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Dabas-Sári Óvoda  

2371 Dabas, Mánteleki út 6. (Tagóvoda: Szent János út 277.) 

SLOVENSKÁ NÁRODNOSTNÁ MATERSKÁ ŠKÔLKA DABAŠ-ŠÁRA 

OM: 032765 

Elérhetőségek: dabassariovi@gmail.com, 06-29-364-335, 06-70-331-6000 

 

Nevelési- oktatási intézményi közzétételi lista  

a fenti intézmény vonatkozásában 

a 2021-2022 nevelési évre 

KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi 

adatokat tesszük közzé: 

1.) Alapító Okirat 

1. Az alapító okirat száma   HIV/27039-2/2018 

 

2. A költségvetési szerv neve: 
(továbbiakban intézmény) 

 

DABAS-SÁRI ÓVODA 
SLOVENSKÁ NÁRODNOSTNÁ MATERSKÁ 
ŠKÔLKA DABAŠ-ŠÁRA 

 

3. Székhelye, címe, PIR száma, 
adószáma:  
 

 
 
 

 
 

OM azonosítója: 

 

2371  Dabas-Sári,  Mánteleki u. 6. 
„Szivárvány” Óvoda        
Tel.: 29/ 364-335; 29/564-280 

06-70-331-6000 
E-mail: dabassariovi@gmail.com 
PIR száma:  685270 

Adószáma:  16935509-2-13 
Számlaszám: 64400013-30106083-71100013 

 032765 

 
4. Az intézmény telephelye: 
Tagintézmény megnevezése, 

címe: 

 
Dabas-Sári Óvoda Napsugár Tagóvodája 
Az intézmény a Dabas Város Önkormányzata 

tulajdonában, lévő az önkormányzat által, az 
óvoda használatára bocsátott ingatlanban 
működik. 

2371  Dabas-Sári Szent János út 277. 
Tel.: 29/ 364-365; 29/564-290; 06-70 331-6001  

 

 

5. Az alapítás éve: 
 

 

 

1998. szeptember 1. – „Szivárvány Óvoda” 
2371 Dabas-Sári, Mánteleki u. 6 

1976. szeptember 1. – „Napsugár Óvoda” 
2371 Dabas-Sári, Szent János u. 277. 

  

mailto:dabassariovi@
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6. A feladat ellátását szolgáló 
vagyon: 

Ingatlan címe: 2371 Dabas-Sári, Mánteleki út 6.  
Helyrajzi szám: 504/5 

Becsült érték: 80.329.414 Ft 
 

Ingatlan címe: 2371 Dabas-Sári, Szent János út 
277.  
Helyrajzi szám: 474 

Becsült érték:  48.518.422 Ft 
Ingó: vagyonleltár szerint 

 

 

7. Az alapítói jogok 
gyakorlójának, az intézmény 

fenntartójának megnevezése, 
címe: 

 

Dabas Város Önkormányzata 
2370 Dabas, Szent István tér 1/b. 

 
8. Az intézmény irányító 

(felügyeleti) szerve: 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

2370 Dabas, Szent István tér 1/b. 

 

9. Az intézmény jogállása 

Jogi személyként működő helyi önkormányzati 

költségvetési szerv 

 
10. Az intézmény által ellátott 

közfeladat 

Közoktatás, óvodai nevelés 

 

11. Az intézmény gazdálkodási 
besorolása:  

 

önállóan működő költségvetési szerv 

 

 

12. Az intézmény típusa  

 

ÓVODA 

 
13. Az intézmény működési 
köre 

Dabas-Sári Városhatár  
Szabad kapacitás esetén az intézmény felvehet 
gyermekeket a kötelező felvételi körzethatáron 

kívül, továbbá fogadhat bejárókat az ország 
egész területéről. 

 

14. Az intézmény 
alaptevékenységének 
kormányzati funkció szerinti 

megjelölése, feladatmutatói, 
nemzeti, etnikai, kisebbségi és 
más feladatai: 

 

851020 Óvodai nevelés (szakágazat) 
091110 Óvodai nevelés, ellátás 
Feladatmutató: ellátást igénylők száma 

