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Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

x

}latźfi ozati j av aslat a bizottság, számáLra

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja

Tisztelt Képviselő.testület!

I.

Előzmények

il.

A beteľjesztés indoka

A

a Képviselő-testi'iletnek az e|őterjesztés megtárgya|ásźú.

gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásľól szóló 1997. évi )o(K. tĺlľvény(továbbiakban: Gyvt.) 94. $ (3) bekezdésének a) pontja értelmében az a települési <inkormányzat,
füvarosban a keľületi cinkormanyzat, arle|ynek területén tizezemé| több állandó lakos él' bölcsődét kötęles mfüödtetni.
A Budapest Jőzsefvźrosi onkoľmányzat (továbbiakbaÍI aZ onkormanyzat) a bölcsődei ellátást, mint gyermekjóléti a|ape|Iátást, saját fenntaľtású irtézményeiben a Katica Bölcsőde és
Napkĺizi otthonos ovodában (72 férőhe|y), valamint a Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődékben
(6 telephelyen 420 feľőhely) (továbbiakban: JEB) biztosítja.

A Budapest Fővaľos Koľmanyhívata|a Szociális

és Gyrámhivatal (továbbiakban: Kormányhivata|) a szociális, gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi szo|gáLtatők, intézményekés háIőzatok
hatósági nyilvántatásaról és ellenőrzéséről szőLő 369120|3. (X.24.) Koľm. rendeletben foglaltak szerint 2013 . novembeľ 20-2| . ĺapján a JEB székhelyén és telephelyein helyszíni ellenőrzéstfolyatott le.
ffiFi ),iľ?!]'.l'
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A hatósági ellenőrzésről készĹilt jegyzőkönyvben foglaltak a|apjźn a Kormĺínyhivatal felszólította a Budapest Józsefuáľosi onkormźnyzatot, hogy biztosítsa a JEB Nagýemplom utcai
Bölcsődéjében (Gyermekkert Bölcsőde) az engedé|yezeht férőhelyszám (96 fő) számáta a

személyes gondoskodást nýjtó gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi intézméĺyek.valamint személyek szakmai feladatairól és működésfü feltételeiről szóló |5l|998. (IV.30.) NM rendelet
(továbbiakbaÍ:. a Rendelet) 40. $-ában meghatáľozott tźrgyi feltételeket, ennek hiźnyźhan
engedélyben szereplő férőhelyszám csökkentését.
kére|mezze a múkĺjđési

ilI.

Tényállási adatok
Kormĺányhivatal źĺIta|tartott helyszíni ellenőrzés soľán megéilapítást nyert, hogy a Nagytemplom utcai Bölcsőde (továbbiakban: a Bölcsőde) jelenlegi engedélyezett férőhelyszźtmának (96 fő) Íigyelembe vételévela Rendelet 40. $-ában meghatározott tźrgyi feltételek nęm
biztosítottak, tekintetteI ana, hogy jelenleg ĺisszesen 6 csoportszoba van az épületben, melyből kettő helyiség 24 mz,melyben 8 gyermeknél több nem gondozÁatő.

A

A Rendelet

-

alapján a bölcsőde működtetésének tárgyi feltételei:
egy btjlcsődei csopoľtban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozhatő,
a bölcsődei csoportban, ha valamennyi gyeľmek betöltötte a második életévétlegfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható,
a bölcsődei csopoľtszoba hasznos alapteriilete gyeľmekenként legalább 3 négyzetméteľ.

A Bölcsődében 48-47-50-50-24-24 mL.es csopoľtszobak találhatóak, figyelembe véve a fentĹ

ekben hivatkozott jogszabá|yi előíľásokat 14-14-|4-14-8-8 féľőhelyes csoportszobák alakÍtha-

tóak ki, összesen

7f fó.

vezetőjének tájékoztatása alapjan az épi|et sajátos adottságai miatt (Ybl Miklós áltď
tervezett műemléképület) az engedélyezett ferőhelyszám (96 fő) táľgyi feltételei nem biĺosíthatóak. Avezetó a jogszabá|yi feltételek biztosítása éľdekében2014. szeptember 1. napjától a
B<ilcsődében gondozható gyeľmekek|étszétmát72 fore csökkentette, egyúttaljavaslattal éIt az
érintett intézmény mfüödési engedélyének módosításiáľa (engedéIyezett féróhe|yszźm 96 fórő|7f főre tĺjľténőcsökkentése, összesen 24 fő).
Ezzel egyidejűleg a JEB további 5 telephelyén}DI4. szeptember 1. napjától <isszesen 24 férőhelyszám bővítésétkezdeményezte _ a btjlcsődék jelenlegi adottságainak figyelembe vételével, a csopoľtok életkor szerinti ľacionális fęlosztásával - annak érdekébęn,hogy a kerületi
szinten bölcsődei gondozásban elhelyezhető kisgyeľmekek létszámanevźitozzon.

A JEB

JEB telephelyeinek férőhelysziímai:
telephelyek
1082 Budapest' Baross u. |03la. szźlna|atti bölcsőde
1082 Budapest, Baľoss u. II7. szám alaÍti bölcsőde
l085 Budaoest. Horĺínszkv u. 21. szám alatti bĺĺlcsőde
1087 Budaoest"Százados út 1 . szźrrl alatti bölcsőde
1082 Budapest. Nagytemplom u. 3. szám alatti btĺlcsőde
1084 Budapest. Tolnai L. u' 19' szárrlalattibölcsőde
osszesen:

.férőhelyszdm
2014,09.0I-tőI
ielen]ęe
72 fó
75 fő
75 fő
72 fő
72 fő
74 fő
50 fő
48 fő
fő
72
96tő
14 fő
60 fő
420 fo
420 fó

A JEB telephelyein tĺjrténő férőhelyszĺám módosítások alapjan indokolt, hogy a Nagytemplom

utcai Bolcsődében foglalkoztatott 18 fo kisgyeľmeknevelőbő| 2 fő 20|4. szeptembeľ 01' napjátőI a Horánszky utcai BöIcsődében kerĹilj<in foglalkoztatásľa. A Rendeletben meghatarozott
személyi feltételeknek a Nagýemplom utcai Bölcsődében a továbbiakban foglalkoztatott 16
kisgyeľmeknevelői Létszźlmmegfelel. A Horanszky utcai Btllcsődében a plusz két fő szaka|kalmazott foglalkoztatása megoldást jelentene a hĺíľomemeletes épületben szintenként kialakított csopoľtszobakban gondozott gyeľmekek udvari levegóztetésére, mozgatásátra (a többletmunkaerő foglalkoztatásáĺa ez idáig nem volt lehetőség).

A telephelyek férőhelyszámainak módosítása a mfüödési engedélyek, a JEB alapítő okiľatának, Szervęzeti és Mfüödési Szabá|yzatának, valamint Szakmai Programjrának módosítását
vonja maga után. A dokumentumok áttekintésre és akfual'izźiźlsrakeľĹiltek, a Képviselőtestület I01/20l4. (V.14.) szźlmt döntésében foglaltak szęrint a telephelyek elnevezései átvezetésre keľĹiltek. A mfüĺjdésiengedély módosításához szfüséges szakhatósági állásfoglalások
beszerzésre kerültek.

Az e|őteqesztés 1 . szétmúmelléklete az a|apitő okirat és módosító okirata, 2. szźlrnímelléklete a Szervezeti és Mfüödési szabá|yzat,3. számú melléklete a Szakmai Program.

IV.

A dtintés taľtalmának ľészletesismeľtetése
fentiekben leírtak alapjénjavasolom a JEB telephelyei engedéIyezett férőhelyszĺímainak
módosítását, ezze| egyidejűleg a mfüödési engedélyek módosítása iriánti kérelmek hatáskönel
ľendelkező hatóság felé t<jľténő benyújtását.
Javaslom továbbá a JEB alapítő okiratiínak,Szewezeti és MfüĺjdésiSzabályzatának, valamint
Szakmai Programjának az előteľjesztés mellékletébenszereplő tartalommal tĺiĺténőelfogadá-

A

sát.

v.

A diintés célja' pénzüryi hatása
A JEB telephelyeinek engedé|yezett férőhelyszámainak módosítása pénzugyi fedezetet nem
igényel, tekintettel aľra, hogy a maximálisan gondozhatő gyermekek száma vá|tozat|an. Az
intézméĺy2014. évi költségvętésébęnbetervezésre keľiilt béľjellegűkiÍizetések,valamint
dologi kiađások nem emelkednek.

vI. Jogszabályikiiľnyezet
A Képviselő-testület hatáskore a

Magyarország helyi önkormĺányzatairő| szőIő 20|1. évi
CLXXXX. ttirvény 13. $ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyeľmekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásről szóló 1997. évi XXXI. töľvény 104. $ (1) bekezdés a), d) pontjában
foglaltakon alapul.

A

bölcsődék személyi és targyi fęltételeit a személyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mfüödésfü feltételęiről sző|ő I5lI998. (IV.30.) NM rendelet 40. $-a, valamint 1. szĺímúmelléklete határozza

meg.

A minősített tĺibbségeta Budapest Főváros VIII. kenilet Józsefuarosi Önkormźlnyzata KépvĹ
selő-testĹilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺjdési Szabályzatérő| sző|ő 25120|3. (v.27.) önkoľ-

mźnyzati ľendeletének 1. számú melléklętének9. pontja íqa e|ő.

Kéľemazalábbihatározatl' javaslatelfogadását.
Hatńrozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. a Jőzsefváĺosi Egyesített Bölcsődék telephelyeinek

férőhe|yszámait 2014. szeptembeľ 01.

napj átőI az alábbiak'r a v áItoztatj a:

telephelvek

l082 Budaoest. Baľoss u. |03la. számalatti btilcsőde
1082 Buđaoest.Baross u. 1|7 . szám a|attí bölcsőde
1085 Budapest. Horánszkv u. f|. szán alatti bölcsőde
1087 Budapest.Százađos út 1 ' szźtm alatti bölcsőde
1082 Budapest. Nasytemplom u. 3. szĺĺmalatti bölcsőde
1084 Budapest. Tolnai L. u. 19. száľrralaÍti bölcsőde
osszesen:

Felelős: polgáľmester
Hatariđo: 20I 4. augusńus

27

féľőhelyszóm
75 fő
75 fó
74 fő
50 fő
72 fő
74 fő
420 fő

.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy gondoskodjon a Józsefuaľosi Egyesített B<jlcsődék székhely és
telephelyei mfüĺjdési engedélyénęk módosítása iriĺnti kérelmek benyújtásaľől a hatfuozati
j avas lat 1 . p ontj a alapj źb an me ghatźro zott féľőhelyszámok a|apj źn.
Felelős: polgármester
Hataridő : 20I 4. augusztus

27

.

a polgármestert a hataľo zati javaslat 2. pontjában

foglalt mfüödési engedélyek
módosítása iranti kérelmek benyújtásáva| kapcsolatos dokumentumok a|áírásźna.

3. felhatalm azza

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2014. augusztus 27.

4. elfogadj a a Jőzsefvaľosi Egyesítet Bĺilcsődék módosító okiľatát, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt a|apitő okiratát a tĺirzskönyvi nyilvĺántaľtásba t<jrténő bejegyzés
napi hatállyal, az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerinti taľtalommal.
Felelős: polgármester
Hatándó : 20 I 4. alsusńus

27

.

5. jóvrĺhagyja a Jőzsefuaľosi Egyesített Bĺjlcsődék Szervezeti és MfüĺjdésiSzabá|yzatát az e|őterjesztés 2. száĺ..ń mellékletében foglalt taľtalommal 2014' szeptember l. napi hatá|yba|épéssel.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 I 4. aususz11x

27

.

6. jőváhagyja a Jőzsefuárosi Egyesített Bĺilcsődék Szakmai Progľamját az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalomma|2014. szeptember 01. napi hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgáľmester
Határidő : 20I 4. augusztlss

27

.

7. fe\hatalmazza a polgáľmesteľt a hataľozat 4-6. pontjában meghatfuozott dokumentumok alá.
íľásáľa.

Felelős: polgáľmester
Hatĺáľiđő:2014. auguszfix

27

.

A

dtintés végrehajtását végző szeľvezeti egység:HumiĺnszolgáItatásilJgyosztáIyHumĺĺnkapcsolati lroda.
Budapest, 2014. augusztus 8.
ffith-a Pétemě

Törvényességi ellenőrzés
Danada-Rimĺán Edina
jegyző
nevében és megbízásából
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1.

száÍnil melléklet

ĺózspľvÁRosl EGYESÍTETT BolcsouÉr
Alapító okiratát módosító okiľat

Az alapítĺó okiľat mĺódosítĺó okiľatának bevezető ľésze
,,A Budapest Fővaros VIII. kęrület lőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete aMagyarcrszág helyi önkormźnyzatairól szóló 20I|. évi CLXXXIX. törvény 42. s 7. pontjában, az
á|Iamhánartásľól szóló törvény végrehajtásarőI szóIő 36812011. (xII.31.) Korm. rendelet, a
szakfeladatľendről és az áI|amháńartási szakágazati rendről sző|ő 5612011. CXII.3l.) NGM
rendelet, a gyermekek védelméľőlés a gyámügyi ígazgatźsról szóló 1997. évi )oo(. törvény
104.$-a, a személyes gondoskodást nffitó gyermekjóléti' gyeľmekvéđelmiiĺtézmények,valamint személyek szakmai feladatairól és mfüĺidésük feltételeiľől szóló 15l|998. (IV. 30.)
NM rendelet 35. $ és 40. $-a, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai fe|adataiľól és mfü<idésfü feltételeiről szóló Il2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. $
(1) bekezdés b) pontja alapjćn az a|ábbi okiratot adja ki.'' helyébe az a|á.ňbi szöveg lép:
,,A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testülete a Magłarország helyi onkormányzatairól szóló 2011. évi CI'WXIX torvény 42. s 7' pontja, az államháztartásról szóló 20]1. évi CXC,[/' torvény 8. s (5) bekezdése, a głermekekvédelmérőlés a
gyámügłi igazgatósról szóló ]997. évi Wru. brvény, a szeméIyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi iĺltézmények,valamint személyek szakmai feladataiľól és
működésiik feltételeiľől szóló |5/1998. (IV. 30.) NM rendelet 35. $ és 40. $-a alapjón, az áIlamháztartósról szóló tĺ)rtvényvégrehajtdsáról szóló 368/201]. Korm. rendelet 5' s (1)-(2)
bekpzdése szerinti tartalommal a Józsefvórosi Egłesített Bolcsődék alapításáról az alóbbi
alapító okiratot adja ki:',

Az

aIapitő okiľat 1. pontja .,,1.

A kiiltségvetési szerv

Neve: Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék

Rövidített név: JEB
Székhelye: 1083 Budapest, Szigetvĺíriutca

1.

Telephelyei:
1082 Budapest, Nagýemplom u. 1-3.

96 féľőhely

1087 Budapest,Szźuađosút 1. (Kerepesi út 33.)

48 férőhely

1085 Budapest, Horĺĺnszkyu,2|.

72 férőhe|y

1082 Budapest, Baross

u.II7.

72 f&ohely

1082 Budapest, Baross u. 103/a.

72 férőhe|y

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.

60 férőhely

1087 Budapest, Kerepesi29la. (konyha)'' - helyébe az a|ź.Ďbi sztiveg lép:

1. A kiiltségvetésĺszeľv

M e g n ev e zés e : Jó

z s efv

ár

os

i E gł e s ít e tt B a l c s ő dé k

Riiviďített neve: JEB
Székhelye: I08j Budapest, Szigetyáriu. ].
Telephelyeí:

Mini-Manó Bôĺcsőde

1082 Budapest, Baross u. 103/A.

Bąbóca Bolcsőde

1082 Budapest, Baross u.

Játékvár Btjlcsőde
Fecs e gő-tipegők BoI c s őde

1

Gyermekkert Bolcsőde

1082 Budapest, Nagłtemplom u' 3'

TacsökJak Bolcsőde

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.

Il7.

085 Budapest, Horánszlry u, 2 1,
l087 Budapest, Százados út ]'

1087 Budapest, Kerepesi 29/a. (konyha)"

Az

a\apitő okirat 3. pontja _ ,,A Kiiltségvetési szeľv

által ellátott, jogszabályban meghatá-

rozott közfeladata:

Magyaľországhe|yi önkoľmanyzataiőI szőIő 20|l. évi CDo(Xx. tĺlrvény23. $ (5) bękęzdés 11. pontja, (6) bekezdése és a gyeľmekek védelméľőlés a gyámügyiígazgatásról szóló
1997. évi xxK. törvény (GyVt) 94' $ (3) bekezdés d) pontja a|apjźn személyes gonđoskodást
nyujtó gyeľmekjóléti alapellátásként kötelező önkormĺĺnyzati ťeladatot lát el, továbbá a Gyvt.
42. $ (3) bekezdésébenmeghataľozoIt szo|gáltatásokat önként vá||a|t feladatként biztosítja.''
helyébe az a|á'Ďbi sziiveg lép:

-

,3. A költségvetési szerv által elldtott, jogszabdlyban meghatórozott kiizfeladata:
Magyarországhelyi tinkormányzatairőI sző|ő 2011. évi CLXxXx. ttirvény 23. $ (5) bekezdés 11. pontja, (6) bekezdése és a gyeľmekek védelméről és agyámigyiigazgatásról szóló
|997. évi XXXI. törvény (GyVt) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|apjan személyes gondoskodást
nyujtó gyeľmekjóléti alapellátásként kötelező önkormanyzati fe|ađatotlát el, a ĺjnkéntvállalt
feladatként a Gyvt. 38/A. $-ában meghatiíľozottBińos Kezdet Gyerekházat mfüödtet, továbbá a Gfi.42. $ (3) bekezdésében meghatáľozott szolgá|tatźtsokat önként vállalt feladatként
bińosítja.,'

Az a|apítő okirat

4. pontja

-

,,A költségvetési szeľv alaptevékenysége:

Alaptevékenységéneká||afiháńartásiszakágazatiszźlmaésmegnevezése:
8891 10

Szakfeladat szźtma
889101

B<ilcsődei ellrĺtás

Szakfeladat me gnevezése

bölcsődei ellátás

_ bölcsőde

1082 Bp., Nagytemplom u. 1-3. férőhelyszźm:96 fo

_ bölcsőde

1.
l085 Bp., Horánszky u.2|.
1082 Bp., Baross l.1|7.
1082 Bp., Baross u.I03la.

- bĺilcsőde

1084 Bp., Tolnai Lajos u.

_ bölcsőde

1087 Bp., Szazados út

_ bĺjlcsőde
_ bölcsőde

889108

férőhelyszám: 48 fő

f&óhe|yszźtm:72fő

ferőhelyszám:72fő
ferőhelyszám:72fo

19. Íéľőhelyszĺłm:60 fö

gyeľmekek egyéb napközbeni ellátása, játszócsopoľt,
otthoni gyermekgondozás

889109

gyermekek napközbeni ęllátásahoz kapcsolódó egyéb

szol'gźitatások,időszakosgyermekfelügyelet, jźÍszoház,
játékkölcsönzés

890114

a hátľĺányos he|yzetli gyeľmekek, ťratalok és családok

élętminőségétjavitő pľogramok, Biztos Kezdet gyeľekhźn, játszőhźn

562917

munkahelyi étkeztetés
a|ka|mazoÍtak étkeztetés e

873012
- helyébe az
, 4.

A

időskoruak átmeneti eL|átása,,
a|á.ňbi sztiveg lép:

kii lts égv etés i

s ze

rv alaptev ék e ny s ég e :,'

Alaptevékenységénekállamháztaľtási szakágazati besorolása, megnevezése..
Szakágazat száma: 889] 10
Szakńgazat megnevezése : Btjlcsődei ellátós

Sz alcľn ąi al apt ev éke ny s ég e k kor móny

104030
I04042
102022
041232
04]233

z

at i funkc i ó s z e r

i

nti

me gi e l ö l és e :

Gyermekek napkÓzbeni ellátása
Gyeľmekjóléti Szolgákatások

ldőskorúak, demens betegek átmeneti ellótása
Start-munka program - Téli kazfoglalkaztatós''

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

alapítő okirat 6. pontja _ ,,A Költségvetési szerv alapítĺói jogokkal felľuházott iľányító
szeľvének megnevezése, székhelye:

Az

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefuĺáľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete
1082 Budapest, Baľoss ll. 63-67.,, _ helyébe az a|ábbi sztiveg lép:

,,6. Ä kiiltségvetésĺszeľv alapítói jogokka| felľuházott ĺľĺĹnyítószcrvónck megnevezése,
székhelye:
Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkormźnyzatKépviselő-testĹilete
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

Fenntaľtó neve és székhelye:
Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat
1082 Budapest, Baross u.63-67."

alapítő okirat 9. pontja _ ,,A köItségvetési szeľv foglalkoztatottjaiľa vonatkozó foglal.
koztatási jogviszonyok megieltilése:

Az

-

közalkalmazottijogviszony, melyre |992. évi X)oilI. tĺirvény,valamint aköza|ka|.
mazottak jogállásaról szóló |992. évi ĐoilIl. tĺĺrvényneka szocialis, valamint a
gyermekjóléti és gyeľmekvédelmiágazatbarl történő végľehajtásźtőIsző|ő 257/2000.
(XI|.26.) Koľm. rendelet szeńnt.
munkaviszony, melyre a munka törvénykönyvéľől sző|ő 20|2. évi I. tĺirvényrendelkezéseít,
megbizási jogviszony, melyre a Polgari tĺirvénykĺinyvrőlszóló 1959. évi IV. ttirvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.'' _ helyébe az a|ábbi sziiveg lép:

,9. A ktiltségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkoaÍ foglalkoztatdsí jogviszonyok megjeItjlése:

-

kazalkolmazotti jogviszony, melyre 1992. évi WXru' ft)rvény, valamint a koząlkalmazottak jogóllásáról szóló 1992' évi WIil. torvénynek a szociális, valamint a g/ermeljóléti és głermekvédelmi ágazatban tt)rténő végrehajtósáról szóló 257/2000'
(X11.26.) Korm. rendelet szerint.
munkaviszony, melyre a munkn törvénykonyvéről szóló 20]2. évi I. tĺjrvényrendelkezéseit,
megbízósi jogviszony, melyre a Polgóľi törvénykonyvről szóló 20]3. évi V' tt)rvény
r endelkezé s eit kell alkalmazni.''

zÁn,ą.oÉx
Jelen alapító okiľat a töľzskĺinyvi nyilvĺántaľtásba történő bejegyzéssel lép hatá|yba, ezzeI
egyidejűleg a Jőzsefvtrosi Egyesített Bölcsődék 2013. maľcius 06. napjĺĺnkelt, egységes
szerkezetú a|apítő okiľata hatźiyźltvesńi.

Az a|apítő okiľatot Budapest Fővrĺros VIII. keľiilet Jőzsefvźrosi onkoľmźnyzatKépviselőtestĹilete

. . . . . .l

20 | 4. (v II.27 .) szźtmt hatźlrozatáv a|

hagýa jőv á.

Budapest, 201.4. augusztus

Danada-Riman Eđina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgiĺľmester

l0

ĺozsBľvÁRoSI ncyn,sÍľnľľľor,csooÉx
Alapító okĺrata
módosításokkal erységes szerkezetbe foglalva

A

Budapest Főváros VIII. Keriilet Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-tęstiilete aMagyarország helyi önkormźnyzatairól szóló 20II. évi CL)oo(IX tĺirvény42. s 7. pontja, az źi|amhánarásľől szóló 201|. évi CXCV. törvény 8. $ (5) bekezdése, a gyermekek védelméről és a
gyĺímügyiigazgatásről szóló 1997. évi x)oil. tĺirvény,a szemé|yes gondoskodást nýjtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai fęladatairól és
mfüödésfü feltételeiről szóló 15lI998. (IV. 30.) NM ľendelet 35. $ és 40. $-a alapjĺán, az á|IanháztaÍtásról szóló törtvény végľehajtásárő| szőIő 36812011. Koľm. rendelet 5. $ (1)-(2)
bekezdése szerinti tartalommal a Jőzsefvárosi Egyesített Bĺilcsődék alapításźlrő| az a|ábbi a|apító okiratot adja ki:

1.

A kiiltségvetésĺszelv

Megnevezése: Józsefuaĺosi Egyesített Bĺjlcsődék

Rtivĺdített neve: JEB
Székhelye: 1083 Budapest, Szigetváľi u.

1.

Telephelyei:

Bölcsőde
Babóca Bölcsőde
IátékvźrB<jlcsőde

1082 Budapest, Baross u. 103/A.

Mini-Manó

Fecsegő-tipegők

l. |l7.

1085 Budapest, Hoľánszky

Bölcsőde

Bölcsőde
Bölcsőde

1

u.2I.

087 Budap est, Szélzados út 1 .

Gyermekkert

1082 Budapest, Nagýemplom u. 3.

TücsökJak

1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.

1

2.

1082 Budapest, Baross

087 Buđapest,Kerepesi

29 l a.

(konyha)''

A ktiltségvetésiszeľv létľehozásáľĺóIľende|kező diintés:

A Józsefvaľosi onkormányzatKépviselő-testiĺlete 39211994. CX.
Az alapítás éve: 1994.
3.

11

.) szźmíhatźrozata.

