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KÖZLEMÉNY 
óvodás és bölcsődés gyermekek 

ügyeleti ellátásáról 
 

  

Tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendeletre, 
valamint a XV. kerületi Önkormányzat által felállított operatív törzs javaslatára saját 
hatáskörömben 2020. március 18-ától (szerda) visszavonásig, határozatlan időre 
elrendeltem az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék zárva tartását.  
 
A zárva tartás ideje alatt az intézmények ügyeletet kötelesek biztosítani. 
 
 
1.) Ügyeletes intézmények 
 
A többi óvodai feladat-ellátási hely zárva tartása mellett - az igények függvényében - az 
alábbi három óvoda tart ügyeletet: 
 

• Rákospalotai Összevont Óvoda Mozdonyvezető Tagóvodája (1155 Budapest, 
Mozdonyvezető utca 3-5.), 

• Hétszínvirág Összevont Óvoda Molnár Viktor Tagóvodája (1155 Budapest, 
Molnár Viktor utca 94-96.), 

• Újpalotai Összevont Óvoda Hartyán Tagóvodája (1157 Budapest, Hartyán köz 3.). 
 
A többi bölcsődei feladat-ellátási hely zárva tartása mellett - az igények függvényében - 
az alábbi bölcsőde tart ügyeletet: 
 

• Egyesített Bölcsődék XV/12-es bölcsődei tagintézmény (1157 Budapest, 
Nádastó park 1.) 

 
Az ügyeletes óvodák és bölcsőde nyitvatartási ideje: 6.00-17.30 óra 
 
 
2.) Az ügyeleti ellátás igénylésének rendje: 
 
Az óvodákban és a bölcsődében ügyeleti ellátás kizárólag telefonon vagy e-mailben 
igényelhető. 
 

• Rákospalotai Összevont Óvoda Mozdonyvezető Tagóvodája  
Telefon (munkanapon 7.00 – 16-00 óra között):  06-70-698-5635 

    06-70698 -5636 
E-mail: mozdonyvezetoovi@rakospalotaiovi.hu 
 

• Hétszínvirág Összevont Óvoda Molnár Viktor Tagóvodája  
Telefon (munkanapon 7.00 – 16-00 óra között):  06-70/698-5624 
E-mail: etkezes@hetszínviragovi.hu 
 

• Újpalotai Összevont Óvoda Hartyán Tagóvodája  
Telefon (munkanapon 7.00 – 16-00 óra között):  06-70/658-1649 
E-mail: hartyanovi@ujpalotaiovi.hu 

 
• Egyesített Bölcsődék XV/12-es bölcsődei tagintézmény 

Telefon (munkanapon 7.00 – 16-00 óra között):  06-70/658-1601 
• E-mail: igazgato@xvbolcsode.hu 
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Az ügyelet igényléséhez az alábbi információk szükségesek (telefonon bediktálni, e-
mailben feltüntetni):  
• Gyermek neve 
• Gyermek születési dátuma 
• Gyermek lakóhelye 
• Óvoda/bölcsőde neve 
• Gyermek csoportja 
• Melyik napokra kéri az ügyeletet 
• Igénylő e-mail címe 

 
Amennyiben az ügyeleti ellátásra az igénylés egy adott munkanapon 8.00 óráig 
beérkezik, a következő munkanaptól tudjuk biztosítani a gyermek számára az 
ügyeletet. 
 
Amennyiben egy adott intézménybe a fenti időpontig nem érkezik igénylés az ügyeletre, 
az intézmény a következő munkanapon zárva van. 
 
 
3.) Étkezés térítési díjának fizetése 
 
Az étkezés térítési díját jelenleg csak átutalással lehet fizetni. Az átutalás módjáról az 
érintett óvoda vagy bölcsőde elektronikus levélben tájékoztatja a megrendelőt.  
Amennyiben a megrendelő nem tudja átutalással kifizetni az étkezés térítési díját, az 
érintett óvoda vagy bölcsőde egy későbbi időpontban tájékoztatja a megrendelőt a 
befizetés módjáról. 
 
4.) Bölcsődei gondozási díj 

 
 
A bölcsődei gondozási díjat jelenleg csak átutalással lehet fizetni. Az átutalás módjáról 
a bölcsőde elektronikus levélben tájékoztatja az igénylőt.  
Amennyiben az igénylő nem tudja átutalással kifizetni a bölcsődei gondozási díjat, a 
bölcsőde egy későbbi időpontban tájékoztatja az igénylőt a befizetés módjáról és 
időpontjáról. 
 
5.) Ügyelet lemondása 

 
 
Kérjük, amennyiben az ügyeletet mégsem kívánják igénybe venni, azt – 
időponttól függetlenül - feltétlenül mondják le.  
 
Az ügyeletet lemondani a közlemény 1. pontjában megadott telefonszámokon vagy e-
mail címeken lehet.  
Lemondás esetén a gyermekétkeztetés térítési díj és a bölcsődei gondozás díj 
visszautalásának módjáról és időpontjáról az érintett óvoda vagy bölcsőde tájékoztatja 
a megrendelőt. 
   
 
 
FONTOS! 
Az ügyeletes intézmény területére csak lázmérést követően léphet be a gyermek 
és a kísérő szülő.  
A gyermek vagy a kísérő szülő 37 fokos vagy ennél magasabb testhőmérséklete 
esetén az intézmény nem veheti be a gyermeket az ügyeletre.   
 
 

 
Cserdiné Németh Angéla 

a XV. kerületi Operatív Törzs vezetője 
 

 


