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Általános közzétételi lista 

Kiszombori Karátson Emília Óvoda 

OM azonosító: 029538 

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

 

Adat Megtalálható 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,  
székhelye, postai címe, 
 telefon és telefax száma,  
elektronikus levélcíme, honlapja 

Kiszombori Karátson Emília Óvoda 
OM azonosító: 029538 
6775 Kiszombor, József A. u. 19.      Tel/fax: 62/297-063 
e-mail: kzovoda@sasip.hu 
honlap: kiszomboriovi.ctek.hu 

2. A köznevelési intézmény szervezeti felépítése 
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti 
egységek feladatai 

Az intézmény hozzárendelt tagintézmény nélkül működik. 
Székhely óvoda: Kiszombor  
Szervezeti felépítése az SZMSZ-ben 
 

3. A köznevelési intézmény vezetőinek neve, beosztása, 
elérhetősége (telefon/fax, e-mail cím) 

Börcsökné Balázs Márta- óvodavezető 
Haklikné Balázs Ildikó- általános vezető helyettes 
Tel/fax: 62/297-063,                e-mail: kzovoda@sasip.hu 
 

4. A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető 
neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend 

Börcsökné Balázs Márta- óvodavezető 
6775 Kiszombor, József A. u. 19. 
Tel/fax: 62/297-063, 06-70-621-6733 
e-mail: kzovoda@sasip.hu 
Ügyfélfogadási rend: Telefonon történő egyeztetés alapján 
Németh Jánosné – óvodatitkár 
Ügyfélszolgálati idő naponta: 8-16-ig  
Tel/fax: 62/297-063 
 

5. A nevelőtestület létszáma,  
összetétele, beosztása,  

A fenntartó által engedélyezett pedagógus létszám: 
10 fő  
10 főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus  
- ebből 1 óvodavezető, 1 általános vezető helyettes,  
- ebből: 5 szakvizsgázott óvodapedagógus 
- ebből 1 gyakornok 
+1 óraadó gyógypedagógus 
 

6. A nevelési intézmény közhasznú alapítványának neve, 
székhelye, adatai 

„Mosolygó Gyermekarcok” Alapítvány 
6775 Kiszombor, József A. u. 19. 
e-mail: kzovoda@freemail.hu 
adószáma:18465954-1-06 
Kiadványa ingyenes: Ovi-újság- évente,  
                                   Jubileumi Évkönyv 

7. A köznevelési intézmény fenntartója Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
polgármester: Szegvári Ernőné 
Tel: 62/525-091, 62/525-090 
e-mail: phkiszombor@vnet.hu 
www: kiszombor.hu 
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II.  Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 
Adat Megtalálható 

1. A köznevelési intézmény feladatát, hatáskörét és 
alaptevékenységét meghatározó jogszabályok, 
dokumentumok 

Ágazati törvények, Rendeletek 
Alapító okirat, Pedagógiai Program, 
Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend 

2. A fenntartó önkormányzat önként vállalt köznevelési 
feladata: 

1 fő konyhai kisegítő munkakör finanszírozása 

3. A közfeladatot ellátó szerv közszolgáltatásának 
megnevezése 

Ingyenes óvodai nevelés-oktatás 

4. A köznevelési intézmény által fenntartott adatbázisok, 
hozzáférés módja 

Óvodai adatbázis, nyilvántartás formái: 
1. Óvodás gyermekek személyes adatai 
2. Közalkalmazotti nyilvántartás 
3. Törzskönyv 

A gyermekek és az alkalmazottak adatbázisa a köznevelés 
információs rendszerében- az országos elektronikus 
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerben- a KIR-ben 
található meg a 229/2012. (VIII. 28.) rendelet alapján. 
Adattartama: név, születéskori név, anyja neve, születési 
helye, ideje, tartózkodási hely <állandó, ideiglenes>, 
állampolgárság, jogviszony kezdete, vége, TAJ szám, 
oktatási azonosítószám 
Az illetékesek számára mindkettő megtekinthető a KIR 
adatbázisában és a vezetői irodában- a vezető 
engedélyével az adatvédelmi törvény betartásával. 
 