A kökségvetésí szerv úItal ellótott, jogszabúlyban meghatdrozott közfeladata:

Magyarországhe|yi önkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CDooilX. tĺirvény23. $ (5) bekezdés l1. pontja, (6) bekezdésę és a gyermekek védelméről és agyámld;gyiigazgatásról szóló
|997. évi )oo(I. tĺirvény(GyVt) 94' $ (3) bekezdés d) pontja alapjźn személyes gondoskodást
nyujtó gyermekjóléti a|ape|Iátásként kötelező önkoľmĺányzati feladatot lát el, a önként váI|a|t
feladatként a Gyvt. 38/A. $-ában meghattrozott Biztos Kezďet Gyere|ďlźzat mfüödtet, továbbá a Gyvt. 42. $ (3) bekezdésében meghatározott szo|gáItatźtsokat <jnként vállalt feladatként
binositja.

lt

4.

A kiiltségvetési szeľv alaptevékenysége:
Alaptevékenységéneká||arnháZ1tartási szakágazati besoľolása' megnevezése:
Szakźĺgazatszáma.. 8 89 1 1 0
Szakágazat megnevezése : B ölcsődei ellátás

Szakmai alaptevékenységek kormźnyzati funkció szerinti megj elölése:

104030
|04042
102022
04|232
041233
5.

Gyeľmekek napközbeni ellźtása
Gyermekjóléti Szolgáltatások
ldőskoruak, demens betegek átmęneti ę|Iátása
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás,,

Hosszú időtaľtamú kozfoelalkońatás

A kłiltségvetésiszeľv illetékessége'műkiidési kiire:

Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuaľosi Önkormźnyzatkozigazgatási terĹiletén múködő
költségvetési szerv.

6. A kiiltségvetésiszeľv alapítĺói jogokkal felľuházott irányító szeľvének megnevezése,
székhelye:
Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkoľmźnyzatKépviselő-testĹilete
1082 Budapest, Baross u.63-67.

Fenntartó neve és székhelye:
Budapest Főváros VIII. kerĹil et J őzsefv

áto

si onkoľm tny zat

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
7.

A ktiltségvetési szeľv gazdálkodási besoľolása:
A költségvetési szerv besorolása

-

gazdá|kodźlsi jogkĺire alapjan:

onállóan mrĺködő költségvetési szerv
önálló |étszźmésbérgazdálkodó, teljes intézményimúködési és szakmai tevékenységét költségvetési keretén beliil |átja e|,
a költségvetési szerv vezetője gyakorolja a k<iltségvetésefelett a kötelezettségvállalási
és utalványozási j ogkört.

Az á||anháztaľtásról szőIő 2011. évi CXCV. törvény, az źů|anhźz,tartźsrőIszóló törvény végrehajtásaról szóló 36812011. (XII. 31.) koľmanyrendelet alapjźn az irtnyítő szerv az á|tala
meghataľozott köľben az oná||őan mfüĺjdő kciltségvetési szeľv pénnigy| gazđaságifeladatainak ellátására a Jőzsęfuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Ktĺzpontot jelĺilte ki. (székhely:
1081 Budapest, Népszirhtz u. 21., Gazđaságiszervezet telephely: 1089 Budapest, Kőris
u.35.)

Y źll|a|kozási tevékenysége : nincs

t2

8.

A kiiltségvetési szeľv vezetőjénekmegbwálsi rendje:

A köttségvetési szerv vezetojét a Budapest Fővaľos VIII. kertilet Jőzsefvźtosi onkoľmtnyzat

Képviselő-testiilete nevezi ki, menti fel vagy megbízásźúvisszavonja a közalkalmazottak jogállásaľól szőIő 1992. évi )oo(I[. törvény, valamint a kĺizalkalmazottak jogá||ásaról szóló
|992, évi )ooilIl. t<lrvénynek a szociális, valamint a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban tclrténő végľehajtásarő| szőIő 25712000. CXII'26.) Koľm. rendelet szerint, az egyéb
munkáltatói jogokat a Képviselő-testĹilet, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarországhe|yi
önkormányzatairő| sző|ő 20|l. évi CL)O(XIX. t<jrvény 67. $ g) pontja a|apjźn a Polgáľmesteľ
gyakorolja.

9.

A ktiltségvetési szerv foglalkoztatottjaĺra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok meg-

jeliilése:

.

-

közalkalmazottijogviszony, melyľe |992. évíX)oilI. törvény, valamint akoza|ka|mazottak jogállásaról szóló 1992. éví)ofiIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végľehajtástrő| sző|ő f57 /2000.
(XII.26.) Korm. ľendelet szeńnt.
munkaviszony, melyľe a munka törvényktinyvéről szóló 2012. évi I. tcirvény ľendelke-

-

sző|ő 2013. évi V. törvény

zésęit,
megbízási jogviszony, melyre a Polgári törvénykönyvro|
rendelkezé seit kell alka|mazni.

10. A ktiltségvetésiszerv feladatellátását szolgálĺó iinkormányzativagyon:

A kĺiltségvetésiszerv

haszná|atělba adott ingatlanvagyon az önkormrínyzatitörzsvagyon ľésze,
aÁ. nem jogosult elidegeníteni, illetve harmadik személynek
foľgalomképes,
korlátozottan
azon atulajdonosi joggyakoľló előzetes jóvráhagyása nélkül bármilyen jellegri jogot átengedni.

A költségvetési szerv vagyona feletti rendelkezésrő| az önkormanyzatvagyonrendelete

és az

egyéb vonatkozó j ogszabźtIyok rendelkeznek.

A költségvetési szerv

ľendelkezésérebocsátott vagyontźtrgyat afę|ađataiel|átźstůlozsztikséges mértékben, tevékenységi körén beltil egyéb módon hasznosíthatja. Tevékenységi körén
kívĹil eső hasznosításhoz az a|apitő hozzźljáruIása sziikséges. Immateľiális vagyon, tiĺľgyieszközcjk: a kciltségvetésiszerv vagyonleltĺĺrában felsorolt, és a szeÍvezęt mfüödését szolgáIő
ingó vagyontárgyak.
vagyontargyak (ingatlanok)

-

a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvríntartásában 35699llľsz. a\att felvett 1802 m2 a|apterĹiletú, 1082 Budapest, Nagýemplom u. 1-3. szźm a|att ta|á|hatő Bölcsőde telephelyként
hasznáIt 9 6 féľőhel lyel .
a Budapest VIII. keľiilet ingatlan nyilvántaľtásábarl 366II hľsz. alatt felvett 1133 fiŕ a|apteriilęhĺ, 1085 Budapest, Horánszky u. 2I. szźtm a|att ta|á|ható Bölcsőde telephelyként használt

-

72 férohellyeI.

-

a Budapest VIII. kerĹilet ingatlan nyilvántaľtásában 35499lN3 és N2 hĺsz. a|att felvett
14]+184 Íałalaptenĺletű, 1083 Budapest, Szigetvĺáľi utca 1. szttm a|attta|á|ható iroda székhelyként haszná|t.

13

-

a Budapest VIII. keľiilet ingatlan nyilvrĺntartásában 3837IlI4lN2hrsz. alatt felvett 307 m,
alapteľületti, 1087 Budapest, Százados út 1., 1087 Budapest, Kerepesi út 33. szźlma|atttaLáIható Bolcsőde telephelyként hasznźit 48 ferőhellyel.

- a Budapest VIII. keľĹilet ingatlan nyilvántaľtásában 34932 |tsz. a|att felvett 704'29 m2 +
477,8 m2 udvar alapteľĹiletiĺ,1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. széľľla|attta|á|hatő Bölcsőde
tel ephelyké nt hasznáIt

6

0 ferőhel lyel.

- a Budapest VI[. keriilet ingatlan nyilvántaľtásában 35728l25A/El36,35728110ltĺsz. alatt
felvett 4I8 m2 + 1081 m2 a|apteriletii, 1082 Budapest, Baross u. 119. szźlm a|atttaláIhatő
Bĺjlcsőde telephelyként használt 72 férőhe||yel.
-

a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántaľtásában 35728126lN2I9,3572813l hrsz. a|aÍt
655 m2 + 1087 m2 alapteľĹiletű, 1082 Budapest, Baľoss u. 103/a. szźlm alattta|áIhatő
Bölcsőde telephelyként használt 7 2 férőhe|Iyel.

felvett

- a Budapest VIII. kerület ingatlan nyilvántaľtásában'3883716hrsz. alaÍt fęlvett 136 m2 + |97
m2 + f763 m2 udvaľ alapterületíi, 1087 Budapest, Kerepesi ut29la szźlm a|atttalźl|hatő helyis é g c sop ort e gy t észe konyha tel ephelyké rĺt használt.

11.

A ktiltségvetésiszeľv képviselete

A kĺiltségvetésiszeľv vezetoje, valamint

az á|ta|amegbízott dolgozó.

ZARADEK
Jelen alapító okiľat a tĺiľzskönyvi nyilvántaľtásba történő bejegyzéssel lép hatá|yba, ezze|
egyidejrĺleg a Jőzsęfvźrosi Egyesített Bĺjlcsődék2013. maľcius 06. napjĺínkelt, egységes
szerkezętu a|apítő okirata hatáIy át ve szti.

Az

alapítő okiratot Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefváĺosi onkoľményzatKépviselőtestiilete . . . . . l 20 I 4 . (VIII. 2 7. ) szátĺlíhatár ozatáv a| hagyta j őv á.
.

Budapest, 20I 4. augusztus

Danada- fumán Edina

Dľ. Kocsis Máté

jegyző

polgĺírmester

t4
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Zaradék

Józsefvárosi Egyesített Biilcsődék

A

Szewezeti és MfüĺjdésiSzabá|yzat céIja a Józsefuarosi Egyesített B<ilcsődék (a továbbiakban:
JEB) tevékenységének,szervezeti rendjének, irányításának' feliigyeletének, képviseleti rendjének,
feladatainak me ghatár ozása.
A JEB Szervezeti és Mfüĺjdési SzabáIyzatźú a magasabb vęzeto (intézményvezető) adja
Képviselő-testiilet j óv źhagy ásźwa|.
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ki

az

A JEB MEGNEvEzÍńu,LEGFoNTosABB ADATAI

Megnevezése: Józsefuiírosi Egyesített B<jlcsődék

Rĺjvidített megnevezése: JEB
Székhelye: 1083 Budapest, Szigetvari u.1.
Levelezési címe: 1083 Budapest, Szigetvríľi u.1.
Telefonszám a: 2 I 0 -9 | 8 8 ; Telefon/F ax sztlma:. 3 03 - 1 7 67
E-mail címe: jeb@bo1csode-bp08.hu
Létľehozásaĺólrendelkęzó hatźlrozat: Budapest Fővaros VIII. keriilet Józsefuaľosi onkormtnyzat
Képviselő-testiiletének 392l l 99 4. (X. 1 1 .) szĺímúhatźrozata.

Az a|apitás időpontj a: 1 994.
Atapító szerve: Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkotmźnyzat Képviselő-testtilete
(1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
utolsó módosításanak időpontja a T8l20l2. (I. 19.) Budapest Fővrĺros VIII. keľület
Józsefuarosi onkoľmrányzat Képviselő-testÍileti dĺjntésęa|apjźnf0|2.januáľ 19.

Az SzMSz

1.1

A JEB azonosító adatai

Töľzskönyvi azonosító szźtma: 67937 4
Statisztikai számj ele : | 69225 45 -889 I -322-0|
Ađőigazgatási szána: 1 69225 4 5 -2- 42
Bankszáml a szźrĺla:1 4 1 00000-20

1 5

0649-0 1 000004

Alkalmazott jelzései:
B éIye gző : körbélyegző, melynek külső kcirfeliľata:
Józsefu arosi Egyesített Bölcsődék
A JEB szervezeti egységei á|ta|használt további bélyegzőket azIratkezelési szabá|yzat me||ékletét
képezó b é|y e gzo nyi lvantart ás tarta|mazza.

A JEB fenntaľtója

és felügyeleti szerve: Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi

Képviselő-testtilete

t.2

(

1

082 Budapest, Baross u.

onkormźnyzat

63 -67 .)

A JEB illetékessége

A JEB

a hatáskörébe tartoző, jogszabáIyban meghatźrozott gyeľmekjóléti alapellátás tevékenységeit

illetékességiteľĹileténlátja eI.
Illetékessége:
Budapest Főváľos VIII. keľül et J őzsefv árosi onkoľm tnyzat kozigazgatási teľülete.

-

1.3

A JEB jogállása

A JEB önálló jogi személyiséggelrendelkező kcjltségvetésiSzerv.
A JEB ĺjnállóan mfüödő helyi önkormtnyzati költségvetési intézmény. A JEB fenntartásfuőI a
Budapest Fővaros VIII. keľĹitet Józsefuaľosi onkoľmĺányzat gondoskodik.
A JEB é|énaBudapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuarosi onkormtnyzatKépviselő-testiilete á|ta| 5
évhatérozottidőremegbízottmagasabbvezető(intézményvezetó)źL||.
A JEB képviseletére' a kiadmányozási jogkör gyakorlásara, utalvĺányozásra és szerződésen való
kĺitelezettségvállalásr a az intézményvezeto j ogosult.

A

JEB-nél foglalkoztatott a|kalmazottak közalkalmazotti jogviszonyban állnak. Illetményiikre és
egyéb juttatásaikĺa akoza|ka\mazottakjogállásaról szóló 1992. évi x)oilIl. tcirvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
1'.4 JEB székhely

-

1083 Budapest, Szigetvári u.

l.

Ktizpontĺ szervezeti egység

A JEB székhelyen az alzpel.|áltáson túl nyújtott szolgáltatás:

-

1083 Budapest, Szigetvári u.

1.

Bĺztos Kezdet Gyeľekház

1.5

Telephelyek

1.6

Budapest, Baross u. 103/A. MinĹManĺĎ Bölcsőde
Babóca Biilcsőde
Budapest, Baross u. II7.
JáúéI.<vár Btilcsőde
Budapest, Hoľánszky u.2I.
Budapest, Nagýemplom u. 3. Gyeľmekkeľt Błilcsőde
Fecsegő.tĺpegők Bölcsőde
Budapest, Szazados út 1.
Budapest, Kerepesi űt29lA. - Főzőkonyha
Budapest, Tolnai Lajos u. 19. Tücsiik.lak Btilcsőde
A pénzügyĺés gazdálkodási feladatokat ellátĺó szewezet
1083
1083
1085
1082
1087
1087
1084

ferőhely: 75 fő
féroheIy:75 fó

férőhely:74fő
ferőhe|y 72 fí5
feľőhely: 50 fő
férőhelry:74 fő

A JEB

pénzngyi és gazđáIkodási feladatait a Budapęst Fővaľos VIII. kerület Józsęfuarosi
onkormányzat Képviselő-testület 44712013. (XII. 04.) számű hatttrozata a|apjan a Józsefuaľosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekvédelmi Központ ĺinállóan mfüödő és gazđźikodóköltségvetési
szew Gazdasági Szewezete |ttja e| a Munkamegosztás és fęlelősségva|Ia|ás rendjét rogzitő

megállapodás szerint.

2 Az

JF'B FELADATAI' sZERvEZETIFELÉPÍTÉsE

A költségvetési szerv alaptevékenységénekkormányzati funkcĺók szeľinti besoľolása:

104030
|04042
|020f2
04I23f
04|233

Gyeľmekeknapközbeniellátása(Bĺilcsőde,munkahelyiétkeztetés)
Gyeľmekjóléti Szolgáltatások
Időskoruak, demens betegek átmeneti ellátása (A Józsefuarosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekvédelmi Kĺizpont Ezüstfenyő Gondozőház ellátottainak étkeztetése)
Staľt.munka progľam - Téli kozfoglalkoztaÍás
Hosszú időtaľtamú kcizfoglalkoztatźs

Y á|Ia|koztlsi tevékenysége : nincs

Fenti tevékenységeket a JEB komplexitásanak megfelelően egymásnak melléľendelten végzi.
A JEB tevékenységesorán a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmányzat
(továbbiakban: fenntaľtó) által meghatttrozott kötelezően ęllátandő a|ap és önként vállalt felađatok
ellátását végzí.
A Bölcsőde olyan szo|gá|tatő iĺtézmény'amely az a\ape||:źttás kerctében alaptevékenységkérrt
napközbeni ellátást nyújt a gyermekek sztlmtra, azalábbi szakmai jogszabáIyok szerint:
- a gyeĺmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi X)oil. törvény (a
továbbiakban: Gyw.),
- a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mfüĺjdéstik feltételeiľől szóló 15/1998. (tV.
30.) NM rendelet (a továbbiakban: |5l|998. (IV.30.) NM ľendelet),
- a pélubeni és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és
gyeľmekjóléti alapellátások helyi szabá|yairől szóló 57l20I3. (XII. 20.) ĺinkoľmányzati

-

ľendelet,
a bölcsődei

téľítésidíjakÍól szőIő L3l20I2. (il.23.) ĺlnkormźnyzatirendelet szabźiyozza.

Azíĺtézménytípusa: A Gyvt. VI. fejezete a|apjźtn gyeľmekjóléti alape||átás, gyeľmekek napközbeni
ellátásan belül bölcsőde.

2.|

A JEB szervezeti felépítésenengedélyezett létszáma

JEB

Székhelye: 1083 Budapest, Szigetvari u. 1.
Az engedélyezett létszáma: ]57 + 1fő
(+1 Íő a 2014. május 01. napjátó| 2016. december 31. napjáig
Képviselő-testtileti dĺjntésalapj an.)

I.
il.

a 7Il20|4. (IV. 23.)

számit

Ktizponti szervezetĺ egvség

1083 Budapest, Szigetvári u.
Engedélyez ett |étszźlm:1 5 fiô

1.

Szakmai szeľvezetĺ egységek
Biztos Kezdet Gveľekház
1083 Budapest, Szigetváľi u.
Engedélyezett létszám: 1 fő

1.

Mini.Manó Btilcsőde

1083 Budapest, Baľoss u. 103/A.
Engedélyez ett létszém:23 fő

Babóca Btilcsőde
1083 Budapest, Baross u. 117.
Engedélyez ett |étszźm:23 fő

Játékvár Btilcsőde

1085 Budapest, Horánszky

l.2|.

Engedélyez ett |étszźm25 fő

Gveľmekkert Biilcsőde
6

1082 Budapest, Nagýemplom u. 3.
Engedélye zett |étszám: 28 fo

Fecsegő-tipeeők Biilcsőde
1087 Budapest,Szźnados út 1.

Konyha

087 Budapest, Kerepe si ttt
Engedélye zett |étszźlm: 20 fő
1

29

Tůĺcstik.lakBölcsőde
1084 Budapest, Tolnai Lajos u.
Engedélye zett |étszźłm:23 fo

2.2

I

A.

19.

A JEB tevékenységénekcélja:

Az illetékęsségiterületen a lakó- illetve taĺtőzkodtlsi hellyel rendelkező családban élő háľom éven

aluli gyermekek gondozása-nevelése, haľmonikus testi-szellemi fejlődésiiknek segítéseaz é|etkori
és egyéni sajátosságok Íigyelembevételével,a Gyvt. 41.$ (1) bekezdése alapjźn:

,,A g/ermekek naplĺözbeni ellátásalcłźnt a csalódban élő głermekek életkorának megfelelő nappali
felag,leletét, gondozását, nevelését,foglalkoztatásót és étkeztetésétkell megszervezni azon
głermekek szómára, akitcrlek szülei, nevelői, gondozói munknvégzésük, munkgerőpiaci résmételt
elősegítő pľogramban, képzésben való résmételük, betegségük vagy egłébok miatt napk)zbeni
ellátósulcról nem tudnak gondoskodni. A napkazbeni ellótás keretében biztosított szolgáltatások
i dő t ar t

ama

l e he

t ől e

g a s zül ő munkar e ndj,!

he

z i gaz o di k.,,

Alapellátás

A JEB a családban nevelkedő, a szĺilők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan
gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelésétnapktizbeni, gyermekjóléti alapellátás
keretében biztosítj a napos bölcsődei

szolgá|tatásként 6 Bölcsődében.

Alapellátáson túli szolgá|tatások

A JEB az

a|ape||átáson

tul szo|gáItatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfeliigyelettel,

vagy más gyeľmeknevelést segítő szo|gá|tatźsokkal segíti a családokat.

díj ellenében:
Téľítési
- egyéb gyeľmeknevelést segítő szo|gáItatás:
. időszakos gyeľmekfelügyelet (a felmeľiilő igényeknek megfelelően mind a 6 Bölcsődében)
Térítésmentesen:
- egyéb gyermeknevelést segítő szolgá|tatás..
o játszőhźn, csa|ádi délután,
o fejlesĺő eszk<iztjk, alapvető gyermekgondozási eszközök kölcsönzése,
o prevęnciós fejlesaő programok pszichológus kĺizremúkĺjdésével,
o otthoni gyeľmekgondozás,
o Biztos Kezdet Gyerek.hźz,

2.2.| Központi

szewezeti egység feladata

A JEB központi irźnyitása. Többek között:

-

központi beszerzések lebonyo|ítása, munkaiigyi és gazdasági Ĺigyintézés,
szakdolgozőkképzésének, továbbképzésénekfelügyelete,
a bölcsődei elhelyezést kérelmezo gyeľmekek előjegyzése, felvétele,
a Bölcsődék iľanyítása' mfüödtetése, ellenőrzése,
az otthoni gyermekgondozás szewezése, mfüödtetése és ellenőtzése,
aBinos Kezdet Gyerekhaz irźnyítása,mfüĺjdtetése,ellenőrzése,
fejlesztő eszközök, alapvető gyeľmekgondozási eszközök, játékok kölcsönzési
lehetőségénękbiztosítása.

2.2.2 Otthoni gyeľmekgondozás feladata

A

GyVt. 42.$ és a I5lI998. (IV. 30.) NM rendelet 44.$ (1) bekezdés d) pontja a|apjźn egyéb,
gyermeknevelést segítő szolgáItatéĺst, gyermekgondozást biztosÍthat. A fenntaľtő a 23512007. (V.
09.) számú Képviselő-testületi hatáĺozatban dĺintĺjttaz otthoni gyermekgondozás mfüĺidtetéséľől.

Az otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy a do|goző vagy magára maradt szülőt segítse a

gyermek időszakos otthoni felügyelete, gondozás a biztosítástxa|.
Szakképzett munkataľsak nýjtanak segítséget az arra rászoruló családoknak, kĹilĺinösen hármas
iker szülése esetén, vagy ha a szi|ő betegsége miatt nem képes a gyeľmek gondozźsáta.
Az otthoni gyermekgondozást a családban élő hat éves kor alatti gyermekeket érintő ęllátási forma,
a gonđozást a család otthonában keľül biztosításľa a gyeľmek törvényes képviselőjével kötött íľásos
megállapodás alapjan. A szolgáltatás gyakoľisága és időtaĺtama a csaláđigényeitől függő, a szu|ő
egészségi á||apotźthoz
munkarendj éhez igazodó. A szakmai munka tarta|ma a gyeľmek életkoľĺíhoz,
igazođő gondozás, feltigyelet.

2.2.3 Biztos Kezdet Gyeľekház feladata

A

GyVt. 38/A. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az elsősoľban hátľányos he|yzeti,
vagy halmozottan hátľrĺnyos he|yzetli óvodáskoľt még el nem ért gyermekek egészséges
fejlődésének biztosítását tĺĺmogató, fejlődési megtorpanásokat ész|e|o, a szülői kompetenciákat
erősítő, taľsadalmi fe|zźlrkőzást segítő prevenciós szolgáltatás.

A

Biztos Kezdet Gyerekhĺĺza ľÁvĺop-s.f.z.08/1-2009-0001 Bp. VIII. pá|yazati program

keretében valósult meg. A ťĺnanszírozásbiztosítása érdekében a fenntartó önkormĺányzat a
|9112008. (VII. 30.) Koľm. rendelet aIapján 3 évre sző|ő pa|yźzat benyĘtźsźrő|döntött, mely
páIyazat az EMMI által befogadásra keľĹilt, így 2014. januar 01. napjátó| 2016. december 31.
napjáig évente biztosított lett a Gyere|úźná|Iarti támogatásábóI tc'rténő működtetése.

