
Nivegy-völgyi Óvoda Nivegy-Taler Kindergarten 

8272 Szentantalfa, Fő út 22. 

OM 036849 

 

 

Különös közzétételi lista 

Pedagógusok és pedagógiai munkát segítők végzettsége 

végzettség óvodavezető óvodapedagógus dajka összesen ebből tartósan 

távol 

Főiskolai 

végzettség + 

szakvizsga 

1   1 0 

Főiskolai 

óvodapedagógus 

végzettség 

 3  3 0 

Középfokú 

végzettség+ 

dajkaképző 

  1 1 0 

8 általános + 

dajkaképző 

  1 1 0 

Összesen: 1 3 2 6 0 

 

 

Engedélyezett létszám: 6 fő 
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Statisztikai adatok 

Nevelési év Csoportok 

száma 

Felvehető 

gyermekek 

száma 

Tényleges 

létszám 

Pedagógusok 

száma 

Pedagógiai 

munkát segítők 

száma 

2008/2009 2 50 44 4 2 

2009/2010 2 50 42 4 2 

2010/2011 2 50 48 4 2 

2011/2012 2 50 50 4 2 

2012/2013 2 55 52 4 2 

2013/2014 2 55 49 4 2 

2014/2015 2 55 40 4 2 

2015/2016 2 55 43 4 2 

2016/2017 2 55 46 4 2 

2017/2018 2 55 51 4 2 

2018/2019 2 55 55 4 2 

2019/2020 2 55 53 4 2 

 

 



Nivegy-völgyi Óvoda Nivegy-Taler Kindergarten 

8272 Szentantalfa, Fő út 22. 

OM 036849 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodai nevelési év helyi rendje 

 

 

Nevelési év: adott év szeptember 01-jétől a következő év augusztus 31-éig. 

 

Beiratkozás időpontja: adott év április 20. és május 20 közötti időpontban, szabad férőhely esetén 

folyamatos  

A beiratkozás menete: a beiratkozás első határnapját megelőzően 30 nappal a fenntartó által közzétett 

hirdetmény szerint. 

 

Óvodai szünetek rendje: az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint. 
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Általános közzétételi lista a 2011. évi CXII. Törvényhez 

 
I. Szervezeti, személyzeti adatok 

Adat Megtalálható Frissítés Megőrzés 

1. A közfeladatot ellátó szerv 

hivatalos neve, székhelye, 

postai címe, telefon- és fax 

száma, elektronikus 

levélcíme, honlapja, 

ügyfélszolgálat. 

Nivegy-völgyi 

Óvoda/Nivegy-Taler 

Kindergarten 

8272 Szentantalfa, Fő u. 22. 

Tel:,fax:06 87/479 066 

            06 87/579002 

e-mail: nivegy-

ovi@vazsonykom.hu 

honlap: www.nivegyovi.hu 

ügyfélszolgálat: a fenti címen 

és telefonon 

 

A változást követően azonnal Az előző állapot törlendő 

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv 

szervezeti felépítése 

Egy szervezeti egység, 

felépítése az SZMSZ-ben 

A változást követően azonnal Az előző állapot törlendő 

3. A közfeladatot ellátó szerv 

vezetőinek neve, beosztása, 

elérhetősége 

Bartalos Richárdné 

óvodavezető 

8272 Szentantalfa, Fő u. 22. 

Tel.: 06 87/579002 

Fax. 08 87/479066 

A változást követően azonnal Az előző állapot törlendő 

mailto:nivegy-ovi@vazsonykom.hu
mailto:nivegy-ovi@vazsonykom.hu
http://www.nivegyovi.hu/
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e-mail:nivegy-

ovi@vazsonykom.hu 

 

4. A szervezeten belül 

illetékes ügyfélkapcsolati 

vezető neve, elérhetősége és 

az ügyfélfogadás rendje 

Bartalos Richárdné 

óvodavezető 

8272 Szentantalfa, Fő u. 22. 

Tel.:06 87/479066, 579002 

e-mail:  

nivegy-ovi@vazsonykom.hu 

Ügyfélfogadási rend: minden 

nap 10.00-13-00, illetve 

egyeztetés alapján 

A változást követően azonnal Az előző állapot törlendő 

5. Testületi szerv esetén a 

testület létszáma, összetétele, 

tagjainak neve, beosztása, 

elérhetősége 

 

 

 

 

Nem releváns 

Az óvoda nem testületi szerv 

A változásokat követően 

azonnal 

Az előző állapot törlendő 

6. A közfeladatot ellátó szerv 

irányítása, felügyelete vagy 

ellenőrzése alatt álló, vagy 

alárendeltségében működő 

más közfeladatot ellátó 

szervek megnevezése 

 

