028 Győr,  Tárogató u.   2.    szám alatti, 

                                             a  279/52 9028 Győr,   Lepke u. 35-37.   szám alatti 

Az alapító okiratot Győr megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 58/2013. (III: 

29. ) Kgy. határozatával hagyta jóvá. Az Alapító Okirat 2013. július 1-én lépett hatályba. 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2014.március 1-én lépett hatályba. 

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek 

vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon-és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme) 

 
Szervezeti egység 

vezető neve 

Beosztása Elérhetősége 

Tárogató Óvoda 

Marcali Hilda 

Óvodavezető 

helyettes 

Telefon- Fax: 06-96-419-891 

mobil: 06/20 225 -7732 

E-mail: tarogatoovi@ogmk.hu 

 

Tárogató Óvoda 

Móra Ferenc 

Tagóvoda 

Erdélyiné Nagy Enikő 

Tagóvoda 

vezető 

Telefon- Fax: 06-96-418 622, 

mobil.: 06/ 20 919 84 94                                            

E-mail: moraovi@ogmk.hu 

Tárogató Óvoda 

Lepke Tagóvoda 

Kovács Veronika 

Tagóvoda 

vezető 

Telefon- Fax: 06-96-421-379 

mobil.: 06/20 5023613                                         

E-mail: lepkeovi@ogmk.hu 
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23.§ (1) 

 

3. Az óvoda nyitvatartási rendje: 

 

Intézmény 

megnevezése 

Nyitvatartási idő A gyermekek fogadása 

Tárogató 

Óvodai  

reggel 

6.00 - 16,30 óráig 

 

Az intézmény 

nyitvatartási ideje: 

10,5 óra 

Az ügyelet reggel 6.00 órától 7.00 óráig, délután 16.00 

órától 16,30 –ig tart. Az ügyelet összevont csoportban 

működik óvodapedagógus felügyelete mellett. 

Az óvodát reggel a munkarend szerinti 6.00 órára 

érkező dajka és óvodapedagógus nyitja. 

 

Lepke 

Tagóvoda 

reggel 

6,30 – 17 óráig 

 

Az intézmény 

nyitvatartási ideje: 

10 óra 

A gyermekek 6.30-tól érkezhetnek. Az ügyelet 6.30-

7.30-ig ill. délután 16.00-16.30-ig összevont 

csoportban, óvodapedagógus felügyelete mellett 

működik. 

Móra Ferenc 

Tagóvoda 

reggel 

6.30 - 17 óráig 

 

Az intézmény 

nyitvatartási ideje: 

10,5 óra 

 

A  gyermekek  6.30- tól  érkezhetnek,   

6.30 - 7 óráig , ill.  16 órától  17 óráig  egy összevont 

csoportban tartózkodnak óvónői felügyelet mellett. 

Az óvodát reggel a munkarend szerinti 6.30 órára 

érkező dajka és óvodapedagógus nyitja 

 

 

4. Beíratással kapcsolatos információk:  
 

A Tárogató Óvodában és Tagóvodáiban az óvodai beíratás a 2018-19 nevelési évre, a 

fenntartó által meghatározott időpontban történik. 

 

Időpont:     
 

2018. április 25-én (szerdán) 800 – 1800 óráig 

2018. április 26-án (csütörtökön) 800 – 1600 óráig 

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik 

legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényüket (azokra a gyermekekre 

vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be 3. életévüket, vagyis előfelvételis 

jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában. 

 

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:  

 a gyermek személyazonítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát 
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(20/3012.(VII.31.) EMMI rendelet 20.§ (3) bekezdés) 

 a gyermek TAJ kártyája 

 

 

 

Fontos információk:  

 

 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló, 

óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem 

íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§a) pontja alapján szabálysértést követ el. 

 Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben 

gyermeke az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 

határidejének utolsó határnapját (2018. április 26.) követő 15 munkanapon belül írásban 

értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

jegyzőt. 

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvoda (férőhelyszámának 

erejéig) köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitel szerűen az óvoda 

körzetében lakik (Nkt. 49§.(3a, b)). A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, a 

felvételről írásban tájékoztatja a szülőket. 

 Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az 

óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

 Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező 

óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra az (1) bekezdésben 

meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem 

másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési 

önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező 

óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához 

nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. 

 A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően 

a (2a) bekezdésben meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a kötelező 

óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, 

képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési 

év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét. 

 

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Az óvodai felvétellel jogviszony 

keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között, amelyet a Házirend 

szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket és szülőjét a Házirendben foglalt jogok és 

kötelességek.  
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Mikortól veheti igénybe a gyermek az óvodát: 

 Ha a felvételhez szükséges kort betöltötte 

 Egészséges, erről orvosi igazolással rendelkezik (kivéve a sajátos nevelési igényű 

gyermekeket) 

 A napközi ellátáshoz a szülő az étkezési térítési díjat befizette, ingyenesség esetén a 

gyermek részére az ebédet megrendelte. 

A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben hetedik életévét 

betölti (szakértői bizottság javaslatára további egy évig részesülhet óvodai ellátásban). 

 