A Biztos Kezdet Gyeľekház biztosítja a gyeľmekek szélĺnźraképesség-kibontakoztató foglalkozást,
állapotfelméľést,fejlesztést. A szülőknek a gyeľmekkel egyĹitt töľténő részvéte|éta

fog|a|kozásokon, a szülők szźtmźtĺaszemélyiség- és kompetenciafejlesztést cé|ző, valamint egyéb
pľeventívcélúprogramokat, köztisségi rendezvényeket. A helyi szfüségleteknek megfelelően a

szülők részérevédőnői, oľvosi, dietętikusi, egyéb kiilsős meghívott szakembeľek

á|ta|i

tanácsadásokat biztosít. Szĺilői csopoľtos beszélgetéseket szervez, illetve konzultációs lehetőséget
biĺosít.Ktilönböző módszerek a|ka|mazásával segíti a sztilőket, hogy visszajelzéseket kapjanak a
gyermekkel való kommunikációj ulaól, nevelési módszereikről.

f.2.4

Időszakos gyeľmekfeliigyelet, játszőház, családi délután, eszktizktilcstinzéso pľevenciós
fejlesztő pľo gramok, pszicholó gus tanácsadás
8

A JEB a

gyermek kapcsolatát erősítő,

szabadidős és pľevenciós szolgáltatásai:

o

a gyermek

szocia|izáciőját támogatő, va|amint egyéb

időszakos gyermekfelügyelet: A szülő elfoglaltságrĺnak idejére, néhany órara kérheti
gyeľmeke felügyeletét a bölcsőde nyitvataĺtási idejében. Az időszakosan gondozott
kisgyermek felvehető normál bcjlcsődei csopoľt Ĺires férőhe|yére, az időszakos
gyeľmekfelügyeletről szóló I5l2000. (IV. 14.) önkorményzati rendelet szeirft a JEB
B<jlcsődéiben.

játszőhźu: Elsősorban a játéktevékenységhezkötődő, egyéni készségeket és képességeket
fejlesztő, családi nevęlést segítő, illetve a sai|ő.gyermek kapcsolatot erősítő szolgáltatás,
amelyben a szĹilő és a gyeľmek közösen vesz részt a bĺjlcsőđeáltal megteremtett
kĺirülményekközĺjtt. A hétvégijátszőhaz minden évben előľe meghatfuozott időszakokban
miĺkcidik, a Babóca B<jlcsődében (1083 Budapest, Baross u. 117.)

családi délután: A szülő-gyermek kapcsolatot segítő, a gyeľmek fejlődését elősegítő
játéktevékenységhez kötött szolgáItatás. A hétvégicsaládi đélutanelőre meghatźnozott
időszakokban mfüödik a Fecsegő-tipegők Bĺjlcsődében. (1087 Budapest, Szazados út 1.)
eszkĺjzkĺjlcsönzés: A hátrányos helyzettĺ családban nevelkedő gyermek gondozásźůloz
eszkoz szĹikséglet (pl. légzésfigyelő) kĺjlcstjnzéséneklehetősége a JEB Központi szewezeti
egységében.

prevenciós fejlesztő programok: A kisgyermekek fejlődésmenete kül<jnbozó. A gyeľmek
első haľom éve, amikor a jźrás, beszéd, gondolkodás kialakul , nagy fontossággal bíľ.A nem
megfelelő fejlődés kö'vetkeztében a kisgyermekek a későbbiekben beilleszkedési, tanulási
zavarokkalküzdhetnek. Ktilönböző fejlesztő tevékenységekkel, prevenciós céllal segíthető a
gyeľmekek átlagos fejlődésmenete. A prevenciós fejlesztő programok előre meghatátozotl
időszakokban a JEB szakmai szervezeti egységeiben múkcidnek.

pszichológus tanácsadás: A kisgyermekek magas színvonalú gondozása és nevelése, az
ellátás minőségének javítása érdekébentanácsadó szakpszichológusi szolgáItatźls vehető
igénybe. A pszichológus munkájával támogatja mind a bölcsődébe jĺĺrócsaládokat, mind a
bölcsődében dolgozó szakembereket. Családok támogatása egyéni és csoportos tanácsadás, a
bölcsődei dolgozók segítéseszemélyiségfejlesztő és esetmegbeszéLó csopoľtok formájélban
töľténik. A program előre meghatarozott időszakokban a JEB szakmai szervezeti
egységeiben mfücidik.
Leggyakĺabbarr felmerĹilő kérdéskcjrök:
o szülő-gyerek kommunikáció,
o szülői szerepek,
o gyeľmeki dackoľszak, cjnállósodás, akarat,
o szobatisŤtaság,
o alvási és étkezésiszokások,
o veľekedés, agľesszió, haľapás, (életkori sajátosságok)
o családonbelüli szeľepek,
o fontos ,,lépcsőfokok'' a kisgyeľmek fejlődésében,
o feszültség és indulatkezelés,
o kötődési-leválási pľoblémfü, önállóságra nevelés,
o testvérféltékenység'

2.2.5 Btilcsődékfeladata
Btjlcsődéink a haľom éven aluli gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátásként, a
gyeľmek és családja helyzetéhez, szĹikségleteihezígazodőarl biztosít szolgáItatásokat.

A JEB

6 telephelyen biztosít b<llcsődei szolgá|tatást (szakmai szewezeti egységeket lásd a 2.|.

pontban).

A

Gyvt. 42. $ (1) bekezdése alapján ,,a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli głermekek
napkozbeni ellótását, szal<szerű gondozósát és nevelésétbiztosító intézmény.Ha a g,lermek a 3.
életévétbetöltötte, de testi vagł szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai
nevelésre, a 4. événekberclftsét kôvető augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a b0lcsődében.,'
A 15/1998. (IV.30.) NM renđelet36. $ értelmében,,boĺcsődébe a głermek húszhetes korótól
harmadik életévének,sajótos nevelési igényű gyermek az ötödik életévénekbetöltéséig, illetve annąk
az évnek a december 3l-éig vehető fel, amelyben a głermek a harmadik életévét,a sajátos nevelési
igényű g,,ermek az Ótödik éIetévétbetolti.',

A Bĺjlcsődék a napi nyiwatartźlsi időn beliil biaosítjfü a gyermek nevelését,gondozását.
Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén a gyermek bölcsődei gondozási ideje a napi tizenkét őtát
nem haladhatja meg.

A btilcsődei nevelés, gondozás igénybevétele a szülő vagy törvényes képviselő kérelméreindul.
A 15i 1998. (IV.30.) NM rendelet 36.$ foglaltaknak megfelelően:
,,

(3)

A gyermek bÓlcsődébe torténő felvételéta szülő hozzójórulósával

a)
b)
c)
d)

a kĺ)rzeti védőnő,
a házi glermekorýos vagl a háziorvos,
a szociális, illene családgondozó,
a gyermekjóIéti szolgálat,

e) a

głámhivatal,,

is kezdeményezheti'

A

kéľelem benyújtásakor tĺiľténikatájékoztatás az el|átás igénybevételénekfeltételeirő|, az ellátás
taľtamĺíľól,aťĺzetendo téľítésidíjról, apanaszjog gyakorlásanak módjaról.
A kérelmezőnek az intézményben vezetett törvény áIta| meghatźlrozott nyilvantaľtásokhoz
kĺitel e s sé ge adatokat szolgá|tatrua.
A Gyvt. 42lA, $-a alapjan ,,a bolcsődei felvétel során előnyben kell részesíteniazt a rendszeľes
glermekvédelmi kedvezményre jogosult g/ermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője
igazolja, hogł munknviszonyban vagl munkavégzésre irányuló egłébjogviszonyban áll.,,

Nem gondozhatő bölcsődében a fertóző beteg gyermek minđaddig,aĺrig a hźai gyermekorvos
ígazolása a|apjźn ez az á||apot fenn áll.

A

JEB-né1 a gyermekek felvétele egész évben folyamatos.

A

szülőnek joga van a bĺjlcsőde

megvá|asztásźůloz.

A gyeľmek előjegyzésbe vételéta JEB vezetóje végzi.

A

gyermek életkoranak és egészségi állapotanak megfelelően a JEB biztosítja a bölcsődei nevelés,
gondozás feltételeit' a törvényes képviselővel tĺiľténőfokozatos beilleszkedés lehetőségét,
megfelelő textíliát és bútorzatot, megfelelő játékokat és a szabadbaĺĺltartőzkodás feltételeit, továbbá
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a

bölcsődében gondozott gyermekek életkoranak megfelelő egészségestápIáIkozás külĺjn

jogszabá|ybanmeghatarozottkövetelményeit.

A bölcsődei elhelyezés megszűnik:

-

abölcsődei nevelési év végén,ha a gyeľmek betöltcltte a3. évét,
egyéb esetekben a gyermekĺe iľlínyadó jogszabéiyban meghatźtrozott életévetbetöltöttę.
A höl csŕĺdęie|he|yezés megszűntęthętő :
- a bölcsőde orvosának szakvéleménye alapjźn annak a gyermeknek a bĺjlcsődei ellátása,
aki egészségi á||apota miatt bölcsődében nem gondozhatő,
- ha a gyermek hozzźńartozója, ismételt figyelmeztetés ellenére megséľtia bĺilcsődei

-

htr:irendet,
ha a gyeľmek inđokolatlanulfolyamatosan távol maľad a bölcsődéből, (a hźníreĺd'
szeľint)
ha a gyeľmeket évközben óvodába veszik fel.

A

díj
bĺilcsődei elhelyezést igénybevevő gyeľmek törvényes képviselője az e||átásért téľítési
ťlzetésérekötelezętt. A Gyvt' 146.$ - 151.$ bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a fenriartő az

intézményltérítésidíjatrendeletbenItatfuozzameg.
Téľítési
díj megfizetésérekedvezmények vehetők igénybe:
- A rendszeres gyeľmekvédelmikedvezményben (RGYK) részesiilő családok mentesülnek
az étkezésidíj, és a gondozási díj Íizetésealól. Szrĺmukĺaa bölcsődei ellátás

téľítésmentes.
vagy több gyermeket nevelő csďádoknak az étkezésiđíj50%-át kell fizetni. A
gondozási díj ťrzetésealól mentesülnek.
A taľtósan beteg vagy fogyatékos gyeľmeket nevelő családoknak az étkezési díj 50%-át
kellfizetni. A gondozási díj ťlzetésealól mentesiilnek.
támogatásban, részesülhet az a
onkormźnyzati segélyben, azon belül étkezéstérítési
szociálisan rászoruló gyeľmek, akinek a csaláď1ában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az 50.000,- Ft-ot, méľtékeaz étkęzésitérítésidíj havi <isszegének 35%a' A tĺámogatást a Btjlcsődében a bĺilcsőđevezetőnélkell kérelmezni. A támogatásról a
polgármesteľ dönt.

- A3
-

A JEB

Bĺjlcsődéi nyitottak a szülők és a szakemberek előtt, egyéb látogatót bejelentés útjĺĺn
fogadnak. A látogatóknakigazodniuk kell a bölcsőde haziľendjéhez, a gyermekek életrendjéhez.
A B ĺilcs ő dék napi mfü ĺj dé si rendj ét a hźľ;irend szabá|y ozza.

3 AJEBsZERvEZETÉNEKTAGoLóDÁsA

1l

A JEB

szerv ezeti felépítésénekábrája:
Józsefváľosi Egyesített Bölcsődék
l083 Budapest, Szigetváń u. l.
Kłizponti Szervezeti Egység

magasabb vezető (intézményĺezető)
magasabb vezető- helyettes (inÍézménylezető-helyettt
2 ftĺ szakmai

Szakmai szery ezeti ęységek

Käzponti
szervezeti
1083 Bp.

erysĘ

Szigetvaĺi u'

l'

5 fő szakmai
8 ft egyéb

Biztos Kezdeĺ
Gyerekház
1083 Bp.

MinĹManó
BiiIsőde
1083 Bp.

Babóca
BöIcsőde
1083 Bp.

Bii|csőde
1085 Bp.

Bölsőde
1087 Bp.

Szigetvaĺi u.

Baross u. 103/a

Baross u.

Horáľrszky

Száeados út 1 '

Tolnai L.

50 férőhely
(4 csoport)

74 ferőhely

1

I 17.

Játékvár

Fecseg&tipegők

u.21.

l ftĺ szakmai
munkatiĺrs

75 férőhely
(6 csoport)

75 férőhely
(6 csoport)

74féróhe|y
(ó csoport)

megbízrłsi
szerződéssel
további 2 Ítĺ

l6 fiĺ szakmai
? ťo egyéb
munkatars

l6 fő szakmai

18 Ífĺszakmai

7 ťo egyéb

1 ťo egyéb

l0 fií egyéb

munkataĺs

munkatáÍs

munkatárs

munkatáľs

18 ftĺ szakmď

TücsőkJak
BöIcsőde

1084 Bp.

u. 19.

(ó csoport)

l l Íři szakmai
4 fii egyéb

7 ťo egyéb

munkatars

munkatits

16 Ítíszakmai

Főzŕikonyha
1087 Bp.
Kerepesi út 29la.

l fřĺ szakmai
4 ťo egyéb
munkatá'rs

Munkavállalói engedé|yezettlétszźlm:I57+| fő - ebből szakmai: 103+1 fő, egyéb 54 fő.
Ellátotti engedélyez ett |étszźłn420 fő

A JEB

3.t

szer\r ezeti

e

gysé ge i nek h ány ítását a

2. szźrrÍlmel l ékelt tarta|mazza.

A JEB iľányítása

A JEB vezetoi megbízással ľendelkező koza|ka|mazottai:

1.
2.
3.

Magasabb vezető (intézményvezętő)
Magas abb v ezętő -helyette s (intézm ényvezető -helyette s )
Szakmai szervezeti egységek vęzetől (b<ĺlcsődevezető, Biztos Kezdet Gyerekhaz
vezeto)
A Szakmai szer1lezeti egység vezetők javaslataikkal Észtvesznek a vęzetói dontések
meghozata|ában, és felelősek azok megvalósításáért. Szervezik vezetésfü és ellenőľzésfü alá
tntoző szervezeti egységben folyó munkát.

t2

3.1.1 Magasabb

vezető (ĺntézményvezető)

A JEB

egyszemélyi felelős vezetoje az A|apítő okiratban megá|lapított feladatköľben önállóan
írźnyitjaa JEB tevékenységét.
A Képviselő-testtilet bízzameg, menti fel, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a polgáľmester.
Illetményéreés egyéb juttatásaira a kozalka|mazottak jogállásaról szóló törvény, valamint a
Képviselő-testület vonatkozó rendelkezéseit kell alkaLmazní.

3.1.1.1 Feladat.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

és hatáskiiľe, felelőssége

a jogszabályok betartásáért.
Felelős az irtnyitása a|att álló szervęzet törvényes műktiđéséért,
Vezeti és képviseli a JEB-et, meghatáĺozza allnak szervezeti felépítésétés mfüödési rendjét,
biztosítj a a feladatok végrehajtásához szfü séges feltételrendszereket.
Felügyeli és ellenőrzí a szervezeti egységek munkáját, vezetőit ľendszeľesen beszámoltatja.
Biztosítja a jogszabźiyoknak megfelelő egységes jogalkalmazási gyakorlatot a szakmai
elj arásrendnęk kialakításźxa|.
Elkészítia JEB éves munka- és ellenőrzési tervét, valamint az éves beszrámoló jelentést és a
statisztikai összefoglalót.
Felelős az adawédeleméľt.
Szęrződéseket, egyiittmfüödési megállapodásokat köthet, kötęlezettségeket vá||a|hat a
hatályos jo gszabźiyi keľetek kĺjzĺjtt.
Képviseli a JEB-et más szervezetek előtt.
a korszeľiĺ nevelési
Felelős a szakemberek elméleti-gyakorlati továbbképzésbiĺosítźsáért,
gyakorlati
a|ka|mazásáért.
mó đszerek
Feladata a munkaeľő -gazdá|koďás szabźiy oztsa.
Megszerve zi a gazdáIkodás szabá|yszeru ľendjét.
Gondoskodik a JEB belső szabályzatainak elkészítéséről.
[rźnyítjaa JEB gazdaságos mfüödését, szakmai önállóságát, a törvényesség és az
önkoľmányzati tulaj don védelmét.
Feladata a gyeľmekek elíĺjegyzése,felvétele a Bölcsődékbe.

3.|.1.2 Munkáltatói

jo

gkłire

A JEB koza\ka|mazottai tekintetében kizĺáľólagosan gyakorolja az althbi munkáltatói jogokat:

o
o
o
o

kinevezés,
felmentés,
fegyelmi jogkör,
vezetoí megbízás módosítása, visszavonása.

Egyéb munkáltatói j ogkĺirök:
o kinevezés módosítása,
o ideiglenes vagy végleges áthelyezés, kiľendelés,źúhe|yezés,
o jutalmazás,
o tanulmányi szerzőđésmegkötése,
o mérlegelésij o gkörb e tartoző fizetés nélktili távollét engedélyezése'
o btintető, szabályséľtésielj arás kezdemény ezése,
o megbízásí szerzőďés k<itése, módosítása, megsziintetése,
o helyettesítési díj, pótlékok megá||apitása,
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o

illetményelőleg felvétel engedélyezése,
szociális támogatás odaítélése,
munkaidő, munkaľend meghatátozása.

o
o

Jggosult a Szakmai szewezetí egységek vezetőirészére átruhazní az egyéb munkáltatói jogköröket.
Atrvházható munkáltatói jogkörök: szabađságengedélyezés,mrrnkaszewezés.

3.1.1.3 Helyettesítése

A

magasabb vezető feladat- és hatáskĺirét távollétébenvagy akaďá|yońatása esetén a magasabb

vezeto-heIyetteslátjaeIaziĺtézméĺyvezetőutasításaszerint.

3.1.2 Magasabb

vezető-helyettes (Intézményvezető helyettes)

A JEB

intézményvezetőjénektávollétében,illetve akadá|yoztatása esetén, helyettesíti az
intézményvezetot, továbbá folyamatosarl eLlźÍjaazintézméĺy-,łezetőá|tal'rábizott feladatokat.
Feladata a központi beszerzések lebonyolítása, szakmai ellenőrzések lefolytatása. Intézkedési
jogköľét azirĺtézményvezetővel tĺĺrténtegyeztetést követően az ĺjnkoľmźnyzat,Szakmai szewezetí
egységek vezetoi és a JEB valamennyi közalkalmazottja iranyában gyakorolhatja.
Kcjzvetlenkźnyításaalátartozikakarbarftartócsoport.

3.1.3 Biilcsődevezetők
Bölcsődevezetők

A

6 fő

devezetőket az intézményvezető bizza me g.
jogosultak.
Munkakörfüben, szakmai kérdésekben cinálló hatáskörben intézkeđésľe
Részlętes feladataikat a munkakĺiri leírásuk tarta|mazza.
Munkáj ukTól közvetlen a JEB intézményvezetőj ének kötelesek beszámolni.
b ö

l

c ső

A

bölcsődevezetők egymással mellérendelt viszonyban állnak. A működéssel kapcsolatos
gazdasági-pénzugyi feladatok tekintetében a b<ilcsődevezetők az íntézméĺyvezeto
iránymutatása

szerint kötelesek eljrĺrni.

3.1.3.1 Biilcsődevezetőkfeladatai

o A
o
o
o
o
o
o

munkahelyen folyó napi munka felelős írźnyítőja,részt vesz az intézmény szakmai
irtnyításában.
Felelős a Bölcsődę működési feltételeiért (személyi-tárgyi feltételek)'
Felelős a b<jlcsődei dolgozók munkájáért, a bölcsődében gondozott gyermekek harmonikus
fejlődésééľt.
A helyi adottságok figyelembevételével megszeÍvezi a Bĺilcsőde munkarendjét, a dolgozók
munkabeosztásźi. Iľanyítja és ellenőľzi a Bölcsőde gondozási és nevelési fęladatainak
e||átását.

Törekszik aľra, hogy minden csoportnak állandó kisgyeľmeknevelői legyenek, a napiľend
meglewezésénélszakmai segítséget nyújt.
Ahol 14 fős gyeľmekcsoport kialakításara kerül sor, megteremti és biĺosítjaa mfüĺidés
feltételeit.
Ha egy gyeľmek megbetegszik, gondoskodik arról, hogy a szülőt éľtesítsék,és a gyeľmeket
elvigyék a bölcsődéből. Fertőzo betegség esetén végrehajtja a Budapest Fővĺíľos
Kormányhivata|a Kerületi NépegészségugyiIntézet vonatkozó utasításait.

I4

o Az

éIe|mezésvezetohiźnyzása esetén végzi az éIelmiszerek taľolását, kiszabását, kiadását.
Felelős azért is, hogy minden ételféleségbőlmintát tegyenek el. Külĺjnĺisgonddal tĺgyel a
tejkonyha munkájaľa.
Bĺĺlcsőđeegész dokumentációjanak megfelelő, naprakész, hiteles és pontos vezetéséért
felęl. Feladataaz orvosi adminisztráció végzésénekelősegítése is.
A szoLgźtLtatás igénybevételérőla Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
rendszeres jelentési
KENYSZ/TEVADMIN elektronikus nyilváĺÍaĺtźsábarĺ

o A
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

kĺjtelezettségénekeleget tesz.
Ellenőľzi a kisgyeľmeknevelőknek a gyeľmekekkel kapcsolatos dokumentációs munkáját.
Kezeli a Bölcsőde gyógyszerkész|etét. A győgyszerek megfelelő taľolásáról gondoskodik.
Felelős a Bölcsődéľe, mint intézményre vonatkozó rendeletek, utasítások, jogszabályok
végrehajtásáért, illetve betartásáétt. Gondoskodik a munkavédelmi és nizvédelmi utasítások
betaľtásáról.
A szakhatóságok á|ta| fe|tźrt hiĺínyosságokmegsziintetéséről, javításráľól azonrĺal intézkędik.
Fontos szerepe vanamunkaerő szervezésében, kiválasztásában'betanításában.
A Bĺilcsőde dolgozóival megismerteti a belső szabźt|yzatokat, nyomon k<jveti azok
érvényesülését,betartását.
Éves munkatervet készíta dolgozók szabadságoláséra, a Bölcsőde üzemeltetési idejéľe
vonatkozóan.
Javaslatot tesza(Bölcsőde tatarozása, kaľbantaľtása, felújítása,aze|használódott felszerelési
tźttgy ak pótl ás a,) a B tj lc s őde tisztitásár ől é s rendj éről.
Közľeműködnek a JEB SZMSZ-ének, ktĺtelezően előíľt szabáIyzatainak, továbbá a JEB
múk<ĺdésétsegítő egyéb szabá|yzatoknak, ľendelkezéseknek az e|készítésében.
Kapcsolatot tart a családokkal, a gyeľmekjóléti kĺlzponttal, a védőnői hźiőzatta|, a köľnyező
óvodákkalés lehetőség, illetve igény szerint a hasonló profilú gyeľmekintézményekkel.
Szakmai tudását a kĺjvetelményeknek megfelelően szinten tntja, továbbképzéseken vesz
részt.
Munkáját közvetlen felettesének irźlnyitása és felĹigyelete alatt a hatályos jogszabáIyok és
rendelkezések szeľint végzí.
Évenkéntköteles részt venni a munka-. balesetvédelmi és tuzĺenđészetioktatásban.

3.1.3.2 Helyettesítésük

A

b<jlcsődevezetők helyettesítésétaz adott telephelyen dolgozó eľTe a feladatkörre kijelölt
kisgyermeknevelő kollég a látja e|.

3.|.4
1

Bĺztos Kezdet Gyeľekház vezető feladatai

fő Biztos KezđętGyerekhaz vezętő

o
o
o
o

Felelős a Biztos Kezdet Gyerekhaz (továbbiakban: Gyere|úáz) magas színvonalú szakmai
működéséért, a Gyerekház ktjltségvetésénekbetartásáért.
A gyeľmek ek szźtmára állapotfelméľést, fej les ztó fo g|a|kozást bíztosít.
Szakmai alapelveknek megfelelő gonđozási _ nevelési módszerek alkalmazźsávaL minden
gyermek szźtmźraaz egyéni brínásmód elvét valósítja meg.
Figyelemmet kíséľiés elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését.Szakmai munka
folyamán kiemelt figyelmet fordít a fejlődési megtorpanások észlelésére.

o Biztosítja a

gyeľmekek igényeinek megfelelő taľgyi környezetet,

mozgásfej lődésiikhĺjz, a koruknak megfelelő játékeszkö zokęt.

a teľet a
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o Az
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

elmélyĹilt, alkotó, szabad játéktevékenységfeltételeit biztosítja. A gyermekek egymás
melletti és egyutt játszásí igényeit egyarźnt tźtmogatja, kialakíwa ennęk köztĺsségi,
e gyüttél é s i szab á|y ait.
A gyermekek egészségesszemélyiségfejlődésének érdekébenkülĺintis gonddal segiti e|ő az
én-fudat kialakulását. Az tinállósági törekvéseket tźlmogatja, a helyes kultuľhigiénés
szokások e|saj átítását szor ga|mazza.
A nyelvtanilag helyes beszéd, megfelelő artikuláció, a gyeľmek szintjének megfelelő
szőhaszná|at a|apvető ktlvetelmény. Fontos, hogy sok gyeľmekdalt, verset, mondókát
i smerj en, é s me gfele l ő en alkalm azza mlxlkáj a soriín.
Lehetőséget teremt a szĹilőknek' hogy a gyermekkel együtt vehessenek részt a külĺjnböző
képesség-kibontakoztató foglalkozásokon.
A sziilők szźmlźraszemélyiség- és kompetenciafejlesztést cé|ző, valamint egyéb preventív
célúpro gram okat szerv ez.
Rendszeresen szervez közösségi renđeménýa sziilők, illeťve a helyi kĺlzösség szźrnára.
A szfüségleteknek megfelelően a szülők részétekülső meghívott szakembeľ á|tali
tanácsadás t szetv ez (pl. védőnői, dietetikusi, orvosi).
Rendszeľes alkalmanként szülői csoportos beszélgetéseketszervez' i||eťve konzultációs
lehetőségekęt biztosít.
A szakma szabá|yainak megfelelő visszaje|zésekkel segíti a szülőket gyeľmekfü
nevelésében, gondozásában.
A szfüséges đokumentáció naprakész vezetése.
Eves munkatervet készítaGyercV.ház tizemeltetési idejéľe.
Javaslatot tęsz aGyerek'hźn a foglalkozásokhoz szfüséges eszkoz és játék bęszerzésére.
Kapcsolatottart a családokkal, a gyeľmekjóléti szo|gáIatta|, a védőnői há|őzatta|, a köľnyező
óvodĺĺkkal és lehetőség szerint a hasonló profilú gyermekintézményekkel.
Szakmai tudását a kĺjvetelményeknek megfelelően szinten tartja, továbbképzésekenvesz
részt.
Folyamatosan figyelemmel kíséria szakmában tĺirténtvá|tozásokat, a munkakörhöz
kapcsolódó szakirodalmat, gondot fordít az onképzésre.
Fęladatait pontosan, lelkiismeretes kĺirültekintéssel, példamutató munkafegyelemmel végzí.
Munkáját közvetlen felettesének irányítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabźiyok és
rendelkezések szerint vészi.
Évenkéntköteles résĺvšnni a munka-. balesetvédelmi és ťuzrendészeti oktatásban.