Nem releváns A változásokat követően 

azonnal 

Az előző állapot törlendő 

mailto:nivegy-ovi@vazsonykom.hu
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7. A közfeladatot ellátó szerv 

többségi tulajdonában álló, 

illetve részvételével működő 

gazdálkodó szerv neve, 

székhelye, tevékenységi 

köre, képviselőjének neve 

Nem releváns A változásokat követően 

azonnal 

Az előző állapot törlendő 

 

 
8. A közfeladatot ellátó szerv 

által alapított 

közalapítványok neve, 

székhelye elérhetősége, 

alapító okirata, kezelő 

szervének tagjai 

Nem releváns 

Az intézménynek nincs 

közalapítványa 

A változásokat követően 

azonnal 

Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

9. A közfeladatot ellátó szerv 

által alapított költségvetési 

szerv neve, székhelye,a 

költségvetési szervet alapító 

jogszabály megjelölése, 

vezetője, működési 

engedélye 

Nem releváns 

Az intézménynek nincs általa 

alapított költségvetési szerve 

A változásokat követően 

azonnal 

Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

10. A közfeladatot ellátó 

szerv által alapított lapok 

neve, a szerkesztőség és 

Nem releváns 

Az intézménynek nincs általa 

alapított költségvetési szerve 

A változásokat követően 

azonnal 

Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 
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kiadó neve és címe, valamint 

a főszerkesztő neve 

 

 

11. A közfeladatot ellátó 

szerv felettese, illetve 

felügyeleti szervének, 

hatósági döntései 

tekintetében a fellebbezés 

elbírálására jogosult 

szervnek, ennek hiányában a 

közfeladatot ellátó szerv 

felett törvényességi 

ellenőrzést gyakorló 

szervnek adatai 

Nivegy-völgyi 

Önkormányzatok 

Óvodafenntartó Társulása 

8272 Szentantalfa, Fő u. 39. 

Tel. 06 87/479499 

e-mail:antalfa1@axelero.hu 

A változásokat követően 

azonnal 

Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

adat megtalálható frissítés megőrzés 

1. A közfeladatot ellátó szerv 

feladatát, hatáskörét és 

alaptevékenységét 

meghatározó, a szervre 

vonatkozó alapvető 

jogszabályok, közjogi 

szervezetszabályozó 

eszközök, valamint a 

szervezeti és működési 

szabályzat vagy ügyrend, az 

Dokumentumok/ Szervezeti 

és Működési Szabályzatban 

A változásokat követően 

azonnal 

Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 
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adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzat 

hatályos és teljes szövege 

 
2. Az országos illetékességű 

szervek, valamint a kormány 

általános hatáskörű területi 

államigazgatási szerve 

esetében a közfeladatot ellátó 

szerv feladatáról, 

tevékenységéről szóló 

tájékoztató 

Nem releváns 

Az intézmény nem országos 

illetékességű. És nem a 

kormány általános hatáskörű 

területi államigazgatási 

szerve 

A változásokat követően 

azonnal 

Az előző állapot törlendő 

3. A helyi önkormányzat 

önként vállalt feladatai 

 

Jelenleg nincs önként vállat 

feladat 

A változásokat követően 

azonnal 

Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

4. Államigazgatási, 

önkormányzati és egyéb 

hatósági ügyekben ügy 

fajtánként és eljárás 

típusonként a hatáskörrel 

rendelkező szerv 

megnevezése 

 

Nem releváns, nem 

vonatkozik az óvodára 

A változásokat követően 

azonnal 

Az előző állapot törlendő 

5. A közfeladatot ellátó szerv 

által nyújtott vagy 

költségvetésből 

finanszírozott 

Ingyenes óvodai nevelés-

oktatás 

A változásokat követően 

azonnal 

Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 
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közszolgáltatások 

megnevezése, tartalma, 

igénybevételének rendje 

 

 
6. A közfeladatot ellátó szerv 

által fenntartott adatbázisok, 

illetve nyilvántartások leíró 

adatai (név, formátum, az 

adatkezelés célja, jogalapja, 

időtartama, az érintettek 

köre, az adatok forrása, 

kérdőíves adatfelvétel esetén 

a kitöltendő kérdőív), az 

adatvédelmi nyilvántartásba 

bejelentendő 

nyilvántartásoknak az e 

törvény szerinti azonosító 

adatai; a közfeladatot ellátó 

szerv által-alaptevékenység 

keretében-gyűjtött és 

feldolgozott adatok fajtái, a 

hozzáférés módja. 