Teljesítménymutató: ellátottak száma 
 
091130 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai 

nevelés, oktatás 
Feladatmutató: nemzeti kisebbségi ellátottak 

száma 
 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése, ellátása 
amennyiben az illetékes szakértői és 
rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői 

vélemény alapján, a gyermek a többi gyermekkel 
együtt nevelhető és  

a) az illetékes szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján a 
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tanuló testi fogyatékossága 
mozgáskorlátozottság, érzékszervi 

fogyatékossága látás- vagy hallássérülés, 
beszédfogyatékos, vagy enyhe fokban 

értelmi fogyatékos, illetve az előbbiek 
együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, illetve a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenességével küzd 
b) illetve a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzd 
Feladatmutató: sajátos nevelési igényű ellátottak 
száma  

 
096015 Óvodai intézményi étkeztetés 

Feladatmutató: ellátást igénylők száma  
Teljesítménymutató: ellátottak száma 
 

 

15. Az intézmény vállalkozási 
tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 
végez. 

 

16. Feladatellátási helyenként 
felvehető maximális gyermek 

létszám: 

 

 

Szivárvány Óvoda Dabas-Sári, Mánteleki u. 6.     
75 fő                          

Napsugár Óvoda Dabas, Szt. János út 277.          

100 fő                  

17. Az intézmény szakmai 
jogállása: 

Az intézmény szakmailag önálló 

 
18. Gazdálkodással összefüggő 

jogosítványok: 

 
Működési, fenntartási, kiemelt költségvetési 

előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező 
intézmény.  
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Dabasi 

Intézményfenntartó Központ látja el.  
 

19. Az intézmény vagyon feletti 
rendelkezési joga: 

16/2013. .(V.01.) sz. ÖK. rendelet alapján. 
A költségvetésben jóváhagyott előirányzat erejéig 

100 000 Ft értékhatárig a kis értékű tárgyi 
eszköz beszerzésére az intézmény vezetője 

jogosult. 
Költségvetési előirányzatot meghaladó 
vagyontárgy beszerzéséről, forgalomképes 

vagyontárgy értékesítéséről a képviselő testület, 
illetve a Gazdasági Bizottság dönt. 

20. Az intézmény vezetőjének 
megbízási rendje 

 
 

Az intézmény képviseletére 

Vezetője Dabas Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által, pályázat útján, a 

közalkalmazotti törvénynek és egyéb vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően, határozott időre (5 

év) megbízott óvodavezető. Az óvodavezető felett 
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jogosult személy az egyéb munkáltatói jogokat Dabas Város 
Polgármestere gyakorolja. 

A fentiek szerint megbízott óvodavezető 

21. Az intézmény 
foglalkoztatottaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok 

Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban, 
vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti megbízási 

jogviszonyban történik 

22. Az intézmény által 

készítendő beszámolók módja 

Az intézmény a fenntartó által meghatározott 

időpontokban komplex szakmai, pénzügyi 
beszámolót köteles készíteni. 

 
1.1. Intézményi Alapítvány: 

 
Megnevezése:  Napraforgó Óvodai Alapítvány 

Székhelye:      Magyarország, 2371 Dabas, Szent János út 277. 

Típusa:           Közalapítvány 

Adószáma:      18680638-1-13 

Számlaszáma: 64400013-10104394-00000000 

Célja:              A Sári óvodások óvodai körülményeinek javítása, fejlesztése. 

Kirándulások támogatása. 

 

1.2. Óvodai dokumentumok elérhetősége: 

 

www.dabas.hu/intézmények/óvodák 

 

2.) Óvodapedagógusok száma: 15 fő  

 

Intézményvezető:                 Mrázné Csernák Ilona 
Intézményvezető-helyettes:  Weisz Teréz 

Tagóvoda vezető:                 Szabados Anna 
  

 

Főiskolai 

végzettségű 

óvodapedagógus 

 

15 fő 

óvodapedagógus   

 

 

 

Ebből  

 

 

Középfokú szlovák 

nemzetiségi 

óvodapedagógusi 

végzettségű 

 

8 fő 

Főiskolai szlovák 

nemzetiségi 

óvodapedagógusi 

végzettségű 

5 fő 

Szakvizsgázott  3 fő 

 Beszéli a szlovák 

nyelvet 

2 fő 

Fejlesztőpedagógus 1 fő 
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Gyógytestnevelő  

Gyerekjóga oktató  

1 fő 

Nyelv és beszédfejlesztő 1 fő 

 
 

3.) Nevelőmunkát közvetlenül segítők száma: 11+2 (részmunkaidős) fő 

 

Pedagógiai asszisztens 
  
 2 fő (pedagógusi végzettséggel)+ 2 fő részmunkaidős 
 

Dajkai végzettséggel 

rendelkezik 

 

 8 fő 

 

Óvodatitkár-ügyintézői 
végzettségű 

  

 
1 fő 

 

4.) 2021. szeptemberétől intézményi költségvetés szerint az alábbi 
létszám finanszírozott. 