4 A JEB sZERvEZETI EGYsÉGEII\EK FELADATAI
A JEB munkatĺírsaikĺjzalkalmazotti jogviszonyban főá||ásban,

teljes munkaiđőbenlátjĺák el
munkakĺlľfüe! fe|ađataikat. A koza|ka|mazotti jogviszonyľa a kĺjzalkalmazottakjogállásáról szóló
7992. évi ĐoilI. tĺjrvényľendelkezéseíiriínyadóak.

A munkataľsak ľészletesfeladatait a munkakcjri leírások tartalmazzźl<.
Minden munkakörben egységesen érvényesül(munkaeszkĺizök, szervezeten kí\Ąili személyek,
szervezeti egység mfüĺiđése,stb.) az általĺínos káLrÉrttési'polgĺíľi,biintetőjogi felelősség.

4.|

Központi szewezeti egység munkatáľsai

fü szaktanácsadó
1 fő pszichológus
1 fő munkaĹi gyí ngyintézó
I fő gazdasági ugyintéző
1 fo szolgáltatáskoordinátor
I fo gépjaÍmuvezető
1

t6

fő kézbesítő-takaľító
3 Íő karbantaľtó-csoport
3 fő otthoni kisgyeľmeknevelő
1

4.1.1 Szaktanácsadĺí feladatai

o A bolcsődék szakmai

munkájanak segítésetanácsadással, szakmai látogatásokkal,
megfigyelésekkel, szakmai programokka|, tźltgyi és személyi feltételek, munkafolyamatok

o
o

elemzésével.

Megfigyelési szempontsoľok, értékelő lapok, elemzési szempontok kidolgozása.
Elégedettségivizsgálatok (sziilők, gondozónők, vezetők) előkészítése,lebonyolítása,
értékelése.

oA

szakmaí szervezeti egységek statisfikai adatainak gyűjtése, véleményezése,besziímolók

készítése.

o A JEB szakmai progľamjának elkészítése.
o A szakdolgozók nyilvántaľtási rendszerének és képzésikĺĺtelezettségénekfigyelemmel
o
o

o
o
o
o

kíséľése.
Ellenőrzésekben valrő részvétela gyámhivatal felkéréséľe.
A JEB oktatási intézményekkel tĺiĺténtmegállapodásaalapjén szakmai gyakorlatok szervezési
és iľányítási feladatainak ellátása.
Szolgáltatások modelljének kidolgozása.
Szakmai tudását a k<jvetelményeknek megfelelően szinten tartja, továbbképzésekęn részt
vesz.
Munkáját közvętlen felettesének irtnyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és
rendelkezések szerint v égzi.
Évenkéntköteles ľésztvenni a munka-. balesetvédelmi és friz'renđészetioktatásban.

4.I.2

o
o
o

o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

Pszichológus feladatai

Szakmai kompetenciajánakmegfelelően Íigyelemmelkíséľia gyeľmekek fejlődését.
A sziikséges adminisztráciőkat vęzetĹ
Feladata a szakmai szeruezeti egységekben dolgozók munkájrának segítése.
SzaktudásávaL segíti a kisgyeľmeknevelők családtámogató munkáját, megfigyeléseinek
tapaszta\ataít megbeszéli a kisgyeľmeknevelőkkel, segíti a gondozási-nevelési munka
színvonalának folyamatos emelését'
Igény szerint egyéni tanácsadást nyújt a sztilőknek hatékonyságuk fejlesztése, a családi
nevelés problémáiban való eligazodás segítése érdekében.
Feladata a rászoruló gyermekek és családok mielőbbi szakemberhez juttatása.
A kisgyeľmeknevelők munkája soriín adódó megterhelő pľoblémfü felđolgozását
mentálhi giénéstámo gatás formáj ában _ se gíti (esetme gbeszélő c soport).
az ott folyó gondozó-nevelő munkát
Szakmai forumokon bemutatja, népszerĺĺsítia bĺjlcsőđét,
(előadás, poszter, cikkek, stb.).
Vezető szerepet vá||a\ az a|apelIźtásokon túli családtámogató tevékenységek módszertanának
kidolgozásában.
Feladata a mentálhigiénés kultura fejlesztése és terjesztése.
Aktívan résń.vesz a szakmai és készségfejlesztő továbbképzéseken, szakmai konzultációkon.
Folyamatosan figyelemmel kíséria szakmában történt változásokat, a munkakörhöz
kapcsolódó szakirodalmat, gonđotfordít az oĺlképzéste.
Feladatait pontosan' a gyerÍnekek iľant érzett felelősséggel lelkiismeretes körĹiltekintéssel,
példamutató munkafegyelemmel végzi.
I7

oA
o
o
o

gyermekek személyi adataít biza|masarĺ keze|i, betartja az ađaŃédęlmitörvényben
előíľtakat, a gondozott gyermekek és sztileik személyiségi jogait védi' tisaeletben tartja.
Munkája során minđiga bölcsőde gondozási _ nevelési elveit képviseli.
Munkáját közvetlen felettesének iranyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabźiyok és
rendelkezések szerint végzi.
Évenkéntköteles részt venni a munka-. balesetvédelmi és tÍlzrenďészeti oktatásban.

4.I.3 Munkaĺigyi iigyintéző feladatai

o Az iĄ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

dolgozók nyilvántartásba vétele (személyiigyi nyilvantartó programban rögzítés,
munkaszeľződés készítés,szabaďságmegáIlapítás). Az adatlapot és a kinevezést a Magyar
Ál hmkincs tar fe|é továbbítj a.
Leszámoló lap a|apjĄ munkaviszony megsziintetése, az elszĺímoló lap kiállítása,
továbbítása a Magyar Allamkincstár felé, - a munkaviszony megsziintetés átvezetése a
nyilvántartásokon.
A nyugdíjba vonuló dolgozók munkaügyi ugyintézését,e|végzi.
Betegszabadság nyilvantartása, továbbítása a Magyar Allamkincstaľ felé. Hetente összesíti a
beérkezętt táppélustalványokat, kimutatás kíséľetébentovábbitja a Magyar Áilamkincstar
felé.
Évelején megá||apítja minden dolgozó szabađságát' erľől az értesitőket a bölcsőđevezetők
felé megkiildi.
Yezeti a JEB székhelyén dolgozók és a bölcsődevezetők á|ta| igénybevett szabadságokat.
Fizetés nélküli szabadságok engedélyét, GYED-GYES engedélyeket elkészíti, továbbítja a
Magyaľ Államkincs támak.
Havonta ellenőrzi a jelenléti íveket, az esetleges eltéľésekĺőla bölcsődevezętőkęt
tti1ékoztatja.
Minden hónap elején <lsszesíti a távolmaradás, a szabadság és avźl|tozóbérjelentéseket és a
megadott hatĺĺridőigtovábbítj a a Gazdasági Szeľvezet felé.
Havi létszĺĺmés bérstatisztikátkészít.
Negyedévente elkészíti a szociá|is ágazatí pótlék elszámolását, és előkészíti a kĺjvetkező
negyedévi igénylést.
A cafeteria nyilviántartást vezeti.
Elkészítiaz átsotolźlsokat, továbbítja aMagyat Allamkincstar felé.
A besorolási-, bér-, személyi ađatvá|tozásokat felvezeti a nyilvantartásba.
Költségvetés előkészítéshez,beszámoló elkészítéséhezadatszolgáltatás a vezetĺ| és a
G azdasági Szervezet felé.
Mfüĺidésinormatíva szĺímításhozadatkozlés.
A gyermek étkeztetés üzemęltetési állami noľmatívtźtmogatásźúlozszfüséges
adatszo|gá|tatás.
Eves béremeléselőtt kimutatást készíta dolgozók besorolásĺĺľól, béľéľől.
Előkészíti a jubileummal kapcsolatos kifizetéseket.
Yezeti az iires álláshelyek nyilvríntaľtását.
Képzésiteľvet (1 éves, 6 éves) készítés vá|tozásait vezeti, a Nemzeti Család és
SzociálpolitikaĺIntézet felé történő jelentési kÓtelezettségnek eleget tesz.
Munkaviszonyra iľĺínyulóegyéb jogviszonyt létesítőkszerzođését
elkészíti(megbízásí đíj,
diak munka).
A közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók nyilvantaľtásba vételét(személyiigyi
nyilvĺíntartó programban . rcgzítés,munkaszerzódés készítés,szabadság megállapítás)
eIvégzi, ezeket aMagyar Allamkincstáľ felé továbbitja.
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o

Közfoglalkoztatásbaĺ résffievo dolgozók munkaviszony megszĹintetése, elszámoló lap
kiállítása, továbbítása a Magyaľ Allamkincstar felé, - a munkaviszony megsziintetés

o
o
o

A Magyar Ált-u*tĺ''".tér fe\éa megadott hatáľidőig az cĺsszes előíľt jelentést leadja.
A munkatigyi nyilvĺántartásokat napľakész állapotban tartja.
E|végzi a JEB központi szervezeti egységébenjelentkező adminisztráció vezetését, a

o
o

źlfu ezetése a

nvilvántaľtásokon.

számítógépes adattiírolást, jegyzőkönyvek kitöltését.
A fenntaľtó önkormányzat PéĺtzligyiÜgyosztźiya és a GazđaságiSzewezet által kért
aďatszo|gźitatáso knak ele get te sz.
Figyelemmel kíséria koza\ka|mazottak jogá||ástra vonatkozó jogszabályok váLtozźsźń,
ennek kĺivetkeztébena belső szabáIyzatok módosításaľa javaslatot tesz az intézményvezető
fe1é.

o A
o
o
o
4.|.4

o

vezetoi étekezletekľea meghívókat elkészíti,és postÁz'z.a, az éľtekezletekľől
jegyzőkönyvet készít.
Gondoskodik a beérkező levelek iktatásĺĺľól,a kimenő levelek és más okiratok másolatĺĺnak
iktatásĺíról. A különböző hataľidőket nyilvantaľtj a.
Munkáját kĺjzvetlen felettęsének iľanyítása és felügyelęte alatt a hatályos jogszabéiyok és
ľendelkezések szerint végzí.
Évenkéntkĺjteles részt venni a munka-. balesetvédelmi és tíizĺenďészetioktatásban.
Gazdaságĺ iigyintéző feladatai
Költségvetés előkészítésIlez,beszámoló elkészítéséhezadatszolgáltatás

a

vezető és a

G azđaságíS zervezet felé.

o Közvetlen kapcsolatottart a bĺĺlcsődevezetőkkel minden gazđaságikérđésben.
o Yęzeti a kĺiltségvetésfelhasználását, melyről negyedévente tájékoztatést ad
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

az
intézményvezetőnek.
A vásarlasok előtt elleĺórzi afe|hasznźiásra vonatkozó kereteket.
Gondoskodikazintézmény gazdá|kodását érintő beszámolási kötelezettségek teljesítéséről.
A fenntartó önkormányzat Pénzugyi Ügyosńá|ya és a Gazdasági Szervezęt ěL|ta| kért
adatszo|gtitatás oknak e l e get te sz.
Elvégzi a JEB Kĺizponti szewezęti egységébenjelentkező adminisztrácio vezętését,a
szźmítőgépesadattaľolást, utalványok, szĺámlfü kitöltését.
A nyilvĺíntaľtásiręndnek megfelelően kezeli abeérkező szźtm|źkat,utalványokat aťĺzetési
határidők betartásával.
Gondoskodik a beérkező levelek iktatásáľól' a kimenő levelek és más okiratok másolatának
iktatásáľól. A külĺjnböző határidőket nyilvantaľtj a.
Az éves leltaľozást megszervezi, lebonyo|ítja, az összesítő leltáľt a megadott határidőre
továbbítja. Részt vesz az éves selejtezés eIőkészítésében,és a selejtezési bizottságban.
Részt vesz a bölcsődei beiratkozás adminisztrációs feladatainak ellátásában.
Munkáját közvetlen felettesének iranyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és
ľendelkezések szerint végzi.
Évenkéntköteles részt venni a munka-. balesetvédelmi és ťllztendészetioktatásban.

4.1.5 Szolgáltatáskooľdinátoľ feladatai

o Recepciós feladatok ellátása a Kĺizponti szewezeti egység székhelyén.
o A JEB postai és elektronikus úton érkezó levelek, küldemények fogadása, iktatása, kezelése.
o A Szakmai szervezeti egységekhezkézbesitó tltjaÍL vagy elektronikus módon tájékońatők,
hivatalos levelek, vagy egyéb dokumentumok eljuttatása.

I9

o

Telefonhívások, egyéb kommunikációs csatornán (e-mail, Sms stb.) érkező üzenetek
fogadása, továbbítása.

o Az
o
o
o
o
o
o
o
o

íntézmény'vezetővel töľtént egyeztetés a|apján ügyfelekkel telefonos vagy személyes
ta|áIko zás e gy eztetése.
lľatok, kaľtonok, ívek, egyéb dokumentumok szakszeríĺ kezelése, taľolása.
A JEB mfücidéséhez kapcsolódó listák, jegyzékek, jegyzőkĺinyvek vezetése, szigorú
számadású nyomtatvĺínyoknyilvantartásanak kezelése.
A házi pénztźlrforgalmának ptecíz, pontos vezetése, a beérkezó szźrrl/rtk kezelése,
utalvĺínyokelkészítése.
A Bĺjlcsődék tisztítőszer fogyasztásanak nyilvántartása.
A korszeľiĺügy, viteli és kommunikációs eszközök, infoľmációforrások megfelelő kezelése.
Ügyfelek fogadása, igényeknek megfelelő űtbaigazítás, tájékońatás, segítségnffitás,
probléma kezelése.
Bĺilcsődei elhelyezés iľant érdeklődők megfelelő tźĄékoztatása.
Gyeľmekfü bölcsődei beiratkozásźra érkezo sziilők fogadása, a sztikséges

adminisztrációban való segítségnýjtás (kérelem elkészítés,adatok felvétele). Atvételi
elismervényt ad a szĹilőnek az áNett dokumentacióról, melyet regisztrációs sorsziímmal

köteles ellátni.

o A

felvételi kéľelmet benyújtott gyeľmek adatainak rogzítéséte|végzíaz INFORMIR

elektronikus ľendszerbe.

o A bölcsődei elhelyezést kérő gyermek felvételéhez kĺjteles a bölcsőđevezetőkkel egyeztetni.
o A gyeľmek bölcsődébe töľténő felvételéľőlkĺjteles értesítőt küldeni a szülőnek vagy a
o
o
o
o
o

törvényes képviselőnek.
Az éwénybenlévő jogszabá|yok alapjĺán előkészíti a gyermek étkezésiés gondozási díjanak
díj megállapítást a
cisszegét meghatároző dokumentumot. A személyi téľítési
bĺjlcsődevezetonek és a szĹilőnek is megküldi.
Az intézményvezetó kérésénekmegfelelően a bölcsődevezetők által megadott infoľmációk
a|apj án adatszo|gá|tatást v é gez.
Sziikség esetén a szo|gáltatás igénybevételéről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
KENYSZVTEVADMIN elektronikus nyilvántartásában jelentési kĺjtelezettségnek tesz
eleget.
Munkáját kĺjzvetlen felettesének irĺányítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabźůyokés
rendelkezések szerint végzi.
Évenkéntkĺjteles részt venni a munka-. balesetvédelmi és tijzrenđészetioktatásban.

4.1.6 Gépjárművezető feladatai

o Vezeti az intézményitulajdonú gépjármúvet, gondoskodik a

kaľbantartásźtrő| és

tisztźntartźsáĺő|.

o Ellenőrzi, hogy a gépkocsinak érvényesforgalmi engedélye, biztosítása legyen.
o A gépjáľműüzemeltetéséhezszfüséges okmányokat és kulcsokat munkaidejében köteles
o
o

o
o
o
o
o

magéná|tartani.
Munkaidovégén a gépjármtivet a 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. szźlm alatti bĺjlcsőde
ęffe a célra kialakított udvariĺn helyezi el.
A gépjármű kulcsát szabadsága idejéľe a JEB 1083 Buđapest,Szigetvĺĺri u. 1. szánaIaÍtaz
íntézményvezetőĺęk köte l e s leadni.
A JEB levelezésével kapcsolatos napi kézbesítésifeladatok el|átása.
E|végzi a szá||itási, anyag- illetve bútormozgatási feladatokat.
Segítséget nyújt a JEB tészéret<jrténő beszeľzések lebonyolításában.
Napraké szen v ezeti a szfüséges dokument áciőkat (menetlevél).
A közvetlen fęlettesét rendszeresen tájékoztatjaaz e|végzett munkájaról.
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oA
o

o
o

o

gépjármtí meghibásodását azonna| je|zi az intézményvezetonek és az utasításnak
megfelelően gondoskodik a hiba kij avításaľól.
.a|atti
Főzőkonyhából
Nyiwatartási napokon a 1087 Budapest, Kerepesi tlt 29lA. szěml
élelem szá||ításaa 1087 Budapest' SzázadosiltI. szźm alatti Fecsegő-tipegő Bölcsődébe.
A gépjĺĺľmúvel
történő közlekedés során k<jteles betartani a kĺĺzlekedésiszabályokat, legjobb
tudása szerint megelőzni a baleseteket.
Munkáját közvetlen felettesének irányítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabźiyok és
rendelkezések szęrint végzi.
Évenkéntköteles ľésztvenni a munka-. balęsetvédelmi és tílzĺęnďészetioktatásban.

4.|'.7 Kézbesítő.takaľítĺĎfeladatai

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Küldeményeket' leveleket kézbesít,kisebb csomagokat szźĺ||it,illetve kisegítői feladatokat
lát el.
Egyeńeti az e|végzendő fęladatot az intézményvezetővel.
Áweszi a kézbesítendő kĹildeményeket, ellenőrzi a küldemények daľabszámźń, a kézbesítési
címet
Az átadott leveleket, küldeményęket a megadott címekre postźnza (postai úton' vagy
személyes kézbesítéssel).
Soron kívtil kézbesítia sĹiľgős küldeményeket.
Sikeľtelen kézbesítésesetén jelzi azt az intézményvezetőnek, illetve ismételten megkíséľlia
kézbesítést.
SéľĹiltküldeményeket jelzi az intézményvezetőnek.
Sziikség esetén takarítási munkĺák elvégzése.
Munkáját közvetlen felettesének irrĺnyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabźiyok és
rendelkezések szerint végzí.
Évenkéntköteles részt venni a munka-, balesetvédelmi és tílzĺendészetioktatásban.

4.1.8 Karbantartĺói feladatok (karbantaľtó csopoľt)

A

kaľbantartó csoport 3 fő munkatĺírsból ál1. Ellátjak a JEB telephelyeinek karbantartási, keľtészi
feladatait, ezért sza7d<épesítésfü lehetőség szeľint meg kell, hogy felelj en az elvégzendő feladatok
sokszínűségének.(1 fő szobafestő-mźzoló, l fő asztalos, 1 fő gépkeze|ő, aki jogszabályoknak
megfelelő gépjáľművezętoi engedéllyel rendelkezik a gépjárművezető kolléga helyettesítésének
esetéľe.)

o
o
o
o
o

o

Naponta ellenőľzi, hogy szfüség van-e valahol az izzők, neoncsövek cseréjéľe.
Baleset-megelőzési szempontból ellenőrzi a konnektoľok, kapcsolók állapotát.
Karbantaľtási feladat észrevételekoráttekinti az ęI|átandó feladat eszkoz, ffiYag, valamint
szakismeľet igényét.Méľlegeli az eLoző szempontok alapjrĺn a karbantaľtási feladatot, majd
gondoskodik a feladat el|źLtásź!Íól.Abban az esetben, ha úgy ítélimeg, hogy a hibát
elhaľítani, a kaľbantaľtást eIvégezni nem tudja, éľtesítia bölcsődevezetót.
Feladata a folyosók, termek ellenőrzése a munkahelyi balesetek elkerĹilése érdekében' s a
felfedezett veszé|yeztető he|yzet, állapot megsziintetése kaľbantartási' javítási fęladatok
elvégzésével.
Az ablakok, ajtők zárainak állapotától fiiggően ellátja a kaľbantaľtási feladatokat, de
legalább kéthavonta ęI|ęnorzi azok nyithatősźĺgátt, zźrhatőságát. Szfüség szerint e|végzi a
zźtrak olaj ozási, kenési fe|ađatait.
Kéthavonta, de frĺtésiszezon megkezdése előtt, gondoskodik a fiĺtőtestek ellenőrzésérő|
léstelenítéséről.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

mellékhelyiségek kaľbanta.ľtási feladatait a víz és szennyvinezetékek' valamint csapok
s ével látj a el.
Az udvar, illetve az intézsnényegyéb terĹiletének rendezettségéró|' ápo|tságźrő|
gondoskodik, a paľkosított területet gondozza (sztikség szerint füvet nyír, gereb|yéz, Ínetsz,
ga||yaz, pótolja az e|pusztlllt növényeket, locsolja azoId területet).
Télen biztosítja a jĺíľófeliiletektisztántartásźú., ellapátolja a havat, gondoskodik a járdfü,
lépcsők csúszásmentesítéséről.
A Bölcsőde rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvényhez kapcsolódó
teremľendezési és visszaľendezési, továbbá az egyéb eszkcizökkel kapcsolatos szeľęlési
feladatokat (hangosítás, stb.).
Az épület állagmegóvási, illetve egyes benlhźzási feladatai megvalósításában részt vesz,
segíti a külső szolgáltatók, vállalkozások ilyen tevékenységét.
Az épület berendezései, felszerelései vonatkozásábaĺ az alkalmanként jelentkező
hibaelharítási feladatokban résń. vesz, segíti a külső szo|gźitatők, vállalkozások ilyen
tevékenységét.
Köteles előre jelezni a kaľbantaľtási feladataihoz szfüséges eszkoz, szersztlm szfüségleteit.
Felelős a szźlmźrakiadott eszközökéľt, szerszámokéľt, anyagokéľt. Köteles a rábizott
eszkĺizöket, anyagokat biztonságos helyen trĺrolni.
Köteles együttmfüödni a JEB-et érintĺĺbeszerzések lebonyolításában.
Feladata, hogy a munkateriiletén a JEB vagyon binonságźna iigyeljen, taľtsa be a
vagyonvédelmi előírásokat, a munkateľiiIetéheztartőző helyiség zánásźxőI gondoskodjon.
Köteles a kaľbantaľtási, javítási feladatokhoz sziikséges gépeket, berendezéseket és
eszközĺjket balesetvédelmi előírásoknak megfelelően használni (p1.: szfüség szeľint
fu amtalanítaĺi, izző c s eréhez a |étra bi ztonságo s használata, stb. ).
Feladata, hogy az e|végzettkarbarftartásokat a karbarÍartási naplóba bevezesse.
Köteles feltámi és ismertetni mindazokat aZ észrevételeket, amelyek a munka-,
balesetvédelemmel, és ttĺzrenđészettel
kapcsolato sak.
Munkáját közvetlen felettesénęk iranyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabályok és
rendelkezések szeńnt v észi.
Évenkéntkcjteles résĺvJnni a munka-, balesetvédelmi és tuzrendészeti oktatásban.
áILap otźnak ellenőrzé

4.|.9 otthoni

o A

kisgyeľmeknevelő feladata

kisgyermeknevelő tevékenysége csupán
feladatok eI|átásźr a terj ed ki.

a

feltigyeleti időben szfüséges gondozási

o A gondozás módját a gyeľmek életkorához és egészségiállapotĺáhozigazitja.
o Feladatai e||átása soľán tĺjľekszik arľa, hogy a műveletek ĺĺrömet, kellemes érzéstjelentsenek
o
o
o
o
o

gyeľmek szźlmźnaés ne kényszeľt.
A gondozźtsi tevékenységek elIátásźůloz köniltekintően előkésziti a szfüséges eszközöket'
biztosítj a a környezeti feltételeket.
A gondozás soľĺán figyelembe veszi a sziilő kéľéseitmindaddig, amíg az a gyermek
szfü sé gleteinek kielé gítéséthátľrĺnyo san nem befolyásolj a.
A gyermek étkeztetésesorán a sziilő által elkészítęttétę|t kínálja a gyermeknek, vagy
kizźrőlag az ellátott gyermeknek készítételt a család háztutásában biztosított
alapanyagokból, a rendelkezésére álló eszközökkel. Figyelembe veszi a gyermek étvágyźń,
egyéni íz|ését.
A lehetősége|<hez képest megteremti aszoptatáshoz sziikséges nyugodt légkört.
A szobatisztaság és öltĺjztetés teľĹileténa gyermek fejlettségének, érettségénekmegfelelően
nyújt segítséget.
a
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o
o
o
o
o

A gyermek

egészséges személyiségfejlődésénekéľdekébenkül<jnĺis gonddal segíti e|ő az én-

tudat kialakulását. Az önállósági törekvéseket támogatja, a helyes kulturhigiénés szokások
el saj átítását szor galmazza.
Segít a gyeľmek alkalom szerinti pelenkazásábaĺ, szobatisztaságranevelésében.
A gyeľmek korához és szfüségletéhez igazodő alvási szokásokat tiszteletben tartja. A
nyugodtalvás és pihenés feltételeit a lehetősége|<hez méľten biztosítja.
A fiir<isztéshęz szĹikséges eszközök előkészítéseés a gyeľmek fiirdetése a sziilők igénye
alapjan.
A gyeľmek játékahoz, foglalkoztatáséůloz a rendelkezéséreálló lehetőségek ismerętében
biĺosítmegfelelő nyugodt légkĺirt,játékot, eszközĺjket, teret, időt. A jźltszőtén

ĺagymozgźlsostevékenységhezkériaszĹilőkhozzájáru|ását.

o A gyermekek levegőztetésének biztosítása az íďójarásnak megfelelően.
o Figyelemmel kísériés elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését.
o A nyelvtanilag helyes beszéd, megfelelő aľtikuláció' a gyeľmek szintjének megfelelő
o
o
o
o
o
o
o
4.2

szőhasznźiat alapvető kĺjvetelmény. Fontos, hogy a kisgyermeknevelő sok gyeľmekdalt,
veľset, mondókát ismerjen, és megfelelően alkalmazzaaz ellátás során.
A szfüséges adminisztráció naprakészvezetése.
A gyermeket felügyelet nélkül hagynia TILOS!
A gyeľmekkel szemben tanúsítottnegatív magataľtás fegyelmi felelősségre vonással jar.
Munkája során a bölcsőđei nevelés-gondozás elveit szem előtt tartja.
Folyamatosan figyelemmel kíséria szakmában töľtént váItozásokat, a munkakĺiľhĺjz
kapcsolódó szakirodalmat, gondot fordít az oĺlképzésre.
Munkáját közvetlen felettesének iľányítása és feltigyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és
rendelkezések szęrint végzi.
Évenkéntk<iteles ľésztvenni a munka-, balesetvédelmi és tí,lzĺendészetioktatásban.