Óvodai adatbázis, 

nyilvántartási fajtái: 

1. óvodás gyermekek 

személyes adatai 

2. közalkalmazotti 

nyilvántartás 

3. törzskönyv 

A gyerekek és az 

alkalmazottak adatbázisa a 

KIR-ben található meg, a 

kormány 229/2012.(VIII.28) 

Korm. rendelete alapján. 

Adattartalom: név, 

születéskori név, anyja neve, 

születési helye, tartózkodási 

hely (állandó, ideiglenes), 

állampolgárság, jogviszony 

kezdete, vége, taj szám. 

Az illetékesek számára 

megtekinthető a KIR 

adatbázisban és a vezetői 

irodában, a vezető 

A változásokat követően 

azonnal 

Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 
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engedélyével és az 

adatvédelmi törvény 

betartásával 

7. A közfeladatot ellátó szerv 

nyilvános kiadványainak 

címe, témája, a hozzáférés 

módja, a kiadvány 

ingyenessége, illetve a 

költségtérítés mértéke 

Nem releváns, nincs 

kiadványa az óvodának 

negyedévente Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

8. A testületi szerv döntési 

előkészítésének rendje, az 

állampolgári közreműködés 

(véleményezés) módja, 

eljárási szabályai,  a testületi 

szerv üléseinek helye, 

továbbá nyilvánossága, 

döntései, ülésének 

jegyzőkönyvei, illetve 

összefoglalói. 

Intézményi SZMSZ, 

megtalálható:  

www.nivegyovi.hu, illetve az 

óvodavezető engedélyével a 

vezetői irodában 

megtekinthető. 

negyedévente Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

9.  A törvény alapján 

közzéteendő 

jogszabálytervezetek és 

kapcsolódó dokumentumok; 

a helyi önkormányzat 

képviselőtestületének 

nyilvános ülésére benyújtott 

előterjesztések a benyújtás 

Nem releváns A változásokat követően 

azonnal 

Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

http://www.nivegyovi.hu/
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időpontjától 

 

 

 

10. A közfeladatot ellátó 

szerv által közzétett 

hirdetmények, közlemények 

 

 

 

 

 

Álláspályázatok:  

www.közigállás.gov.hu 

honlapon 

Veszprém Megyei Napló 

álláskínálat rovatában 

 

 

 

Folyamatosan 

   

 

Legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

11. A közfeladatot ellátó 

szerv által kiírt pályázatok 

szakmai leírása, azok 

eredményei és indoklásuk. 

Nem releváns, az intézmény 

nem ír ki pályázatot 

Folyamatosan Legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

12. A közfeladatot ellátó 

szervnél végzett 

alaptevékenységgel 

kapcsolatos vizsgálatok, 

ellenőrzések nyilvános 

megállapításai  

Szentantalfa Község 

archívumában 

A vizsgálatról szóló jelentés 

megismerését követően 

azonnal 

Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

13. A közérdekű adatok 

megismerésére irányuló 

igények intézésének rendje, 

az illetékes szervezeti egység 

neve, elérhetősége, ahol 

kijelölésre kerül, az 

Intézményi SZMSZ-ben 

megtalálható:  

www.nivegyovi.hu 

Negyedévente  Az előző állapot törlendő 

http://www.közigállás.gov.hu/
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adatvédelmi felelős vagy 

információs jogokkal 

foglalkozó személy neve 

 

 
 

14. A közfeladatot ellátó 

szerv tevékenységére 

vonatkozó, jogszabályon 

alapuló statisztikai 

adatgyűjtés eredményei, 

időbeli változásuk 

 

Közoktatási statisztika: 

www.kir.hu 

 

 

negyedévente 

   

Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

15. Közérdekű adatokkal 

kapcsolatos kötelező 

adatszolgáltatás adott szervre 

vonatkozó adatai. 

Statisztikai adatok 

2008,2009,2010. 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 

Az óvoda archívumában 

 

negyedévente 

Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

16. Azon közérdekű adatok 

hasznosítására irányuló 

szerződések listája, 

amelyekben a közfeladatot 

ellátó szerv az egyik 

szerződő fél 

 

 

 

 

Az intézmény nem 

rendelkezik ilyen jellegű 

szerződéssel 

 

negyedévente Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 
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17. A közérdekű adatok 

megismerésére irányuló 

igények intézésének rendje, 

az illetékes szervezeti egység 

neve, elérhetősége, ahol 

kijelölésre kerül, az 

adatvédelmi felelős.  

Intézményi SZMSZ-ben 

megtalálható:  

www.nivegyovi 

Negyedévente  Az előző állapot törlendő 

 