 

Dabas-Sári Óvoda 

 Napsugár  

Óvoda  
Szent János út  

Szivárvány  

Óvoda  
Mánteleki út  

Intézményi 

szinten 
összesen 

Engedélyezett 
csoportok száma 

4 3 7 

Alapító okirat 
szerinti férőhely 

100 75 175 

Óvodai 
jogviszonnyal 

rendelkező 

gyermekek 
létszáma 

 
STAT 94 

SNI 6 fő  

 
 STAT 83 

SNI 2 fő  

177 
  

Óvodapedagógusok 
létszáma 

8 

(1 fő gyakornok, 
7 fő Ped II.) 

6+ 1 részm.  
(3 fő Ped I, 
4 fő Ped II.) 

14 + 1 
részm. 

 

 
 

28 Pedagógiai 
asszisztens 

1+1 részm. 1+1 részm. 
4  

13 Dajka 4 3 7 

Kisegítő dajka 1 1 

Óvodatitkár 1 1 

 

 Minden státuszunk betöltött.  

 A fűtő-karbantartói feladatokat a Dabasi Intézményfenntartó Központ 

által kihelyezett munkatárs látja el mindkét épületben.                 
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5.)  Létszámok – csoportbeosztás (2021. október 1. állapot szerint) 

A kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete alapján a gyermekek és az 
alkalmazottak adatbázisa a Központi Információs Rendszerben van 

nyilvántartva. 
 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje az  
adatvédelmi törvény betartásával történik. 
 

 

Felvételi határozat alapján óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek 

száma csoportonkénti beosztással 
 

Csoport Gyermeklétszám Összesen 

Gólyahír  
kiscsoport 

 
STAT:26 

29 

Szivárvány 
 

STAT: 83 
86 

 
Búzavirág  

kis-középső csoport 

28 

Pipacs nagycsoport 

 

29 

Margaréta  

kiscsoport 

STAT:19 

24 

Napsugár 

 
STAT:94 

99 
Hóvirág  

kis-középső csoport 

26 

Ibolya  

Középső-nagycsoport 

26 

Tulipán  
nagycsoport 

 

23 

Óvoda szinten összesen  185 

 
 

Új gyermekek befogadása folyamatos a nevelési év folyamán. 
 
 

 

6.)  Nevelési év rendje 2021/2022 

 

1.  Működési rend ☝! 

Nevelési év első munkanapja:    2021. szeptember 1., kedd 
Nevelési év utolsó munkanapja: 2022. augusztus 31., kedd 
 

2. Az óvodák nyitva tartása ⌚ ! 
Nyitva tartásunkat a szülői igényeknek megfelelően a fenntartó határozza 
meg.  

Heti öt munkanapban, naponta 6.30 - 16.30 között !! 
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A nevelőtestület által meghatározott  pedagógiai  célra  öt  munkanapot  
nevelés  nélküli  munkanapként  használhatunk  fel. Ekkor az óvoda ügyeleti 
jelleggel működik. 

 

3. Munkaszüneti napok, nevelés nélküli munkanapok, ügyeletek, zárva 
tartások, összevonások, óvodai ünnepek, ünnepélyek időpontjai 

2021. szeptember-december 

Időpont Program 

2021. október 23., szombat Nemzeti ünnep. 

2021. október 25 hétfő október 29 
péntek között  

  

2 nevelés nélküli munkanap 
kijelölése (ügyelet) a gyermekek 

létszámának függvényében.  
(Iskolai őszi szünethez igazodva.) 

2021. november 1. Mindenszentek 

2021. november29. (hétfő) - 

december 6. között (hétfő) 
/csoportonként/ 

Mikulás várás. 

Meglátogat minket az 
„Önkormányzati” Mikulás. 

Advent 1. vasárnapja: 
2021.november 28. 
2021. november 29.  - december 21. 

között. 

Karácsonyvárás – Adventi időszak 
Nemzetiségi napok - Nyitott óvodai 
napok  

(csoportonként és óvoda szinten) 

2021. december 11., szombat - 

munkanap 

December 24-ei áthelyezett 

munkanap. 