Szakmai szeľvezeti egységek munkatársai

Bölcsőđe
84 fő kisgyeľmeknevelő
25 fo takaritő
5 fő mosónő

-

Konyhai egységekben:

6 fi5 élelmezésvezető

lf

fő szakács

4 fő konyhai kisegítő

Biztos Kezdet Gyerekház
I fő vezető, a3.|.4. pontban olvasható
2 fo kisegítő munkatárs

4.2.|' Kĺsryeľmeknevelő feladatai

o A
o

gondjairabízoIt gyeľmekcsopoľt szakszerű gondozása és nevelése' a gyeÍmekek testi és
szellemi fej lődésének elősegítése.
Szakmai alapelveknek megfelelő gondozási _ nevelési módszerek alkalmazásával minden
gyermek számáraaz egyéĺibánásmód elvét valósítja meg. Saját gondozőnő _ saját gyermek
renđszerbent<jrténik a gyermekek szakszeru el|źÍása.

23

o

Figyelemmel kísériés elősegíti a gyeľmekek testi és szellemi fejlődését. Biztosítja a
gyeľmekek igényeinek megfelelő targyi környezetet, a teret a mozgásfejlődésiikhöz, a
koruknak megfelelő j átékeszkö zoket.
Az elméIyiilt, alkotó, szabadjátéktevékenységfeltételeit biaosítja. A gyeľmekek egymás
melletti és egyĹitt játszási igényeit egyarźnt támogatja, kialakítva ennek kĺiztisségi,
e gyĹittélési szabá|y ait.
A gyermekek egészségesszemélyiségfejlődésénekérdekébenkülönĺjs gonddal segíti eLó az
én-tudat kialakulását. Az önállósági törekvéseket tźmogatja, a helyes kulturhigiénés
szokások elsaj źltítását szor ga|mazza.
A nyelvtanilag helyes beszéd, megfelelő aľtikuláció' a gyerÍnek szintjének megfelelő
szőhasznźiat alapvető kĺivetelmény.Fontos, hogy a gondozónő sok gyeľmekdalt, verset,
mondókát ismeľjen, és megfelelően a|kalmazzaaz ellátás során.
Közľemfüĺjdik a gyermekcsopoľt napirendjének ĺlsszeállításában és a gondozónői

munkarend elkészítésében.
Gondoskodik a gyeľmekek rendszeres levegőztetésérő|. Minélhosszabb iđóttartőzkodjanak
a levegőn a gyermekek (átékidőben, alvásidőben), az időjfuás ťrgyelembevétele télen és
nyáron egyaránt fontos. (Télen -5 C-ig, kánikula esetén szabaďban tartózkodás de. 1l őráig,
du. 15'30 őrátőI,)
Figyelemmel kíséria gyermekek egészségíáI|apotát. Ha a gyeľmek megbetegszik, jelenti a
bölcsőde vezetójének, és ha lehetséges megmutatja a btilcsőde orvosĺínak. A btilcsődevezeto
és az orvos utasítása szeľint ellátja a gyeľmeket, majd énesítia szĹilőket. A megbetegedett
gyeľmek kitiltásanak tényétaz :úzęnő (családi) füzetbe bevezeti. (Észlelt tiinetek,
hőmérséklet, el|átás, stb.) Továbbá |ejegyzi a rendkívĹili eseményeket, illetve a gyeľmek
fej lődésére vonatkozó észľevételeket.
A gyermek séľĹiléseesetén iizenő füzetben tájékońatja a szĹilőt (kisgyermeknevelő, tanú,
szi|ő aIáirása minden esetben).
orvosi vizsgálatokhoz e|okészít,közremfüĺidik a vizsgálatokná|, számontartjaavizsgá|atra
esedékes gyermekeket.
A gyeľmekettisztántĄa, szükség szeľint megfiirdeti. Gondoskodikarvházata, törölközője,
hetente két alkalommal, ágyneműt hetente cseľél,
ágynemúje tisztźntartásríľól. (Törölközőt
illetve szfüség esetén.)
BetĄa a higiénés kcivetelményeket. A hőmérőket tisńántartja, minden szfüséges
alkalommal a pakoló és kézfertőtlenítéslehetőségét bínosítja'játékokat ręndszeľesen
(hetente / két hetęnte és szfüség szeľint) lemossa, fertőtleníti.
Rendszeľes időktizönként elvégzi a gyermekek súly- és hosszmérését,csecsemőknél (1 éves
korig) havonta, nagy csoportban pedig hĺĺromhavonta.
Gondoskodik a gyermekek helyes és koľszeru táp|á|ásáról. Tálaláskor megkósto|ja az éte|t
és meggyőződik arról, hogy ízében,színében, tisszetételében, mennyiségében,
hőméľsékletébenmegfelelő a gyeľmekek egyéni fogyasztására. Tálaláskoľ a megfelelő
ruházatot (kötényt, másik köpený) viseli. Az éIe|mezéssel kapcsolatos észrevételeit je|zi a
bölcsődevezetőnek és élelmezésvezetőnek. Betaľtja az éLe|mezéssel kapcsolatos higiéniai
előíľásokat.
Felel a csopoľtjába tartoző gyeľmekek nlhazaáért, játékźLéÍt,egyéb haszná'|ati tfugyak,
eszközök gondos kezelésééľt,leltari jegyzék alapjźn źÍvesziazokat, meghibásodás, törés,
séľĹilésesetén tájékoztatja a bölcsőde vezetőjét.
Yezeti aZ előíľt nyilvantartásokat, elvégzi a gondozással kapcsolatos adminisztratív
feladatokat. A csopoľtnaplót naponta vezeti az elłĺírásoknakmegfelelően. Minden lényeges
és rendkívüli eseméný rcgzít írásban.
A bĺjlcsődei egészségĹigyitörzslapra a gyerÍnek fejlettségi szintjére vonatkozó adatokat a
gyeľmek egy éves koráig havonta, azontű| háromhavonta beíľja.
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gyermek bĺjlcsődébevaló felvétele után otthonában meglátogatja a családot. Á[andó napi
kapcsolattaľtás a szülőkkel, a gyeľmek átvételekor informálódik, hazaadáskor infoľmálja a
szülőt a gyermekkel kapcsolatos napi eseményekľől.
Amennyib en az íntézménybensószoba van, annak haszná|atárő|tájékonatja a snilót.
Részt vesz az összevont és a szülőcsoportos éľtekezleten, a szülőket érdeklő gondozási _
nevelési kéľdésekbenbeszélgetéstvezet.
Munkája során kapcsolatba kerĹil a kĺjrzeti védőnővel, valamint a gyeľmekek intézmény
váltásakor az óvónőkkel. A gyermek érdekébena sztikséges és elegendő információkat
adhat1a éúa gyermek fejlettségi szintjére vonatkozóan.
A gyeľmekeket felügyelet nélkül hagynia TILO S !
A gyeľmekkel szemben tanúsítottnegatív magatartás fegyelmi felelősségre vonással jiír.
A kisgyermeknevelő a munkahelyén a beosztásĺának megfelelő időpontban ktiteles a
c sopoľtszobában me gj elenni munkaképes állapotban.
A gondozónő mindaddig köteles a gyeľmekcsopoľtot ellátni, arĺig a szolgálatot a váItő
gondozónőnek át nem adta, illetve a gyermeket a szülő hazanem vitte. A bölcsőđe épületét
munkaidejében csak a bĺĺlcsődevezető eĺgedélyévelhagyhatja el.
A teljes napi munkaidőből egy őrźúadminisztráciőra (iizenő füzet, törzslap, fejlődési napló
írása), felkészĹilésľe,szülőcsopoľtos fog|a|kozás megtaľtásaľa, műhelymunkáľa, illetve a
csoport életénekszervęzésével kapcsolatos teendőkľe, tehát a munkaköri feladatokkal
kapcsolatos tevékenységekellátásźlta köteles fordítani a munkahelyén.
Aktívan tészt vesz a szakmai és készségfejlesztő továbbképzéseken, szakmai

A
o
o

o
o

konzultációkon.
Folyamatosan figyelemmel kíséria szakmában töľtént vźitozásokat, a munkakĺiľhöz
kapcsolódó szakiľodalmat, gondot fordít az oĺlképzésre.
Munkáját közvetlen felettesének iranyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és
rendelkezések szerint végzL
Évenkéntköteles ľésztvenni a munka-' balesetvédelmi és tílztenđészetioktatásban.

4.2.2 Takarító feladatai
o

o
o

Ellátja a Bölcsőde takarítási munkálatait.
A napi takaľítás mellett hetente a csempézett falfelülęteket, levegoztető ágyakat feľtőtlenítő
vizzę| lemossa, teraszt felmossa, kerti bútorokat lemossa. Havonta ajtó- és ablakkeretek,
radiátorok, falak poľtalranitástú elvégzi. Negyedévenként bútorok, szőnyegek, műpadló
vegyszeres tisńítźsát e|végzi. Függĺinymosásról gondoskodik. A takarítást mindig nedves
feľtőtlenítő ruhával kell végeznie.
Ha a B<ilcsődében rovart ta|ti', azonnal jelenti a bölcsődevezetőnek.
A csopoľtszobfüba az éte|t beviszi, az étkezőkocsikat a konyhához kitolja, az étel
kezeléséhez kĺlpený cserél.
Agyakat, ágybetéteket, matracokat előkészíti, alvás után a helyére rakja. A csoportszobźlbarl
csak e feladatok elvégzésénekiđejéntartőzkođhat.
Az ágynemű cseréjétsztikség szerint e|végzi, a napi szennyest és pelenkát a mosodában
leadja.

gyermekekkel nem végezhet gondozó-nevelő tevékenységet, a sziilőket nem
tźljékoztathatja aĺapi eseményekľől. Szfüség esętén kizźlrőLag felügyeletľe kérhető meg.
A nyĺĺľizáĺásidejénteljes nagytakaľítást végez, beleértve a festés utáni munkát is.
A takaľítást úgy kell végezni, hogy a gyermekeket ne zavĄa, tehźt érkezésfü előtt vagy
távozásuk utan. Csak azokat a helyiségeket lehet takarítani napkĺizben, ahol gyermekek nem

A
o
o

taľtózkodnak.

takaÍitás nyitott ablaknál tĺiľténjen.A szobtů<at étkezésután ręndbe rakja, az
ételmaradékoteltávolítja. Apadló tisńitását nedves, feľtőtlenítős ruhával kell végeznie.

A
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o
o
o
o
o

Külön takarítóeszkcizĺjket (vĺidĺir,felmosó, lemosó) kell haszná|ni a csoportszobákban,
fiirdőszobában, WC-ben. A takarítóeszköz<jkethaszná|at után kimossa és a tisztitőszerekkel
egyjitt e\zĄa az eÍre a céIra kijelölt helyre.
A tisztítő és feľtőtlenítő szereket a mindenkoľi kozegészségĹigyielőírások
fi gyel emb evétel ével az

utasításoknak me gfel el ő en a|kalmazza é s taľo lj a.
Munkaköľi tevékenysége az egész bĺilcsőde teľĹiletéľekiteľjed, a feladatmegosztást a
bölcsődeve zetőv e| és munkataľsaival tĺiľténőegyeztetés határozza meg.
Munkáját közvetlen felettesének irĺĺnyításaés feliigyelete alatt a hatályos jogszabźiyok és
rendelkezések szerint végzi.
Évenkéntköteles részt venni a munka-. balesetvédelmi és tuzĺendészeti oktatásban.

4.2.3 Mosĺinőfeladatai

o A mosandó textília előkészítése,a túlszennyezett textíliaźztatása.
o A válogatott textília mérése.A megengedett gépterhelés,a szabvźnyok és technológiai
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

előíľások figyelembevételével, az e|oirt utasítások szerint a mosási folyamat lebonyolítása, a
mosógépek felügyelete a mosási ciklus alatt.
Ręndellenes működés esętén a folyamat megszakítása, az észlelt hibák k<jzlése a
b<ilcsődeve zető és karbantaľtó felé.
A mosási folyamat után a textíliában maľadt foltok egyedi eltávolítása.
A végzett munkaľól, felhasznált anyagokĺól nyilvĺíntaľtástvezet.
A szfüséges előszárítás e|végzése, a szźrítőgéplevegőj áratźnaktisztítźsa.
Technol ő gíai, munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok szigoru betaľtása.
A textília szakszeríi vasalása, gondos összehajtogatása, csopoľtszobák szeľinti vá|ogatása.
Az elkészült ľuhanemfüet a csopoľtszobfüba szá||ítja.
Amennyiben a gyermekek ellátási teriilętéľekell mennie, védőruhát cserél.
A munkavégzés befejezése utźn a gépek kikapcsolása, aramtalanítása.
A bölcsődevezető irźnyításával a feladatmegosztás a|apjántakaľítási feladatok e||átźsa.
A mosodában hetente a csempézett falfelületet feľtőtlenítő vízzel lemossa, gépeket,
berendęzéseket tisztítja. Havonta ajtó- és ablakkeretek, ľadiátoľok, falak porta|arńtását
elvégzi,negyedévenkéntvegyszerestisztításáte|végzi.
A tisztítő és fertőtlenítő szereket a mindenkoń közegészségügyi előírások
figyelembevételével azttasitásoknak megfelelően kell alkalmazniaés tĺírolnia.
Munkáját k<jzvetlen felettesének irĺínyításaés feltigyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és
ľendelkezések szerint végzi.
Évenkéntköteles részt venni a munka-. balesętvédelmi és tuzręndészeti oktatásban.

4.2.4 Élelmezósv ezető Íe|adatai

o
o
o
o
o
o

A bölcsődeí fozőkoĺyha gazdasági tigyvitelénęk ellátása, az előírt nyilvántaľtások

vezetése,
anyagok élelmiszerek beszerzése.
Az ét|apot ĺlsszeállítja a bölcsődęvęzętovęI és a gyermekorvossal tĺjrténő egyeztetés
követően.
Havi rendszerességge| e|végzi a gyermekek szémálra felhasznált élelem biológiai érték-és
tźlparryag szźlmításalt.
Yégzi az é|e|mezésnyeľsanyagsziikségletének megfewezését, beszerzését,könyvelését,
gondoskodik az élelmiszeľek szakszeru taľolásaró l.
Yezeti az é|elmezéssel kapcsolatos nyilvantaľtásokat. Kiszámítja a|étszźlmszerinti étkezés

điát.
Kezeli a számítőgépes élelmezésprogramokat.
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o
o
o
o
o

o
o

Figyelemmel kíséria modeľn táplá|kozástudomány eľedményeit, azokat a felnőttek és
gyermekek éle lmezé sébęĺa|ka|mazza.
A raktáľkészletből az ét|apĺakmegfelelő anyagkiszabást elvégzíés kiadja a főzokonyha
r észére

az é|ęImezési nyers anyagokat.

Felelős az étkezésselkapcsolatos közegészségügyi szabályok betartásáért, íde tartozlk az

arások i smerete.
A HACCP ľendszeľszabźlyait, előíľásait betartjaés betaľtatjaafőzokonyhában.
Feladata az éteIek korszerii elkészítésének,adagolásának, szźůlitásźnakmegszervezése,
irányítása és ellenőrzése.
Felelős azért, hogy a kiszolgált étel' a jő gazđá|kodás elveit is figyelembe véve minőségileg
és mennyiségileg az elofu źsnak megfelelő legyen.
Megszervezi és ellenőrui az ételmaľadékhigiénikus kezelésétés elszállítását.
Iranyítja és ellenőrzi a konyha dolgozóinak munkáját.
éte|mérgezések é s gy aĺtĄáv aI kapc sol ato s

A

o
o

lj

bcilcsődevezetőt havonta tźljékońatjaa felhasználási noľmáról,

tźryany agszĺímításainak

o

e

el

kalória-

és

emzé s ét bemutatj a.

Bi.intetőjogi felelősségge|' tartozik a raktárkész|et mennyiségi és éľtékbelikezelésének
pontosságáért és a Gazdasźryi Szewezet által biztosított készpénz-kezelésért.
k.it"l"' afőzokonyhában elhelyezett (leltár szerinti) konyhai eszközöket, gépeket megőrizni
és azok szakszerú hxzná|atát ellenőrizni.
Megszervezi a ra|<tźr adminisztrációját és ellenőrzi a nyilvĺíntaľtásoknaprakész, előíľás
szeľinti vezetését.
Munkáját közvetlen felettesének iranyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és
rendelkezések szerint végzi.
Évenkéntköteles részt venni a munka-, balesetvédelmi és tllzĺerĺdészetioktatásban.

4.2.5 Szakácsfeladatai

o
o
o
o
o

Felelősséggel átveszi az é|e|mezési nyersanyagokat. a minőségi, mennyiségi problémĺĺkat
azonna| je|zi az é|e|mezésvęzetónek, és sziikség szeńnt a bĺilcsődevezetőnek.
Az e|őirt étľendnekmegfelelően ďo|gozza fel a nyersanyagot, ettől csak az éIelmezésvezeto
vagy abölcsődevezetó ltasításaľa térhet el.
Gondoskodik a nyeľsanyag megfelelő tárolásĺĺľól, anyagilag felel a megorzéséért.A
fe\haszná|ás soľán a gyeľekek koľszeľĹĺétkeaetésénekfigyelembe vételével ízlésęs' iőízíi
ételek elkészítéséretörekszik.
felel, a gyerekek
Mennyiségileg és minőségileg megfelelő ételek elkészítéséért
napirendj ében meghatározott időre'
Tájékozódik a gyeÍmekcsopoľtokban, milyen az adott csoport éwágya, milyen
ételfeleségeket hogyan fogyasztanak, milyen igények merülnek fe| az étkezés,az étkezéshez
hasznáIt eszközĺik vonatkozásában. Külĺjn gondot fordít az ételallergiás gyermekek
étľendjére.

o Felelős a gyeľmekcsopoľtok és felnőttek adagsánakmegfelelő kialakításáéľt.
o Szakismeretével segíthet az étrend ĺisszeállításában.
o A konyha belső tisztaságáért fe|e|, az előkészítő és az éléskamrfü takaľítási munkáit
o
o
o

irányítja, e||enőtzí' felel azok teljes rendjéért.
Munkaköri feladata azéte|miĺt* ÁNrsz előírás szerint tarolása.
A HACCP rendszer előírásait betartja és betaľtatjaafőzőkonyhában.
Felelős azért, hogy a konyhában csak a konyhai dolgozók taľtózkodjanak, |<lvéve az

o

felel (kĺipeny'

élelmezésvezetőt és a bölcső dev ezetot.
A konyhai dolgozók védőöltcjzetének előírás szerinti aLka|mazźsáéľtis
kötény, hajháló, védőcipő).
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o

A konyhai gépek, felszęrelések előíľás szeńnti üzemeltetésétellenőľzi, a meghibásodást jelzi

o
o
o
o

A muĺkavédelmiés túzvédelmielőíľásokat k<jteles betaľtani.
A leltáľban feltiintetett eđényzetért,űlrgyakért aĺyagíLag és erkĺjlcsileg is felel.

o
o
o
o

a vezetőnek.

Munkáj át mindenkor a takarékosság figyelembevételév eI v égzi.
Biztosítja akitá|alt ételek balesetmentes és higiénikus elszállitását, gondoskodik arról, hogy
megfelelő hőmérsék]ettĺétel kerüljön a csoportokba.
Felelős az ételhulladék megfele|ő táĺoIásáéľt, a problémfüat jelzi a vezetőnek.
A gyeľmekek egészségesfejlődése érdekébenegyiittműkcidik a bcilcsőde minden
đo|gozőjával és messzemenően segíti a vezetés ilyen iľanyi tevékenységét.
Munkáját közvetlen felettesének írźnyításaés felügyelete alatt a hatályos jogszabźiyok és
rendelkezések szerint vészi.
Évenkéntköteles résĺvěnni a munka-. balesetvédelmi és tíuĺendészetioktatásban.

4.2.6 Konyhai kisegítő feladatai

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5
5.

1

Felelősségge| átveszi az é|e|mezésinyersanyagokat. A minőségi, mennyiségi problémfüat
azonnal jelzi a szakácsnőnek.
Kötelessége a nyeÍsanyag előkészitése, fózéshez a szakácsnő irźnyitásáva|, az ÁNrsz
előírásĺĺnakmegfelelően. A szakács utasítása szerint segédkezik a főzésben, az éte|
elkészítésében.
anyagilag felel a megorzéséért.A
Gondoskodik a nyersanyag megfelelő tĺírolásĺĺľól,
fe|hasznáIźts során gyermekek korszeľĹĺétkezésénekfigyelembe vételéve|ízléses,jőiai
ételek elkészítéséretcjrekszik.
felel, a gyeľmekek
Mennyiségileg és minőségileg megfelelő ételek elkészítésééľt
napirendj ében meghatározott időre.
Az előkészítő konyha, kamľa, zöldségraktár takarítása, tisztźntartása és aZ edények
mosogatása
Munkaköľi fe|adata az éte|minuák ANTSZ előíľás szerinti tarolása. A HACCP rendszer
előírásait betartj a a főzŕĺkoĺyhában.
A mosogatást a kĺizegészségügyielőíľásoknak megfelelőenvégzi,
A munkavédęlmi és tiĺzvédelmi előírásokat kciteles betaľtani.
Ügyel a higiénésszabályok betartásáta. A konyhai gépek, felszerelések előírás szerinti
üzęmeltetésétellenőrzi, a meghibásodást jelzi a szakácsnak.
Szfüség esetén segíti a megvásiĺrolt nyersanyagot a bölcsődébe szállítani.
A konyhában védőruhźńhaszná| (köpeny, k<ltény, hajhźĺ|ő, védőcipő).
Anyagi felelősségg e| tartozik a rábízott leltĺíritar gyak megóvásáéľt, épségééľt.
Munkáj át mindenkor a takaĺékosság fi gyelembevételéveI v égzi.
Y égzi a konyhai đolgozókkal az év es nagýakaľítási feladatokat.
Ügyel akltźůa|tételek balesetmentes és higiénikus elszállitásźra, megfelelő hőmérsékletére.
Felelős az ételhullađékmegfele|ó táľo|ásáéľt,a pľoblémźkatje|zi a szakácsnőnek.
Munkáját közvetlen felettesének iranyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabáIyok és
ľendelkezések szeľint végzí.
Évenkéntköteles részt venni a munka-, balesetvédelmi és tílzĺendészetioktatásban.

A JEB ľĺuxonnsrnnľDJE
A kiizalka|mazottak munkavégzésérevonatkoző szabályok

5.1.1 A ktizalka|mazottijogviszony létľejtitte
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]
l
'
-

A JEB intézrrrényvezetőjehatźrozoÍtvagyhattrozat|an idejrĺ kinevezésben hatźrozzameg,hogy az
a|kalmazottat milyen feltételekkel foglalkoztatja. Illetményre vonatkozóan a koza|kalmazottak
jogá||ásaról szóló 1992. évíXxxIII. törvényben foglaltak azfuźnyadőak.
A munkavégzés teljesítéseaz intézményvezetője által kijelölt munkahe|yeĺ, az érvényben lévő
szabá,Iyok és a kinevezési okmrínyokban foglaltak szeľint tĺĺrténik.

A

kozaLka|mazott kĺiteles a munkakötébe tartozó feladatait a tőle elvĺĺľhatószakértelemmel és
pontossággal végezni.