5.A köznevelési intézmény helyi működési rendje Az óvoda Éves Munkaterve, mely a szülők és a fenntartó 
véleményezésének figyelembevételével készül. 

6. A közérdekű adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatások Intézményi törzsadatok, személyi és statisztikai adatok 
megadása az Oktatási Hivatal KIR felületére a 
meghatározott határidők betartásával. 

 
7. A köznevelési intézményre vonatkozó különös és 
egyedi közzétételi lista 

Óvodapedagógusok száma: 10 fő 
Valamennyien főiskolai végzettséggel rendelkeznek, ebből 
5 fő szakvizsgázott óvodapedagógus (1 közoktatási vezető, 
2 fő tanügy igazgatási ismeretek, 1 fő fejlesztő pedagógus, 
1 fő környezetvédő pedagógus) 1 fő nyelv és 
beszédfejlesztő tanári végzettséggel rendelkezik és 
pedagógiai szakértő 
A pedagógiai munkát segítők száma: 7 fő 
Dajkák: 5 fő  
ebből 4 fő dajka szakképzettséggel, 1 fő érettségivel végzi 
munkáját 
Óvodatitkár: 1 f ő főiskolai végzettséggel 
Pedagógiai asszisztens: 1 fő 
1 fő Gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel  
Az óvodai nevelési év rendje: 
Az óvodai nevelési év 2016. szeptember 1-től a következő 
év augusztus 31-ig tart. 
Beiratkozás: 
- április 20-tól a fenntartó hirdetménye alapján 
meghatározott időpontban. 
A gyermekek felvétele folyamatos 



2016/2017 

 

 
A fenntartó által engedélyezett óvodai csoportok 
száma: 5 
 
Napraforgó vegyes csoport:    22 gyermek 
Napsugár vegyes csoport:       21 gyermek 
Bajnok vegyes csoport:           22 gyermek 
Ficánka vegyes csoport:          21 gyermek 
Katica vegyes csoport:            22 gyermek 
                               összesen: 108 gyermek 
 
Óvodai férőhelyek száma: 175 
 

 
III. Gazdálkodási adatok 

 
Adat Megtalálható 

1. A köznevelési intézmény éves költségvetése, éves 
költségvetési beszámolója 

Az intézmény gazdálkodási besorolása önállóan működő 
költségvetési szerv. 
A gazdálkodási feladatokat a Kiszombori Polgármesteri 
Hivatal Közgazdasági Csoportja látja el, és készíti el a 
költségvetési beszámolókat. 

2. A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira 
vonatkozó összesített adatok, dologi előirányzatok 

2016. éves költségvetésünk mindösszesen:91.091.000,- Ft 
 

1. Bér (összesített adatok) 
83.523.000,- Ft járulékokkal együtt 

1. A foglalkoztatottak száma: 18 fő 
2. Vezetők illetménye, pótlékai 

3. Dologi kiadások (ÁFÁ-val együtt) 
       7.140.000,- Ft 

3.Az államháztartásról szóló törvényszerinti költségvetési 
támogatások felhasználása 

Ingyenes óvodai nevelés - oktatás az intézmény Alapító 
Okirata és a Pedagógiai Program alapján 
     Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált fejlesztése 
     Gyermekétkeztetési feladatok 

4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló 
fejlesztések leírása 

A TÁMOP 3.1.5 Pedagógusok más szerepben 
továbbképzés támogatása 
A TÁMOP- 3. 1. 7-11/2-2011- 0581 Referencia 
intézmények támogatására elnyert támogatás  

 

Kiszombor, 2016. október 15.     Börcsökné Balázs Márta 

                  óvodavezető 