2021. december 21., kedd Az év utolsó nevelési napja. 

2021. december 22-31. között 
(keddtől újévig). 

Téli zárva tartás.  

2022. január-augusztus között 

2022. január 3., hétfő. Az újév első nevelési napja. 

2022. január 6- március 1. között Farsangi időszak. 

2022. február 7., hétfő  Farsangi mulatság a Napsugár 

óvodában.  
Nyitott óvodai nap. 

2022. február 14., hétfő Farsangi mulatság a Szivárvány 
óvodában. Nyitott óvodai nap. 

2022. március 14., hétfő Munkaszüneti nap 

2022. március 15., kedd Nemzeti ünnep 

2022. március 26., szombat Március 14-ei áthelyezett munkanap 

2022. április 4. – április 13. között   Húsvétvárás 

2022. április 14. (csütörtök) és 
április 19. (kedd). 

Ügyeleti ellátás. 1 nevelés nélküli 
munkanap kijelölése (ügyelet) a 

gyermekek létszámának 
függvényében.  
(Iskolai szünethez igazodva.) 

2022. Április 15., péntek-április 
18., hétfő között 

HÚSVÉTI ÜNNEPEK  

2022. május 1., vasárnap  A munka ünnepe, az EU 
csatlakozás napja. 

2022. május első vasárnapja  Anyák köszöntése egyénileg. 

2022. májusában Évzáró programok,  nyitott óvodai 

napok 
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2022. május 13., péntek Családi nap a Szivárvány óvodában.  

2022. május 20 péntek Óvodai búcsúzás - Napsugár óvoda 

2022.május 27. péntek Óvodai búcsúzás - Szivárvány óvoda 

2022. május 30., június 03. (hétfő-

péntek) 

Gyermekhét - gyermekprogramok 

2022. június 4., szombat Nemzeti összetartozás napja 

2022. június 5., vasárnap, június 
6., hétfő 

Pünkösdi ünnep. 

2022. június 19., vasárnap Apák köszöntése egyénileg. 

2022. június 20., hétfő – augusztus 

31. szerda között 

Nyári Óvodai ellátás. Óvodai ZÁRVA 

tartás kijelölése. 

2022. augusztus 20., szombat Nemzeti ünnep. 

 
 

 Az épületek a DIK Konyha zárva tartásához igazodva 2022. 

augusztusában 1 hétig ZÁRVA tartanak (gyermekeket nem fogadunk) 

 Az esetleges  nyári épületenkénti nyitva ill. zárva tartásokat a 

munkálatok függvényében később határozzuk meg. 

A nevelőtestület által meghatározott  pedagógiai  célra  öt  munkanapot  
nevelés  nélküli  munkanapként  használhatunk  fel. Ennek pontos 

időpontját előtte 7 nappal jelezzük. Ekkor az óvoda ügyeleti jelleggel 
működik. 

 

4. Étkeztetés  

 
Az óvodai ellátás ingyenes. A gyermekek napi háromszori táplálkozásának 
megszervezése térítési díj ellenében a Dabas Város Önkormányzatának 

feladata.  
Az étkeztetést a Dabasi Intézményfenntartó Központ konyhája 
biztosítja. 

Étkezési térítési díj: 500 Ft/nap (tízórai, ebéd, uzsonna) 
 
Étkezési támogatás igénybevételének lehetősége, térítési kedvezményre 

jogosultság: 
 

 Gyermekétkeztetés igénybevételére írásban nyilatkozik a szülő 
(Kérelem étkezéshez nyomtatványon). 

 Ingyenes, kedvezményes vagy diétás intézményi étkezés 
igénybevételére NYILATKOZAT formanyomtatvány kitöltése szükséges  

(három vagy több gyermeket nevelő családok, tartósan beteg, 
Rgyvk…stb.) A nyilatkozat kitöltése és a szükséges igazolások 
bemutatása esetén étkezési térítési díjkedvezményre, diétás 

étkeztetésre  jogosult a gyermek. 
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5. Óvodai felvételi előjegyzés, óvodai felvétel  

A következő nevelési évre április 20. – május 20. között (általában 3 nap), 

melynek időpontját a fenntartó 30 nappal előtte nyilvánosságra hozza. 

A felvételi előjegyzés a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) 

20.§ alapján történik. 

Az óvodai felvétel folyamatos.  

 

Dabas,2021. szeptember 1. 

 

Mrázné Csernák Ilona - intézményvezető 

  