5.1.2 Szabadság
A JEB munkavállalői az

éves ľenđesszabadságkivételéhez szabadságolási iitemtervet készítenek. A

szabadságok tervezésénélszem előtt kell taľtani az intézményekzavarta|an mfüödésének
folyamatos biztosítását.
A bölcsődevezetők éves rendes szabadsága, továbbá a rendkívtili és fizetés nélküli szabadság
engedélyezéséreminden esetben csak az intézményvezető j ogosult'
A dolgozók éves szabadságźnak mértékétakoza|ka|mazottakjogállásaľól szóló 1992. évi X)oilII.
törvényben, valamint a vonatkozó szakmai rendeletekben foglaltak szerint kell megállapítani és
eľről a munkavállalót írásban értesítenikell.

l
]

l

r

5.1.3 Fegyelmĺ és káľtéľítésĺ
felelősség

A

koza|ka|mazott fegyelmi vétségetkövet ol, ha a kozalkalmazotti jogviszonyából eredő
kötelezettségét vétkesen megszegi. A közalkaLmazott az okozoÍt kaľértkĺáľtérítési
felelősséggel
tartozik.
A JEB minden dolgozója felelős a berendezési, felszerelési targyak rendeltetésszeruhasznéiatáért, a
gépek eszközök megóvásáéľt.
A dolgozó a szokásos személyi hasznáIati tźlrgyakat meghaladó méľtékűés értékűhaszná|ati
tárgyakat csak az intézményvezető engedélyével taľthat a munkahelyén. A do|goző a JEB |eItźrába
tartoző eszkön. (pl. projektor, laptop, fényképezőgép)az intézményvezető engedélyévelviheti el a
munkahelyéről.

5.1.4 Varyonny i|atkozat.tételĺkłitele zettség
Az

egyes vagyonnyilatkozat-tételi kĺitelezettségekről sző|ő 2007. évi CLII. törvény 3. $-a alapján
vagyonnyilatkozat-tételikötelezettségazalábbívezetőkľevonatkozik:
1

.

Magasabb

v

ezető (intézményvezető)

5.1.5 Munkaidő nyilvántartás

.
.

A

ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljábó| szewezeti egységenkénti bontásban

jelenléti ívet kell vezetni. A jelenléti íven fel kell ttintetni a munka kezdés és a munkából való
távozás pontos idejét.
A jelenléti ív vezętéséértazintézményvezető, a bölcsődevezetők és a Gyerekhĺáz vezető a felelősek.
A ledolgozott munkaidőt hetenként összesíteni kell. A törvényes ledolgozandó munkaidő heti 40
óľa. A heti munkaidő átcsopoľtosítását az intézményvezetó engedéLyezi, a b<ĺlcsődevezetők a
j elenléti íven szignálják.

5.1.6 Munkaľend
29

5.1.6.1 A Kiizpontiszervezeti
Hétfó:
Kedd:
Szerda:
Cstitörtök:
Péntek:

egység nyĺtva tartása
08.00 - 18.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 14.00

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

13.00 - 16.00
09.00 - 15.00
09.00 - 12.00

Üeyfél-{o_gédés;

5.1.6.2 A Błilcsődék nvitva taľtása
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

A

Péntek:

1087 Budapest, Kerepesi

06.00
06.00
06.00
06.00
06.00

-

18.00

r8.00
18.00
18.00

18'00

iÍ29la. szźlrn a|atti Főzőkonyha(Szźzados út 1. szźlma|attibĺjlcsődéhez

tartőző egység) mfüĺjdési rendje egész évben folyamatos (365 naplév), nyitva tartása 06.00-14.00
között.

5.1.6.3 A Biztos Kezdet Gveľekház nvitva tartása
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütĺjľt<jk:

Péntek:

5.2

08.00 _ 18.00, a családok fogadása 08.30 _ 13.00
08.00 _ 16.00, a családok fogadása 08.30 _ 13.00
08.00 _ 16.00, a családok fogadása 08.30 _ 13.00
08.00 _ 16.00, a családok fogadása 08.30 _ 13.00
08.00 _ 14.00, a családok fogadása 08.30 _ 13.00

Az intézmény műktidésével kapcsolatos szabályok

5.2.1

Kĺadmányozásrendje

A kiadmĺínyozási jogkört az intézményvezető gyakorolja, távolléte esetén a kiadmányozási jogkört

az iĺtézményvezeto-helyettes,vagy az intézményvezető áIta| írásban meghatalmazott szęmé|y |átja
el, kivéve a közalkalmazottijogviszonnyal kapcsolatos dĺintések meghozata|a.

5.2.2 Á

bankszám|ák feletti ľendelkezés

A számlavezető bankná| vezętett

5.2.3

szźlIria feletti renđelkezésrejogosult az intézménylłezeto.

ellenjegyzés és uta|ványozás rendje
Ktitelezettségvállalás, éľvényesítés,

A

kötelezettségvá||a|ás, teljesítésigazo|ás, érvényesítésés utalványozás rendjét azintézméĺyvezeto
hatźtrozza meg, melyľe vonatkozó részletes szabźĺ|yozás kiilön szabźiyzatban kell meghatarozni. A
pénziigyi e||enjegyzésre minden esetben a Gazdasági Szewezet vezetője jogosult.

5.2.4

Belső ellenőzés

Az

íntézménybelső ellenőrzése a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekvédelmi Központ
feladata.
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5.2.5 A

helyettesítésľendje

A JEB-nél folyó munkát a đolgozók rövid idejű vagy tartós távolléte nem befolyásolhatja.
Távollétnek minősül a ťlzetett szabadság, egyéb, jogszabá|yban vagy szęrződésben biaosított
szabadiďó, munkavégzésalóli mentesség, betegállomany. Tartós távollétnek minősül a
közalkalm azott 30 napot meghaladó távolléte.

az intézményvezető
jlcsődevezetókfeladata.
f e|hata|mazásaalapjźnabĺ
A helyettesítéssęl kapcsolatos' egyes dolgozókat érintő konkľétfelađatokata munkaköri leírásoknak
kell taĺtalmazni.
A

dolgozók távolléte esetén a helyettesítésrendjének kidolgozása

5.2.6 Munkaktiľökátadása
A JEB

vezetói munkakörök átadásźről illętve átvételéről személyi vźitozás esetén jegyzők<lnyvet
kell felvenni.
A munkakör á,ľadásáről, átvételéről készült jegyzőkĺinyvben fel kell ttintetni az átadás-áŃéteI
időpontját, a folyamatban lévő konkľét iigyeket, a jelenlevőkaláirásźt.
A munkakor átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásĺírőI az intézményvezető gondoskodik.

5.2.7 A JEB

működésének elvei

jelen SzervezeÍi és Múkc'désiSzabá|yzatbanrészletezettek szeľint valósul meg.
Valamennyi egysége múködése során kciteles aza|ábbi alapelvek be1'artásfua.

A JEB mfüödése

a

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
A bölcsőde a családi nevelés hagyományait, éľtékeittiszteletbentartra,lehetőleg erősítve veszrészt
a gyermek gondozásában, nevelésébenilletve szfüség esetén törekszik a családi nevęlés
hiányosságainak kompenzál ásźra.

A gyeľmeki személyĺségtĺszteletének elve

gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. A bölcsődei nevelés
értékteľemtőfolyamat, amely a gyeľmeki személyiségteljes kibontakoztatására irányul, az ęmberi
j o gok és az a|apvető szabads ágj o gok ti szteletb en tartásáx aI.

A

A neve|és és gondozás egységének elve
A nevelés és a gondozás egymttssal egységet alkot, úgy hogy a gondozźls minden helyzetében
nevelés is folyik, a nevelés he|yzetei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekľe.

Az egyéni bánásmód elve

A

bölcsődei nevelés, gondozás mind a szeľetetteljes megfelelő környezet kialakításával, mind a
gyermek életkoń- és egyéni sajátosságait, fizikai és pszichés áL|apotźÉfigyelembe véve segíti az
egyéni fej lődés folyamatát.

A biztonság

A

és stabilitás e|ve

gyeľmek személyĹ és targyi környezetének állandósága tźlmogatja az érze|mi biztonságot' A
napiľend folyamatossága és a saját kisgyeľmeknevelő rendszer tájékozőđásilehetőséget és a
gyermek biĺonságétzeténękncivęlésétszo|gá|ja. AztĄ helyzetekhezva|ő fokozatos hozzászokás az
alkalmazkodást, a változások elfogadását segíti.
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Az aktivitás, az tináIlósulás elve
A gyermek ösztönzése, a támogató, elfogadó, empatikus kĺirnyezet fokozza az ak<tivitást és az
önállóság fuánti vágyat. A tevékenységremotiváló személyi és targyi kömyezet biztosítása a
bölcsődei nevelés, gonđozásegyik kiemęlt feladata. Az éIményszerzéslehetőségének biztosításával,
a tapasztalatok feldolgozásának segítésével,egyes viselkedési foľmákkal való próbálkozások
bźtorításával segíti a tanulást.

Az

egységes nevelő hatások elve

bölcsődei nevelés éľtékkclzvętítésés értékteremtésegyarźnt. A gyermekkel foglalkozó
szakemberek a gyermek elfogadásában, szfüségleteinek megfelelő gondoskođás nffitásában,
öntevékenységének biztosításában fontos, hogy egyetéľtsenek, az aIapvető értékek,eľkölcsi noľmiĺk
tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlafukat egymáshoz kĺjzelítsék.

A

Az egyenlőség elve
Az intézrnény minden dolgozója elfogadja, tisztęletben tartja a gyeľmek vallási,
nemzetiségi/etnikai, kultrľális hovatartozásźft. A gyermek tigyében a családokkal neÍnÍe,
szźtrmazásra, fe|ekezetre, tekintet nélkiil köteles érdemben foglalkozni.

A személyiségĺjogok védelmének elve
A JEB minden đo|gozőja gyermekek személyi adatait bizalmasan kezeli, betartja az ađatrédeImi
törvényben előírtakat, a gondozott gyeľmekek és szüleik személyiségi jogait védi, tiszteletben tartja.
Az íntézményititkot megorzi, munkájaról tájékońatást, felvilágosítást csak kĺjzvetlen felettese
engedélyével adhat.

5.3

Jogok és éľdekvédelem

A gyeľmeknek joga

van:

testi, érze|mi és eľk<jlcsi fejlődését,jólététbiaosító, saját családi köľnyezetében töľténő
nevelkedéshez,
. hogy, segítségetkapjon a saját családjában való nevelkedéshez, személyiségének
kibontakoztatásához,
- a fejlődésére áľtalmas k<ĺrnyezeti és tĺĺrsadalmi hatások elleni védelemre,
- az emberi méltósága tiszte|etben tartásźůloz,a bántalmazássa|, az e|harryagolással és az
információs iírtalommal szembeni védelemhez.
A gyeľmeki jogok védelme minden olyan személy kötelessége, ak<l a gyermek nevelésével,
gondozásával, ügyeinek intézésévelfoglalkozik.
A szülő jogosult és kĺjteles aÍra) hogy a gyermekét családban gondozza és a gyeľmek
szfüségleteinek megfelelő feltételeket (p1. lakhatás, étkezés,rvhźzatta|való ellátás) biaosítsa.

A

a

házirendben foglaltak alapjźn panasszal fordulhat a
bcilcsődevezetojéhez, a JEB intézményvezetójéhez, az Erdekképviseleti Fórumhoz vagy a
gyermekjogi képviselőhöz. A panasz kivizsgálásarc| apanasńevót értesítenikell.

gyeľmek tcirvényes képviselője

A gyermekjóléti

rendszerben foglalkoztatott közalkalmazottakat megilleti a jog, hogy személyfüet
megbecstiljék, emberi méltóságukat és személyiségijogaikat tiszteletben taľtsfü' tevékenységtiket
éľtékeljék és elismerjék.
A JEB koza|kalmazottai bĹintetőjogi védelem szempontjábőI kozfe|adatot ellátó személyeknek
minősülnek.
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5.4

A JEB szervezeti erységei kiiztitti kapcsolattaľtás rendje

A JEB szewezetí egységei (K<izponti

szęrvezeti egység, Szakmai szervezeti egység) mellé rendelt
viszonyban végzikmunkájukat. A hatékony feladat ellátás éľdekébenegymással szoros kapcsolatot
taľtanak.
A belső kapcsolattartás rendszeres foľmái avezetóí éľtekezletek, belső levelezés, stb.

5.5

A kůilső kapcsolattartás ľenđje

Az eľedményesmiĺködés elősegítése érdekébena JEB szakmai szewezętekkel, taľsintézményekkel,
civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, oktatási intézményekkel, és egyéb intézményekkel
egyiittmfüödési megállapodást köthet.

5.6

A JEB míĺkiidésiľendjétmeghatározó dokumentumok

Az

intézményvezetoje belső szabályzatokban rcndezi a mfüödéséhez, gazdáIkodásához kapcsolódó
kéľdéseket:

A JEB mfü

_
_

tjdésével kapcsolat os szabály zatok, dokumenfumok
|r atkeze|ési Szabá|yzat,
ÉľdekképviseletiFórum Mfüĺjdésiszabá|yzata,

:

Hźu;irend

G azdasági szab źúyzatok:

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Anyag és Eszközgazđálkodási SzabáIyzat,
Leltárkészítésiés Lę|táĺozási Szabá|yzat,
Munkamegosztás és Felelősségvállalás Rendjét Rögzítő Megállapodás,
P élukeze|ésiSzabáIyzat,
Vagyonvédelmi Szabá|yzat,
V ezetéke s é s mo biltelefonok haszná|atźnak szabá|y ai,
Beszerzések Lebonyolításanak SzabáIyzata,
Kötęlezettségvállalás, Utalványozás, Ellenj egyzés, ErvényesítésrendjénekSzabá|yzata,
Eszközök és Fonások ÉnékelésiSzabá|yzata,
Számviteli politika,
Felesle ges Vagyont

ár gy

ak Haszno sításának és S elej tezésénekSzabá|yzata,

Számlarend'
szabá|yzat,
ont<ĺlts ég szźmítźĺsi

Műszaki ellátási szabtiy zatok..
_ GépjráľműÜzemelteté si Szabźůyzat,
_ Munkavédelmi és Tűzvéde|míSzabáIvzat.
Egyéb szabáIyzatok:

_
_
_
_

Cafeteri a Szabá|yzat,

Kulcs és KódkezelésiSzabá|yzat,
Munkaľuha juttatási szabáIyzat,
A munkahelyi kockźzatértékelésidőszakos felülvizsgálata,
Gyakorn oki szabá|yzat,

.ą
JJ

_
_
_

Kiküldetési szabáIyzat,
Élelmez ési szabá|yzat,
Szabálýalanságok KezelésénekEljráľásrendje
A JEB mfüĺjdésétmeghatáĺozó jogszabályok
T<irvények:

-

-

Magyarorczág A|aptĺirvénye(f011. ápri|is 25.)
Magyaľországz}I4. évi központi költségvetésérőlszóló törvény (20|3. évi CCXXX. tv)
|997. évi )oo(. törvény a gyeľmekek védelméľőlés a gyámügyi igazgatásrő|
2011. évi CXCV. törvény azá|Ianhánartásról
1992. évi )ooilIl. törvény a kĺizalkalmazottak jogállásaról
2012. évi I. tĺirvénya Munka Törvénykönyvéľől
2011. évi CL)O(XIX. tĺjrvénya Magyarországhelyi önkormźnyzatairől
1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól sző|ő, New Yoľkban, 1989. november 20-aÍt
kelt egyezmény kihiľdetéséről
2007. évi CLII. tĺirvényaz egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
1995. évi CXVil. törvény aszeméLyij<ivedelemadóľól
2007. évi CXXVII. törvény azá|talźnos forgalmi adóľól
2003. évi XCII. ttlrvény az adőzéts ľendjéről
20| 1. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és ktizfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
egyéb törvények módosításaľól
2013. évi V. törvény a Polgari Törvénykönyvľől
2011. évi CXII. törvény azinformźtciós ĺinľendelkezésijogľól és az infoľmáciőszabađságról

Kormányrendeletek:

-

36912013. (X.24.)

-

23511991. (XII.17.) Koľm. rendęlęt a gytmhatóságok, a területi gyeľmekvédelmi
szakszo|gálatok, a gyeľmekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nffitó szervek és
személyek á|ta| keze|t személye s adatokľól
25712000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáľól sző|ő 1992. évi X)oilII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban tĺiľténő

-

Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

szo|gá|tatők, intézmények és hálózatok hatósági nyilvantartásźrő| és ellenőrzéséről

végrehajtásaról
3681201 1. (XII. 31.) Korm. rendelet az á|Ianháztaľtásról szóló tcjrvény végrehajtásáról

24912000. (XII. 24.) Koľm. rendelet

az

áIlamháztartźs szervezeteí beszĺĺmolási és

k<inywezetési kötelęzettségének sajátosságairól
370l2011.(XII.3l.) Korm. rendelet a kĺlltségvetésiszervek belső kontrollľendszeľéľőlés
belső ellenőrzésérő|
22612006. (XI.20.) Kormányrendelet a szociális, gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi
szo|gáLtatők, íntézményekágazati azonosítőjźról és országos nyilvĺĺntartásźrő|
3281201I. (XII.29.) Koľm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítésidíjáľól és az igénylésiikhtiz
fe lhasználh atő bizony ítékokĺól
19112008. (VII.30.) Koľm. ręndelet a tźtmogatő szo|gáItatás és a k<iz<isségi ellátások
ťlnanszít ozásanak rendj érő l
39l20T0. (I|.26.) Korm. rendelet a munkába jarással kapcsolatos utazási költségtérítésről
23912006. (XI.30.) Koľm. ľendelet a szociális, gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi
szo|gáItatźtsok 2007. évi iranyított tęriileti kiegyenlítési rendszeréről
33112006. (XII.23.) Koľm. rendelet a gyermekvédelmi és gyrĺmügyi feladat- és hatáskörĺlk
eLllźLtás tIÍ őI, valamint a gy átnhatő ság szerv ezetérő 1 é s i l letéke s s é gérő l

Miniszteľi rendeletek
- 1l200O. (I.7.) SzCsM rendelet a szeméIyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és mfüödéstik feltételeiről
- gltggg. (xI.24.) SzCsM rendelet a szeméIyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások
igénybevételérol
- t5l1g98. (Iv.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények,valamint személyek szakmai feladataiľól és működéstik
feltételeiľől
- 8l20O0. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskoďást végző személyek adatainak
működési nyilvantaĺt ásáĺ ő|
9l20OO. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végzó személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgaĺól
62lf0l1. (VI.30.) VM rendelet a vendég|źiő-ipari teľmékek előállításanak és forgalomba
hozata|źnakélelmiszerbiztonságifeltételeiről
37l20I4. (IV. 30.) EMMI rendelet a kozétkeztetésľevonatkozó táp|á|kozás-egészségügyi
előírásokról
3612004. (IV. 26.) ESzCsM ľendelet a különlegestáp|źikozási célúélelmiszerekľől
t5l2}13. (II.26.) EMMI ľendelet a pedagógiai szolgáIati intézmények mfüödésétó|7812003.
(XI.27.) GKM rendelet a jźńszőÍétieszközĺjk biĺonságosságríľól
A munkasziineti napok körĺili munkaľendről szóló tźrgyéviNcMrendelet
65l|999. (XI|.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védóeszkoz
hasznáIatźnak minimális bizonsági és egészségvédelmikövetelményeiľől
33lI998. NI.24.) NM rendelet a munkaköľi, szakmai, illetve személyi higiénésalkalmasság
orvosi vizsgtiatáról és véleményezéséről
- 57ĺ2OI0. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek foľgalomba hozatalźnak' valamint
ęlőállításanak engedél y ezéséro|,illetve bej elentéséről
:

Onkorman

y

zati r endel etek

:

Az iđőszakos gyermekfeltigyeletről szőIó I 5 l 2000. (IV. 1 4.) önkoľm źnyzati rendelet,
A bölcsődęi térítésidíjakľól sző|ő |3120|2. (I.23.) önkormźnyzati rendelete,
A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és
gyeľmekjóléti ellátások helyi szabáIyairől szóló 57l20I3. (XII. 20.) tlnkoľmĺányzatirendelet,
Budapest Józsefuaľosi onkoľmanyzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásráľól szóló 6 6 l 20 12. (XII. 1 3 ) önkormĺínyzati rendelet
.

Egyéb szabályok:

Európai Unió minden tagźi|amában az EK 93l43lEEC direktívája szerint, a
aZ élelmiszer biĺonságra vonatkozó
kozétkęztetőknek kötelező mfüödtetni
minőségbiztosítási ľendszert, a HACCP-t
A b<jlcsődei nevelés.gondozás szakmai szabźiyairől szóló (2012) _ módszeľtani levél
Jaték a bĺjlcsődében(1997) - módszertani levél
Folyamatos napiľenđ(1981) - módszeľtani levél

- Az
.
-

Családlátogatás (1989) _ módszeľtani levél
Korai fejlesztés a bĺjlcsődében (2003) _ módszeľtani levél
Családi napkĺizi (2013) _ módszertani útmutató
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Z^Ro RENDELT(EZEsEK
1.

A

2.

Az SzMSz a

Szervezeti és Mfüödési Szabźiyzat érvényességéheza fenntaľtó szerv jóváhagyása

sziikséges.

jővźhagyást kĺivetően a kihiľdetéssel lép hatályba. A kihirdetésrę az
intézméĺyvezetłĺ
köteles, a kozalkalmazottaL<kal megismerteti, majd elhelyezi a
koza|ka|mazottak és a bĺjlcsődei ellátásban részesülő gyeľmekek tĺirvényesképviselői által
hozzáférhető helyen.

3. Jelen szabźiyzat bármikor módosítható, szfüséges módosítani,ha a vonatkozó jogszabályok
lényeges kérdésekettekinfue megváltoznak.
4. Az SzMSz mellékletévelegységes, a|ka|mazásuk együttesen t<jrténik.

Koscsóné Kolkopf Judit
intézményvezető

ZÁn,ą,onr
A Jóuefvúrosi Eglesíteu Bölcsődék Szeľvezeti és MííkijdésíSzabdlyzatút Budapest Fővdros WII.
keriilet Jóaefvúrosi onkormónyzat Képviselő-testíilete ......t20|4. (uII.27.) suźmú
hatúrozatdval2014. szeptember 01. napí hatdllyal hagłta jóvd.

Budapest, 2014. augusztus
Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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1.

Azmľtrzn,ĺnlwADATAI

Megnevezése: Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék (továbbiakban: JEB)

Rövidített megnevezése: JEB
Székhelye: 1083 Budapest' Szigetvĺĺriu.l.
Levelezési címe: 1083 Budapest, Szigetvĺíri u.1.
Telefonszám a: 2 I 0 -9 | 88 ; Te lefon/F ax száma: 3 03 - I 7 67
E-mail címe : j eb@bo1csode-bp08.hu
Létrehozásaról rendelkezohatáĺozat:BlđapęstFőváros VIII. kerület Józsefuiĺľosi
onkoľmanyzatKépviselő-testiiletének 39211994. (x. 11.) szárĺńhattrozata.

Az alapitás időpontj a: |99 4.
Ahpító ,,.*". B.''dapest Főváľos VIII.

keľĹilet Józsefuarosi ÖnkormźnyzatKépviselő-

testtilete (1082 Budapest, Baľoss u.63-67.)

2. Az ľlrÍ'zn,ĺľlwFELADATAI
A ktiltségvetésiszerry alaptevékenységénekkormányzati funkciĺík szeľinti besorolása:

104030
|04042
102022

Gyeľmekeknapközbenellátása(Bĺilcsőde,munkahelyiétkeztetés)
Gyeľmekjóléti Szolgáltatások
ldőskoruak, demens betegek átmęneti ęllátása (A Józsefuarosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekvédelmi Kĺizpont Ezüstfenyő Goĺdozőhtu ellátottainak
étkeztetése)

041232
04|233

Staľt-munka program - Téli kĺizfoglalkoztatás
Hosszú időtaľtamú közfoglalkońatás

Fenti tevékenységeket a JEB komplexitásanak megfelelően egymásnak mellérendelten végzi.
A JEB tevékenysége során az onkormźnyzat által kĺjtelezően e||átarldó alap és onként vállalt
feladatok ellátást v é gzi.
A Bölcsőde olyan szo|gáItatő intézmény,amely az a|ape|Iátás keľetébenalaptevékenységként
napkĺizbeni ellátást nyrijt a gyermekek szźnnára.

A JEB

tevékenységesorĺína Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuĺáľosi onkoľmźnyzat
(továbbiakban: fenntartő) a|ta| meghatározott kötelezően ellátandó alap és önként vźů|a|t
feladatok ellátásźÍ v égzi.
A Bölcsőde olyan szoIgáItatő intézméĺy,amely az a\apellrátás keľetébenalaptevékenységként
napközbeni ellátást nyrijt a gyermekek szźlmźra,aza|ábbi szakmai jogszabá|yok szeľint:
- a gyelmekek védelméről és a gyámngyí igazgatásľól szőIő 1997. évi XXXI.
tĺirvény(a továbbiakban: Gyvt.),
- a személyes gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladataiľól és mfüödésĹik feltételeiről szóló |5lI998.
(IV. 30.) NM ľendelet (a továbbiakban: I5lI998. (Iv.30.) NM rendelet),
- apéĺubeliés természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és

gyeľmekjóléti alapellátások

helyi szabá|yúről szóló

57120|3.

(XII.

20.)

önkoľmĺínyzatí r endelet,

- a

díjakĺól szóló I3l20|2. (II. 23.) tinkormányzati rendeIet
bölcsődei téľítési

szabźllryozza.

inténrlény típusa: A Gyvt. VI. fejezete a|apjźn gyeľmekjóléti alapellátás, gyermekek
napközbeni ellátásán belül bĺjlcsőde.

Az

A JEB a

hatásköľébe tartoző, jogszabá|ybaĺl meghatźnozott gyermekjóléti alapellátás

tevékenységeit illetékességi tertiletén Lźltja eI.
Illetékessége:
- Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuĺĺrosi onkormanyzatkozigazgatási

területe.

Ellátandó célcsopoľt és az e||átási teľület je|lemzői
Józsefuĺírost északnyugatľól Budapest VII. keriilete, északĺól Budapest XIV. kęľiilęte, keletľől
Budapest X. kerĹilete, délnyugatról Budapest IX. keľülete, végül nyugatról Budapest V.
keľülete hatarolja. 2072-bena Fővĺárosi Közgyiĺlés rendeletében 11 részre osztotta a keľületet.

Józsefuaľos város részei között kül<inbségek mutatkoznak a lakhatási helyzet, az iskolai
végzettség,a jövedelmi helyzet arźnyaibarl. Ennek megfelelően a bölcsődeí szo|gźitatásokat
igénybevevő családok szociális he|yzete is különböző.
Az utóbbi években jelentős vaľos rehabilitációs programok indultak, de sok területľe még
mindig a korszerĺĺtlen,alacsony minőségű lakások jellemzők.
A Józsefuĺáľosban élő gyermekek és családok szociális helyzete ĺisszefügg a lakás
minőségével, amelyben élnek. A gyengébb minőségű, komfoľt nélküli lakásokban laknak a
ľosszabb szociális he|yzetu, źita|ában alacsony iskolai végzettségíiemberek. KöztĹik magas a
munkanélktiliek aľánya, akik segélyből, alkalmi munkĺĺkból élnek. Ezekben a családokban
magasabb a mentális, pszichiátnaí megbetegedés, amely jelentős rizikófaktor a gyermekek
fejlődésében.
A keľĹiletben a hátrźnyos helyzehi gyermekek arźnya magas 3]-38%. A halmozottan
hátrányos gyermekek aránya |4-I5yo, a sajátos nevelési igénytĺés részképesség-zavaros
gyeľmekek arźnya pedig 7%. A harom éves kor alatti gyeľmekek egészségesfejlődésénęk,
alapellátásban való segítésénekegyetlen módja a jó minőségrĺnapközbeni ellátást biáosító
intézméĺyielhelyezé s.
Az e||átási teľület jellemzőit figyelembe véve sziikséges a JEB szakmai|ag átgondolt, magas
színvonalú szolgáltatásaínak binosítása, amely nem csak a harom év alattí gyermekekľe,
hanem kĹilcinbcjző pľogramjaiva| az őket köriilvevő családokra is koncentrál.

2.,|' SznRvBzBTIFELÉPÍTÉs
JEB szÉxnBl,y

-

1083 Budapest, Szigetvári u.

1.

Ktizponti szervezeti egység

A JEB székhelyen az a|ape|láltáson túl nyújtott szolgáltatás:

-

1083 Budapest, Szigetváľi u.

l.

Bĺztos Kezdet Gverekház

Tpr.rprĺnr,ypx
1083 Budapest, Baľoss u. 103/A.
1083 Budapest, Baross u.II7.
1 085 Budapest, Horánszky u. 2I.
l082 Budapest, Nagýemplom u. 3.

l087 Budapest,Sztnados út 1.
087 Budapest, Kerepe si itt 29 I A.
1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.
1

Mini.Manó Btilcsőde

Babóca Biilcsőde
Játé|<vá.ľ Btilcsőde
Gyeľmekkert Bölcsőde
Fecsegő-tipegők Biilcsőde
- Főzőkonyha
TücsiikJak Bölcsőde

férőhely:75
férőhely: 75
férőhe|y:74
férohe|y:72
ferőhely: 50

fó
fő
fő
fő
fő

férőhe|y:74 fő

3.

A JEB TEvÉKEN-YsÉcnľBxcnr,ĺĺ'

Az illetékességiterületen a lakó- illetve tartőzkodási hellyel rendelkező családban

é1ő harom
segítése
fejlődéstiknek
testi-szellemi
harmonikus
gondozása-nevelése,
éven aluli gyermekek
(1)
bekezdése a|apjźn:
az életkoľiés egyéni sajátosságok figyelembęvételévęl,a Gyvt. 41.$
megfelelő
głermekek
életkorának
élő
ą
csalódban
ellátósąként
g/ermekek
napkozbeni
,,A
megszervezni
kell
nappali fetügłeletét, gondozósát, nevelését,foglalknztatását és étkeztetését
azon g/ermekek számára, ąkilcrlek szĺilei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci
ľésmételtelősegítő programban, képzésben való résmételük, betegségük vagl egyéb ok miatt
napközbeni ellótásulcról nem tudnak gondoskodni. A napkôzbeni ellátás keretében biztosított
s z o l g ál t at ós o k i dő t ar t ama l ehe t ő l e g a s zül ő munkar e ndj é he z i gaz o di k.,,

Alapellátás

A JEB a családban

nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt
e\|átatlan gyermek nappali feltigyeletét, gondozását, nevelését napközbeni, gyermekjóléti
alapellátás keretében bizto sítj a napo s bölcsődei szolgá|tatásként 6 B cjlcsődében.
Alapellátáson trili szolgáItatások

tul szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos
gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segíti a családokat.
más
gyermekfelügyelettel, vagy
díj ellenében:
Téľítési
- egyéb gyermeknevelést segítő szo|gáItatźs:
. iđőszakos gyermekfeltigyelet (a felmerülő igényeknek megfelelően mind a 6

A JEB az

alapellátáson

Bölcsődében)
Téľítésmentesen:
- egyéb gyermeknevelést segítő szolgá|tatźs:
o játszőhźz, csaIáďi délután,
o fęj lesztő eszkĺĺzĺik,a|apv eto gyermekgondozási eszkĺlzök kölcsönzése,
. pľevenciós fejlesztő programok pszichológus közremfüödésével,
o otthoni gyermekgondozás,
o Biztos Kezďet Gverekhaz.

3.1

A KozľoľTI SZERvEzETI EGYSÉG FELADATA

A JEB kĺizponti irényítása. Tĺjbbek között:

-

központi beszerzések lebonyo\ítźsa, munkaügyi és gazđasźlgiügyintézés,
karbantartó csoport irźnyítása,
szakdol gozőkképzésének,továbbképzésénekfeltigyelete,
a bĺjlcsődei elhelyezést kérelmęző gyermekek előjegyzése, felvétele,
a Bĺjlcsődék irĺĺnyítása,műk<iđtetése,ellenőrzése,
azotthoni gyeľmekgondozás szewezése, mfü<jdtetése és e.llenőrzése,
aBinos Kezdet Gyerekhaz kźnyítása,mfüodtetése, ellenőrzése,
fejleszto ęszkozok, alapvető gyermekgondozási eszközcik, játékok kölcsĺjnzési
lehetőségének biztosítása.

Központi szewezeti egység nyitva tartása:
Hétfő:

08.00

-

18.00

Kedd:
Szerda:

Csütöľtĺjk:
Péntek:

3.2

08.00
08.00
08.00
08.00

-

16.00
16.00
16.00
14.00

Sza,xľĺłrszERvEZETr ncvsÉcpKFELADATA

3.2.|

BÔrcsonÉKFELADATA

Bölcsődéink a harom éven aluli gyermek családban tĺirténő nevelkedését segítő ellátásként, a
gyermek és családja helyzetéhez, sziikséglęteihęzigazođőaĺ
biĺosítszo|gá|tatásokat.
A GyVt. 42. $ (1) bekezdése alapjrín ,,a bolcsőde a családban nevelkpdő 3 éven aluli
głermekek napközbeni ellátását, szalrszerű gondozását és neveĺésétbiztosító intézmény. Ha a
gyermek a 3. életévétbetÓltÓtte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett
az óvodai nevelésre, a 4. événekberclftsét követő augusztus 3l-ig nevelhető és gondozható a
btjlcsőd,źben.',

A

15i1998. (IV.30.) NM rendelet 36. $-a éľtelmében,,bolcsődébe a głermek húszhetes
korától harmadik életévének,sajótos nevelési igényű głermek az Ótödik életévének
betöltéséig, illetve annak az évnek a december 3l-éig vehető fel, amelyben a głermek a

harmądik életévét,a sajátos nevelési igényű gyermek az otödik életévétbetolti.,,
A Bcilcsődék a napi nyitvatartási időn bęlül biztosítjfü a gyeľmek nevelését, goĺđozását.
Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén a gyeľmek bĺilcsődei gondozási ideje a napi tizenkét
órát nem haladhatja meg.
A Bölcsődék nviwa tartźsa:
Hétfő:
06.00 - 18.00
Kedd:
06.00 - 18.00
Szerda:
06.00 - 18.00
Csütĺiľtök:
06.00 - 18.00
Péntęk:

06.00 - 18.00
29la. szźlĺn.alatti Főzőkonyha (Százados

A 1087 Budapest, Kerepesi tń
út |. szźlm a|atti
bölcsődéhez tartőző egység) működési rendje egész évben folyamatos (365 naplév), nyitva
tartása 06. 00- 1 4.00 közĺjtt.
3.2.1.1 BolcsóoľIFELvÉTEL

A

keľĹileti bĺjlcsődékbe olyan kisgyeľmek vehető fel (20 hetes koľtól 3 éves koľig), aki a
Budapest VIII. kęriiletközigazgatási teľületén él, és ő vagy valamely törvényes képviselője
ott bejelentett lakó- vagy tartőzkodási hellyel (lakcímmel) rendelkezik.

A gyeľmek biilcsődébe tőrténő felvételétkérheti:

-

-

a sni|ó (gondviselő)
e gyéb

ás

":".Ťffäŕ]ľi""ł:ĺ'"ml

ával kezdemény ezÁeti tovább

á

:

szociális-és családgondozó
ó l étíszolgtůat
gyámhatóság
gyermekj

A

btilcsődékben az e|őjegyzés és a felvételi kérelem benýjtása egész évben folyamatos, a
szülőknek - abban az esetben, ha több tires férőhely kínálat van, akkor - lehetősége lehet
kiválasztani a neki tętsző. illętve lakóhelvéhezkozę|ebb eső intézményt.

A felvételi kérelmet avezetó saját hatáskörben bírźijaęI, abfuáLat szempontjai az alź"ŕbíak:

.
.
.
.
.

illetékességés hatáskör,
elhelyezés stirgőssége, kľízisjellege,
gyeÍmek testi, értelmi, &ze|mi és erkĺjlcsi á||apota,
gyeÍmek életkora,
speciális ellátási igények,
az iires féľőhelyek megléte.

A Józsefuarosi Egyesített B<jlcsődék tagintézményeibe való jelentkezés esetén a Józsefuaľosi
Egyesített Bölcsődék Szigetvríľi utca 1. szźnn (bejrĺrat a Magdolnautca felől) alatti központi
irodájában történik azigénybejelentés, jelentkezés az a|ábbi időpontokban:

ügyfélfoga1u''ŕtľá,napon:

.
A

j

szęrdai
pénteki

napon:
napon:

elen tke zéshezl Íe|v éte|hez szü ks é ges

.
.
.

d o

13.00-16.00kĺjzött
09.00-15.00 kĺjzĺitt
09.00-12.00 között

ku mentu m o k

:

felvételi kérelem
szülő (gondviselő) személyi okmĺĺnyai(személyi igazo|vźny,lakcímkáľtya)
gyeľmek TAJ ktrtyája,lakcímkártyája
Külföldi állampol gárok gyermekei esetében sziiksé gesek :
. a szülő és a gyermek tanózkodási engedélye
- a szülő és gyermek lakcímkĺáľtyája
. a gyelmek magyaľ nyelvű oltási könyve
. a gyeľmek TAJ száma
. a gyeľmek sztiletési anyakönyvi kivonata
A felvételi kéľelem a honlapról letölthető.

A beiľatko záshoz sziikséges dokumentumok:
A bĺilcsődei beíľatás - a gyeľmek felvételéľőlszóló éľtesítéskézhemételétkcjvetően - a szülő
źita| kiválasztott, illetve kijelölt intézménybentörténik. A beiľatkozás előtt, előzetes
bejelentkezéssel a bĺjlcsődevezetőve| egyeztetett időpontban a szülőknek lehetőségtik van

megtekinteni a kerület bölcsődéit, megnézhetik a csoportokat, rövid tájékoztatźtst kaphatnak a
bölcsődei életľől.
. jövedelemnyilatkozat nyomtatvĺĺny kitĺĺltveés aláírva éshozzákapcsolódó
jövedelemigazolások (a nyomtatvany mellékletétképezotajékońatőalapjĺín)
- sziilő (gondviselő) személyi okmĺányai (személyi igazo|vźny,lakcímkártya)
. gyeľmek TAJ kźtrtyźtja,lakcímkaľtyája
- külfrldi állampolgaľok esetén ahrtőzkoďás jogcíméről szóló igazolás
. munká|tatői igazolás a szĹilők munkavégzéséľől
. gyeÍmekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges
- védőnő áttal kitĺjltött,,Btjlcsődei gyeľmek-egészségiigyitörzslap''
. a gyeImek magyar nyelvű oltási könyve
. a rendszeres gyerĺnekvédelmikedvezményben ľészesülők esetén az aruő| sző|ő
határozat
. nyilatkozat3 vagy több gyermelaől

A j övedelemnyilatkozat nyomtatvány a honlapľól letölthető.
Gyeľmek beíľatása: avá|asztottbölcsőde bĺjlcsődevezetőjéve| egyeztetett időpontban.
Kedvezmények ĺgényléséhezsziikséges iratok:

.

egyiitt é1ő családtagok 1 hónapnálnem ľégebbinettó jĺivedelemigazolásai
igazo|ás a családi pótlékľól és gyesľől, gyedről
egyedülálló szülő esetében igazo|ás a gyermektartás tisszegéro|, a hźnasság
felbontásĺĺľól szóló bírósági v égzés

3.2.1'.2 EllÁľÁs MEGKEZDÉsE

A gyermek életkoľanak és egészségiállapotlĺnak megfelelően biztosítunk a bĺilcsődei nevelés'

gondozás feltétęleit, a tcirvényes képviselővel tĺjrténő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
megfelelő textíLíźtés butorzatot, megfelelő játékokat és a szabadbarl tartőzkodás feltétęleit.
Biztosított a bĺjlcsődében gondozott gyermekek életkorĺínakmegfelelő egészséges táplálkozás
kĺivetelményeinek megteremtése. Az ellátást a beszoktatássalkezdhetik meg a gyermekek.

3.2.1.3 A ľolcsŐlEl ÉLET MEGSZERvEZńsÉNEK sZEMPoNTJAI
Kapcsolattaľtás a szülőkkel. tĺjrvényes képviselővel
A bölcsődei nevelés-gondozás akkor lehet sikeres, ha a család és a bĺilcsőde kapcsolata jő.
Egyenrangú partnerként közös a cé|, a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése. Fontos a napi
kapcsolattaľtás, a felmerülő nehézségek megbeszélése.Amennyiben a szülő igényli
lehetősége van nevelési tanácsadásra.
Kapcsolattaľtás foľmái :

-

csa|ád|átogatás,

beszoktatás,

szülői értekez|et,
sztilő csopoľtos beszélgetések,
fejlődési és tizenő füzet,
nyíltnapok,
szervezett családi programok,
a szi|ő kéréséremegfigyelési lehetőség biztosítása a csopoľtszobában.

Családlátogatás

Cé\aagyeľmekotthoni köľnyezetének, a családnak és hagyomrĺnyaiknak megismerése.
A beszélgetésmeghittebb környezetben zajlik, a szi|ő elmondhatja gyeľmeke étkezési,
pihenési szokásait, hogy milyen jelét adja,haéhes vagy álmos.
A kisgyermeknevelő elmondhatja, hogy milyen éľtékeketképvisel a bölcsőde és a
mindennapok tartalommal való megtöltését.

Beszoktatás (adaptáció)
A sztilő jelenléte biztonságot ađa gyermeknek, így könnyítve meg az új kĺirnyezęthez va|ő
hozzászokźtst. A kisgyeľmeknevelő és gyeľmek köz<itt kialakuló érzę|mi k<jtődés segíti a
gyeľmeket a bc}lcsődei életbe való beilleszkedésben.
A javasolt beszoktatási idő kb. 2 hét, fontos a fokozatosság' a gyermek igényeihez való
a|ka|mazkodás. A beszoktatás az e|ső héten a sziilővel, a második héten a szülő állandó
jelenléte nélkül, de fokozatosan emelt idővel tĺlľténik.
ľendszer
Ez a mődszet a személyi állandóság elvén nyugszik. A kisgyeľmeknevelőhöz tartozik a
csoportban lévő gyermekek egy része, ő kíséľifigyelemmel a gyeľmek fejlődését, vezeti a
fejlődési napIőjźt, torzslrapjźú.Amikor mindkét kisgyeľmeknevelő a csoportban van idejét
elsősorban a ,,saját,, gyermek gondozásźtta, nevelésérefordítja, így több figyelem jut minden
".

Saj át kis g.vermekneve1ő''

gyermekľe, az egyénligényekľe,egyénileg átsegítve a gyeľmeket a bĺjlcsődei élet során adódó
nehézségeken.

Gyermekcsopoľtok szervezése
A bölcsődei gyermekcsoportok |étszźlmáta l5l1998. (IV. 30.) NM ręndelet 40.$ (2)-(4)
b ekezdé sei határ ozzźk me g.
,, (2)Egy bÔlcsődei csoportban - ą (3)-@ bekezdésben meghatórozott kivétellel legfeljebb I 2 głermek nevelhető, gondozható.
(3)A bolcsődei csopoľtban, ha valamennyi gyermek betöltÓtte a második életévét- a (4)
bekezdésbenmeghatározott kivétellel -, legfeljebb 14 glermeknevelhető, gondozható',,
A megengedettnél magasabb \étszźrnszakmailag nem elfogadható, hiszen ellátási pľoblémát
okozhat, nagyobb zaj, tobb konfliktus, illetve a gyermekek szźĺmáĺamegterhe|obb az
alkalmazkodás.
Napirend
A gyermekek igényeinek kielégítését'a nyugodt, folyamatos gondozást binosítja a jći
szervezett és rugalmas napiľend. A csopoľt életénekáttekinthetősége, belső nyugalmanak
biztosítása a cél. A napiľend mindig fiigg a gyermekek életkoľától, fejlettségtiktől,
befolyásolj źk' az évszakok, az idójźrás' a csoportIétszám és a bölcsőde nyiwa tartása.
Kialakításĺĺnálfigyelembe kell venni a kisgyeľmeknevelők, kisegítő szemé|yzet munkájanak
összehango|ását, agyermekek otthoni életritmusának lehetőség szerinti figyelembevételével.

3.2.|.4 AznĺĺlĺĺsMEGsZŰNÉsE
A bĺjlcsődei elhelyezés megszűnik:

-

a3. évét,
gyermekľe irĺányadó jogszabályban meghatźrozott életévet

ab<jlcsődei nevelési év végén,ha a gyeľmek betöltötte

egyéb esetekben

a

betöltotte.

A bölcsődei elhelyezés megsziĺntethető
- a bölcsőde orvosának szakvéleménye aIapjźn annak a gyeľmeknek a bĺilcsődei
:

-

ę||átása, aki egészségiállapota miatt bölcsődében nem gondozhatő,

-

ha a gyeľmek hozzátartozója, ismételt figyelmeztetés ellenére megséľti a bölcsődei
hźg;irendet,
ha a gyeľmek indokolatlanul folyamatosan távol marad a b<jlcsődébőI (hźzkend

-

szerint)
ha a gyermeket évközben óvodába veszik fel.

3.2.1.5 TÉnÍrÉsllÍĺ
éví)o(K. tĺĺrvény(GyVt)
146. $ (1) bekezdése alapjan a bĺ}lcsődében térítésidíjat kell ťlzetní.
A GyVt 147. $ (2) bekezdésébęn foglaltak szerint a bölcsődę esetében az intézményitérítési
díjat külĺln kell meghatározĺi a gyermek
- étkeztetésére,
- gondozásaľa (gondozás: nevelés, nappali felügyelet, foglalkozás).

A gyermekek védelméről és a gytĺnngyi igazgatźsról szóló |997.

A

bĺilcsődęi ellátásért fizetendő térítésidíj mértékéta Budapest Fővaľos VIII. keľület
Józsęfuarosi onkormányzat Képviselő-testületének |312012. (II. 23.) önkormányzati
ľendelete (oR) szabáIy ozza.

A

GyVt. l50. $ (3) bekezdés b) pontja értelmében_ bĺjlcsőde esetén' ha a fenntartő a

bĺjlcsődei ellátás keretébęn biztosított gyermekétkęztetés mellett a bölcsődei ellátás keretében
dijat _ a szeméIyi térítésidíj ĺisszege
nyújtott gondozásľa is megállapít személyi téľítési
igénybe vęvőnként nem haladhatja meg a gyermek családjában M egy főre jutó rendszeres
havi j ĺlvede|ęm 25Yo- źń.
A személyi téľítésidíj ö sszegé t az íntézményvezető á||apitja me g.

1. A

gyeľmekétkeztetésľevonatkozó szabályok:
A Józsefuarosi onkotmźnyzat fenntaľtásában mfüödő bölcsődékben a gyeľmekétkeztetés
intézményi térítésidíjának összege az oR-ben kerĹilt meghatźrozásľa, mely összeg a GyVt
szabźl|y ai szeńnt évente felülvizsgálatľa keľiil.

A

gyeľmekétkeztetésszemélyi térítésidiját az intézménynyiwatartźlsi napjaira vonatkozóan
havonta előre, tĺárgyhónap 10. napjáig kellbeťlzętni.
A távolmaľadást _ legkésőbb _ másnap reggel 9.00 óráig kell a bölcsődevezetóvel' vagy
helyettesével közölni; a térítésidij e|számolásránál csak a következő naptól van lehetőség a
gyermek híźnyzásźÍfi gyelembe venni.

2. A

gondozásľa vonatkoző szabá|yokz
A Józsefuiírosi önkotmźnyzat fenntaľtásában mfüödő bĺjlcsődékbeĺaz oR 5. $ (2)-(8)
bekezdéseiben foglaltak alapjan a szülő áItaIfizętęnđó goĺdozási díj c}sszege a család egy főre
eső jövedelmének aZ tiľegséginyugdíj mindenkori legkisebb osszegéhez viszonyított
szennt.
arányźtban v á|tozĹk az a|ábbi táb|ázatb arl
felső
határa
Gondozási díj: F tl fő l nap
alsó
határa
Jövedelęm
Jövedelem
0,- Ft
0.- Ft
70.000.- Ft
210,-Ft
100.000.- Ft
70.001.- Ft
350,- Ft
130.000.Ft
100.001.- Ft
450.- Ft
150.000"- Ft
130.001.- Ft
600.- Ft
150.001.- Ft
1.000.- Fr
Jövędęlem isazolź.s hianyáb an

A

gondozás személyi térítésidíját egy havi időtartamĺa előre,tárgyhőnap 10. napjáig kell
befizetni. A goĺdozási díjat akkor is teljes hónapra kell fizetni, ha a gyermek az ęIlźtást a
gondozási díjat nem kell
hónap nem minden napján veszi igénybe. A nyári zźtrtĺsidotartarnźĺa
ťlzetni.
3. Kedvezmények
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesiilő családok
mentesülnek az étkezési díj, és a gondozásí đíjfizetése aIőI. Számukra a bölcsődei
ellátás térítésmentes.

- A
-

3 vagy több gyermeket nevelő családoknak az étkezésiďíj 50%-át kell fizetni. A
gondozási díj ťtzetése alól mentesülnek.
A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő csďádoknak az étkezésidíj 50%át kell ťlzetni. A goĺdozási díj fizetése alól mentesülnek.
támogatásban, részesülhet
Önkoľmányzati segélyben, azon belül napi étkezéstéľítési
az a szociálisan rászoruló gyermek, akinek a családjábaÍL az egy füre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az 50.000,- Ft.ot. A tĺáÍnogatást a bölcsődében a
b o lc s ő deve zetóné| kell kérelm ezni. A tźtmo gatásról a p o gĺáľme ster dönt.
1

3.2.2 Brzros Kpzonr GynnpxrrÁz

A

GyVt. 38/A. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az elsősorban hátrányos
he|yzeťu, vagy halmozottan hátrányos helyzeťu óvodáskoľt még el nem ért gyermekek
egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési megtorpanásokat észlelő, a szĹilői

kompetenciákat erősítő, tarsadalmí fęIzárkőzźtst segítő prevenciós szolgáltatás.

A Biaos

Kezdet Gyerekhiíz a ľÁvĺop-5.2.2.08l|-2009-0001 Bp. YIII. pá|ytnati program
keretében valósult meg. A ťlnanszítozás biztosítása éľdekébena fenntartó ĺjnkormźnyzat a
|9tl2008. (VII. 30.) Korm. rendelet aIapján 3 évre szőIő pá|yázat benyújtásĺáľól döntött, mely
páIyźzat az EMMI által befogadásľa került, igy 2\IŁ.januar 01. napjátóI2016. decembeľ 31.
napjáigévente bizosított lett a Gyerełúźnźilarrti tĺĺmogatásából toľténő műk<jdtetése.

Kezdet Gyerekhaz bíztosítjaa gyermekek szźtĺnźraképesség-kibontakoztató
foglalkozást, állapotfelméľést,fejlesztést. A sztilőknek a gyermekkel együtt töľténő
résméte\étafoglalkozásokon, a sziilők szźlmáĺaszemélyiség-és kompetenciafejlesztést cé|ző,
valamint egyéb pľeventívcélri programokat, közösségi rendezvényeket. A helyi
szfüségleteknek megfelelően a szülők részérevédőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb ktilsős
meghívott szakembeľek általi tanácsadásokat biaosít. Szülői csoportos beszélgetéseket

A Biztos

szęrvez, illetve konzultációs lehetőséget biztosít. Külĺjnböző módszerek a|ka|mazásával segíti
a szĹilőket, hogy visszajelzéseket kapjanak a gyermekkel való kommunikációjukľól, nevelési
módszeľeikľől.
A Biĺos Kezdet Gyere|<hźz nyitva tartása:
08.00 _ 18.00, a családok fogadása 08.30 _ 13.00
Hétfő:
08.00 _ 16.00, a családok fogadása 08.30 _ 13.00
Kedd:
08.00 - 16.00, a családok fogadása 08.30 _ 13.00
Szerda:
08.00 _ 16.00, a családok fogadása 08'30 _ 13.00
Csiitöľtök:
08.00 _ 14.00, a családok fogadása 08.30 _ 13.00
Péntek:

3.3

EcynnGYERMEKNEvELÉSTSEGÍTosZoLGÁLTATÁS

3.3.1 oľľHoľrGYERMEKGoNDoZÁS
A Gyvt. 42.$ és a 1511998. (IV. 30.) NM

rendelet 44.$ értelmében (1) bekezdés d) pontja
a|apjźn egyéb, gyermeknevelést segítő szolgáLtatást, otthoni gyeľmekgondozást biĺosíthat.A
fenntartó a 23512007. (V. 09.) szźlrrlu Képviselő-testiileti hatátozatban döntĺitt az otthoni
gyeľmekgondozás mfüĺĺdtetésérőI.

otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy a đo|gozővagy magźtra maľadt szĹilőt
segítse a gyermek időszakos otthoni feliigyelete, gondozásabiztosításával.
Szakképzett munkatiíľsak nyrijtanak segítségetaz affa rászoruló családoknak, kiilönĺjsen
hĺírmasiker szĹilése esetén, vagy ha a szi\ó betegsége miatt nem képes a gyermek

Az

gonđozásaľa.
Az otthoni gyermekgondozást a családban éIőhat éves kor alatti gyeľmekeket érintő ellátási
forma, a gondozást a család otthonában keriil biĺosításra a gyermek törvényes képviselőjével
kötött írásos megállapodás a|apján. A szolgá|tatás gyakorisága és időtaľtaĺT|a a család
igényeitől függő, a sziilő munkaĺendj éhez ígazodó. A szakmai munka tarta|ma a gyeľmek
életkoriíhoz, e gé szs é gi áI|ap otához igazo dő gondo zás, felügye l et.

10

GYERMBrľnĺ,ÜcyELET' ńrszonĹz., cslĺ.Áor oÉr,uľÁľ,
ľnBvBľcrós r'nĺr,nszľŐ PRoGRAMoK' pszrcrror,ocus
ĺszl<ozxoĺ-csÖľzÉs,

3.3.2 llósza'ros

rłľÁcsa,oÁs.

A JEB

a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocialĺzźrcióját tĺĺmogatő,valaĺrlint egyéb
szabadidős és prevenciós szolgáltatásai:

o

időszakos gyeľmekfeltigyelet: A szĹilő elfoglaltságanak idejére, néhiĺĺryóriĺľa kérheti
gyeľmeke felügyeletét a bölcsőde nyitvatartási idejében. Az időszakosan gondozott
kisgyeľmek felvehető noľmál bölcsődei csopoľt üres férőhe|yére, az időszakos
gyeľmekfelügyeletről szőLő I5l2000. (IV. 14.) önkormányzati renđeletszerint a JEB
Bö1csőđéiben.

o

játszôhéz: Elsősorban a játéktevékenységhezkötődő, egyéni készségeketés
képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a sziilő-gyermek kapcsolatot
erősítő szo|gźt|tatás, amelyben a sziilő és a gyermek k<jzĺisen veszrésń. a bölcsőde által
megteremtett k<irülmények közĺjtt. A hétvégijátszőház minden évben előre
meghatźĺozott időszakokban működik, a Babóca Bĺjlcsődében (1083 Budapest, Baross
u. 117.)

o

családi délutan: A szülő-gyermek kapcsolatot segítő, a gyermek fejlődését elősegítő
játéktevékenységhez kötött szo|gźitatźĺs.A hétvégicsaládi délutĺĺnelőre meghatározot1
időszakokban mfüödik a Fecsegő-tipegők Bölcsődében. (1087 Budapest, Százađos,Ĺlt
1.)

o

eszkcizkölcsönzés:

A

hź.ľľźnyoshelyzetű családban nevelkedő gyeľmek goĺdozźsźůloz

eszkoz szfüséglet (pl. légzésfigyelő) kölcsönzésének lehetősége

a JEB Központi

szewęzeti egységében.

o

prevenciós fejlesztő programok: A kisgyermekek fejlődésmenete különbĺiző. A
gyeľmek első harom éve, amikor a járás, beszéd, gondolkodás kialaku|, nagy
fontossággal bír. A nem megfelelő fejlődés következtében a kisgyermekek a
későbbiekben beilleszkedési, tanulási zavaro|<ka| küzdhetnek. Külĺinbözo fej|esztő
tevékenységekkel, prevenciós céllal segíthető a gyermekek átlagos fejlődésmenete. A
prevenciós fejlesztő pľogramok előre meghattrozott időszakokban a JEB szakmaí
szerv ezetí egységeiben műkĺjdnek.

o

pszichológus tanácsadás: A kisgyermekek magas színvonalú gondozása és nevelése,
az elLátás minőségének javítása éľdekébentanácsadó szakpszichológusi szolgáltatás
vehető igénybe. A pszichológus munkájával tĺámogatja mind a bĺjlcsődébe jĺíľó
családokat, mind a bölcsődében dolgozó szakembereket. Családok tĺĺmogatása egyéni
és csopoľtos tanácsadás, a bcjlcsődei dolgozók segítéseszemélyiségfejlesztő és
esetmegbeszélő csoportok formájában töľténik. A program előre meghatźnozott
időszakokban a JEB szakmai szervezeti egységeiben mfüödik.
Leggyakrabban felmerülő kérdésk<jľtjk:
o szülő-gyerekkommunikáció,
o sztilői szeľepek,
o gyermeki dackorszak, ĺjnállósodás, akatat,
o szobatisńaság,
o alvási és étkezésiszokások'
o verekedés, agľesszió, harapás, (életkori saj átosságok)
l1

o
o
o
o
o

családon belüli szerepek,
fontos ,,lépcsőfokok'' a kisgyeľmek fejlődésében,
fesziiltség és indulatkeze|és,
kötődésĹleválási problémfü, önállóságra nevelés,
testvérféltékenység,

4. Bor'csounl NEVELÉs.coľloZÁsALAPELvEI
A JEB valamennyi

egysége működése során kcjteles az a|ábbi alapelvek betaľtásaľa.

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
A bölcsőde a családi nevelés hagyományait, éĺtékeittiszteletben tartva, lehetőleg eľősíwe
vesz részt a gyeľmek gondozásában, nevelésében illetve szükség ęsetén tcjrekszik a családi
nevelés hiányosságainak kompenzál ására.

A gyermeki személyiségtiszteletének elve
A gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. A btjlcsődei nevelés
értékteľemtő folyamat, amely a gyeľmeki személyiség teljes kibontakoztatásźĺra irźnyu|, az
emberi jogok és az a|apvető szabadságjogok tiszteletben tartásával.

A nevelés és gondozás erységének elve
A nevelés és á gondozás egymással egységet alkot, úgy, hogy

a gondozás minden helyzetében

nevelés is folyik, a nevelés helyzetei azonbarlnem korlĺítozőďĺaka gondozási helyzetekre.

Az egyéni bánásmód elve
A bölcsődei nevelés, gondozás mind a szeretetteljes megfelelő kömyezet kialakításával, mind
a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fizíkai és pszichés állapotát figyelembe véve
segíti az egyéni fejlődés folyamatát.

A biztonság

és stabilitás elve

A gyeľmek személyi- és tárgyi kömyezetének állandósága támogatja az érze|mi biztonságot.
A napirenđfolyamatossága és a ,,saját kisgyermeknevelő'' rendszer tájékoződási lehetőséget
és a gyermek biztonsźryérzeténeknövelését szo|gáIja. Az ti1 helyzetekhez valő fokozatos
hozzászokás az alkalmazko dást, a v á|to zások elfo gadás át

se

gíti.

Az aktivitáso az iĺnállósulás elve
A gyermek ĺisztĺjnzése, atárnogató, elfogadó, empatikus környezet fokozza az aktivitást és az
ĺinállóság iránti vágyat. A tevékenységľemotiváló személyi és taľgyi környezet bińosítésaa
bölcsődei nevelés, gondozás egyik kiemelt feladata. Az é|ményszeruéslehetőségének
biztosításávaI, atapasztalatok feldolgozásrínak segítésével,egyes viselkedési foľmákkal való
ptőbá|kozások bátorításával segíti a tanulást.

Az egységes nevelő hatások elve

bđlcsődei nevelés értékközvetítésés éľtékteremtésegyarĺínt.A gyermekkel fogla|koző
szakembeľek a gyeľmek elfogadásában, szt.ikségleteinek megfelelő gondoskodás nyrijtásában,
öntevékenységének biztosításában fontos, hogy egyetéľtsenek, az alapvető éľtékek,ęrkĺjlcsi
noľmák tekintetében nézeteikęt egyeztessék, nevelői gyakoľlatukat egymáshoz ktjzelítsék.

A

Az egyenlőség elve
Az 1ntézményminden do|gozőja elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási,
nemzetiségi/etnikai, kulturális hovatartozźtsát. A gyeľmek ügyében a családokkal nemĺe,
szźrmazásra' felekezetľe, tekintet nélkül köteles éľdembenfo glalkozni.
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5. KrscynnľĺnxľnvnlŐvEr- sZEMBnrĺr nr,vÁnÁsor
Fizikai, szellemí teherbírás, érzeImíkiegyensúlyozottság, igényesség,lelkiismeľetesség,

tudatosság. A figyelem, a koncentrálás képességénekmegosztása, jó manuális készség,
megfelelő kommunikációs képesség. Fontos, hogy oszintén Szeresse a gyermekeket, legyen
tĹiľclmcs, mc górtő a r álbízott gycrmckckkcl.

A

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek szélmźtta
kotelező a szakmai továbbképzés, melyet az 1993. évi III. törvény 92lD. $-a szabályozza) a
ľészletes szabáIy okat a 9 l 2000. (VIII. 4. ) SZC SM rendelet tartalmazza.

A munkájĺáľa igényes szakembeľ, a továbbképzéseken valő résnételenfeltil is rendszeresen
képzímagát. Ehhez igénybe vehet szakmai folyóiratokat, jogszabályokat, értę|mező
kiadvanyokat, inteľnet hasznźl|atźnak lehetőségét, valamint szakmai kiskĺinyvtĺáľat.

6. Bor,csonnr

ELET MINDEIYNAPJAT

A

bĺilcsődei gondozás-nevelés céIja a gyermek testĹlelki harmóniájának, kiegyensúlyozott
fejlődésének elősegítése. A személyi és tĺĺľgyifeltételek megteremtésévellehetőséget kell
biĺosítania kisgyermeknek, hogy érdeklődésénekmegfelelően ismerkedhessen
kciľnyezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítségetkapjon az optimá|is fejlődéshez. A
bölcsődei élet legyen színes, élvezetes, motiváló, tapasztaIatszerzési lehetőségekľe épitő,
taľsas közegben zajlo, interakciót osztonző.
A bölcsődei nevelés-gondozás az érzeImi fejlődés, a szocia|izáció és egészséges életmód
mega|apozása.
A bölcsődei gondozás-nevelés a szal<rna szabáIyaínak megfelelően, mindig a gyermek egyéni
igényeit ťrgyelembe véve történik.

6.1' GoľoozÁs
Elsődleges céIja a gyeľmek tęsti sziikségleteinek kielégítése,bensőséges interakciós helyzet a
kisgyermeknevelő és gyermek ktlzött. Csecsemőkoľtól kezdve fontos, hogy a gyeľmek részt
vehessen a gondozási helyzetekben, mik<jzben érzi a kisgyermeknevelő figyelmét, bińatásźú,,
támogató segítségét.Lényeges benne az elegendő idő biztosítása, a gyakorlás lehetősége, a
folyamatos kommunikáció.
Pelenkazás. szobatisztaságra nevelés
A szobatisńastry komoly lépésa kisgyeľmek életében.Az ę|hatfuozás a|apja a felnőttek
vi|ágába való beilleszkedés. Etre az elhatźlrozásra kb. 2 éves kora ktjrĹil érik meg a gyeľmek.
Fontos a felnőtt támogatása, egyiittmfüödése' a gyeľmek váIasztásának lehetősége.
A napirend részeként ľendszeres ütemben történnek a pelenkazások.

oltĺizkĺidés
Fontos a gyermek aktív részvétele,elegendő iđőbiztosítása a próbálkozásra. A teljes
önállóságot még 3 éves koľra sem érik el a gyermekek. A gyermekĺe mindig a fejlettségének
megfelelő rvházatot kell adni.
Étkezés
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Minden bölcsődei telephely saját főzőkonyhával rendelkezik. A 1087 Bp., Szźzados út 1.
szttm a|att lévő bĺilcsődéhez tartoző konyha a 1087 Bp., Kerepesi út 29lA. száłn aLatt
múködik.

Nagyon fontos a gyeľmekek egészségestáplálása (sok főzelék, fľiss gyiimĺilcsĺjk,rostos
gytimölcslevek) az életkoľr1knak megfelelő étrend biztosítása. A szülők a kifüggesztett
étlapból tájékoződhatnak a napi étrendľől. Figyelembe vesszĹik szakorvosi ajanlás mellett a
különböző igényeket is (diétás, vallási, illetve étel allergia szempontokat). A bölcsődék az
alábbi étkezéseket biztosítják: reggeli, tízőrai, ebéd, uzsonna. Az étlapok <jsszeállítása
szal&épzett dietetikus, a bölcsődei gyermekorvos, az élelmezésvezető és a bölcsődevezető
kĺjzös egyeztetésével tĺĺrténik.Fő szempont avá|tozatosság és az idényjelleg.

A bölcsődei

csoportbar: az étkezésaz éIetkoi sajátosságok figyelembevételével, megfelelő
etetési sorľend kialakításával tĺiľténik.Először mindig a csecsemők étkęnetésezajlik, mindig
állandó, meghatározott soľľendben (ĺilben evés - ivás). Később az önállósulási töľekvéshęz
igazodva két kanalas módszer a\ka|mazásával történik az étkezés,a kisgyermeknevelő a
gyeľmekkel szemben ülve helyezkedik el, a gyeľmeknek ad egy kanalat a próbálkozáshoz. A
2-2,5 éves gyermekek mźr résú,vesznek az ęLokészítésbenis, szívesen terítenek, megszokott
helyĹik vaľ az asztalná|. A kisgyeľmeknevelő az étkezéssorán minden gyermeknek a
segítségérevan, kortól fiiggetlenül.
Pihenés. leveeőztetés
A nyugodt alvás feltételeinek biztosítása, Íigyelembe véve a gyermek egyéni szokásait (pl.
cumi, kedvenc maci, kendő haszná|ata). Minden kisgyermeknek külĺin ágyat, ágyneműt kell
biĺosítani.A síró gyeľmeket a kisgyermeknevelők megnyugtatjfü.
A szabadlevegőn tartőzkođźtsa gyeľmekek számára nagyon fontos. Nyáron a nap nagy Észét
az uđvarontĺjltik a gyermekek, a megfelelő fényvédelem biztosításáva| (áľnyékolók'
napkľémek). Kánikulában a kimeneteli szabályok betaľtásával tĺjľténika szabadban való
tartőzkodźls (de. 11 és 15 óra kĺjzött nincs udvaľon tartózkodás). A csecsemők sztĺrt
napfenynél napoztatjuk. A nagy melegben a kiépítettpancsolók jelentenek felfrissülést a
kisgyermekek számára.

Btĺlcsődei gyermekorvos
Figyelemmel kíséria kisgyeľmekek fejlődését, elvégzi a szfüséges vizsgáIatokat, vezęti a

gyermekek egészségügyi dokument áciőját. Feladatai külĺjnösen:
A gyermek bölcsődébe történő beszoktatása után a részletes orvosi vizsgá|at és az e|ozméĺyi
(anamnesztikus) adatok <isszegyíĺjtése,feldol gozźsa.
A bölcsődébe járő gyeľmekek időszakos orvosi vizsgáIata során - csecsemő esetén havi, egy
év felett negyedévenkéntigyakoriságban - a gyeľmek fizíkai-, éľtelmi-, érzelmíállapotának,
illetve szocia|izációjának ellenőľzése, amelyhez fe|hasznźlja a saját és a gondozónői
dokumentációt. A feltárt egészségügyiproblémak gondozónővel, szülővel, a gyermek
hĺŁiorvosávaltĺirténőmegbeszélése,illetve szfüség esetén szakvizsgźtlat kérés.
Baleset, betegség esetén elsősegélynýjtás, ill. a siirgős terápia megkezdése ahźtziorvoshoz
kerülésig.
Ahazípatika ĺjsszeállítása, rendszeres ellenőrzése, sziikséges pótlása. Harom napnálhosszabb
!ĺźnyzásután a bĺllcsődébevisszatért gyeľmek egészségi állapotanak ellenőľzése ťl.gye|ve az
esetlegesen |ezaj|otÍ betegségekľe.

'

Kľónikus betegségnéla speciális gyógyszere|és, díéta,gyógytorna figyelemmel kísérésę,
állapotváltozás gyanúja esetén kapcsolatfelvétel a hiĺziorvossal, a kezelő intézménnyel.
A közösség védelme éľdekébena védőoltások ťrgyelemmel kíséréseés a prevenció
iD-vitamin, fluor, |evegőńetés, stb. szfüség esętén vitaminellátásl e||enőrzése, a D-vitamin és
fluor profilaxis sziilővel és haziorvossal való egyeztetése.
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Járvanyveszély esetén az érvényben levő rendelkezéseknek megfelelő intézkedések megtétele.
A gyeľmekek étrendjének ĺjsszeál|ítźsaa bölcsődevezetővel, dietetikussal közösen a t<irvény
által meghatźtrozott élelmezésinormfü és a korszeru tźlplźikozáselveinek megfelelőęn. A
fenti normák és a higiénés rendszabályok betaľtásának legalább negyedévenkénti ellenőrzése.
A gondozási-nevelési munka során felmerült cisszes egészségiigyiprobléma megbeszélése és
a megolđási lehetőségek keresése az illetékes gondozónőkkel és a bölcsődevezetővel.
A bĺjlcsődevezetővel kĺizosen a bĺjlcsőde higiénéjének,tátgyi felszereltségének és a dolgozók
munkaalkalmasságának ellenőrzése.
A gondozónők szźmźraegészségügyi továbbképzó, a szülők számára ismeretterjesztő
előadások tartása.

6.2

JÁrÉx

A

gyermek legfontosabb tevékenysége' segíti a világ megismerését, a testi és éľzelmi
fejlődést. Biztosítani ke|| az elmélyült, nyugodt, kĺeativitást fejlesztő játéktevékenységeket.A
gyermek szźtmźĺraa játék a legfejlesztóbb orömszeruő tevékenység, a bölcsődei nevelés
leghatékonyabb eszkozę. Fontos a gyermekek életkoranak megfelelő játékeszközĺik
biĺosítása. A gyermekkel való kommunikáció és játéktevékenységeksorán nagy hangsúlý
fektettink az aÍy aÍIy elvi nevelésre.
Męse. vers. mondóka
arryanyelvi nevelés legfontosabb eszkoze. A mesehallgatás a gyeľmekek teľmészetes
igénye, máľ csecsemőkortól hangsúlý fektettink a nngatő, simogató, rímelő mondókak
megismertetésére. A versek, mondókak és mesék ha|Igatása soľán a gyermek szókincse,
beszédkészségefej lődik.

Az

Énęk
Cé|ja a gyeľmek zenei éľdeklődésénękfelkeltése, az énekes játékka|, az egyitt éneklés
örĺjmévęl érzelmeinek gazdagitása. Lehetőség teremtése a kömyezet hangjainak
megfigyelésére, a hagyomrínyok megismerésére, hozzź$arul a csopoľt baľátságos légk<ĺľének
megteremtéséhez.

Mozgás
A gyeľmekek mozgásigénye nagy, biztosítani kell számukľa mind a csopoľtszobában, mind a
szabadban a balesetmentes mozgásteľet. A gyeľme|<nęk az egyes mozgásfoľmfü során
fejlĺĺdika mozgáskoordinációja, és iĺnállósági törekvéseit is elősegíti. Lehetőséget biĺosítunk
a megfelelő napirend kialakításával, hogy a gyeľmekek napi mozgtls igényüket kielégíthessék
(időjráľástól fiiggetlen). Kiilcinbcjző játékeszközök segítik a gyeľmekek ĺjrömteli mozgás
tevékenységét(biciklik, motoľok, a csopoľtszobábarl tornapad). A gyeľmekek gyakoľolhatják
a futást, jtrást, |abdźaást, ugrálást, egyensúlyozást.

Alkotó tevékenységek
Cé|ja az önkifejezés, az érzelmek feldolgozása, maga az a|kotás ör<jme (nem az eredmény). A
kisgyeľmeknevelő megteremti a feltételek a tevékenységhez,megmutatja a technikiákat, a
gyermek igényeinek megfelelő segítséget nyujt. Alkotó tevékenységek a rajzo|ás, gyurmázás,
építés.A gyeľmeknek éľezniekell a bínatő, megerősítő tĺímogatást, lehetőséget kellnýjtani a
v

á|asztás szabadságához.

Egyéb tevékęnységek
Ezek a tevékenységek(pl. viráglocsolás, kertészkedés, gyümölcsnapok, hagyomźny iđéző
játékok) az egymásrő| és a kömyezetről való gondoskođásról szőI. Fontos benne az
t5

tinkéntessé*a gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak. Lényege a tanulási lehetőség, az
együttmfü<idés, a feladatok megosztása. Célja megalapozni a gyermekekben a felelősséget
egymásért és a kömyezetéľt. A köľnyezeti nevelésben nagy hangsúly a saját
tapaszta|atszerzéste fektetődik, beszélgetés az évszakokrőI, az udvaron pedig lehetőség van a
madaľak, bogaľak, csigak megismeľésére,megfigyelésére.

6.3

Üľľnľnx,HAGYoMÁNYoK

Az

tinnepek megtaľtása, a népszokások, hagyomĺínyok, a múlt értékeinek megőrzése és
beépítésea mindennapokba nagyon fontos nemcsak a családok, hanem a bölcsőde életében is.
Ünnepek alkalmával a csoportszobźk. díszítése,kisebb ajríndékok készítése,a családias
hangulat megteremtése fontos a gyeľmekek életében.A közös élmények hozzájánilnak a
gyermek fejlődéséhez a csaIádi nevelés segítéséhez.Ünnepeink: sztiletésnap, faľsang, húsvét,
arryák napja, gyermeknap' mikulás, karácsony. Minden évben méltó módon búcsúzta$ukaz
óvodába kerülő gyermekeinket, hangsúlyozva az egyutttöltött idő örömeit, szépségeit.

7.

A JEB sZERvEZETI EGYsÉcrmBr KAPCsoLATA

A JEB szervezeti egységei mellé rendelt viszonyban végzik munkájukat. A hatékony feladat
ellátás érđekébenegymással szoros kapcsolatot tartanak. A belső kapcsolattaľtás rendszeres
formái a vezetői értekezletek, belső levelezés, stb. A Bölcsődében a vezetők ľendszeresen

tartanak munkatĺáľsi éľtekęzleteket,melyen a dolgozókattájékoztatjak a JEB bölcsődéit éľintő
témakľól.
Az eredményes működés elősegítése érdekébena JEB szakmai szervezetekkel,
társintézményekkel, civil szervezetekkel, gazdáIkodő szervezętekkel, oktatási intézményekkel
és e gyéb szervezetekkel együttműktjdési me gállapodást kĺjthet.
Szoros a kapcsolat a Gyermekjóléti Központtal, a védőnőkkel, a Gyámhivatallal, az
óvodlákkal (a bcilcsődei szülői énekezletek alkalmáva| az óvónők tájékoztatást adnak az
óvodai életről, a beír atkozás fo lyamataľól).
A b<jlcsődei egységek vezetői az intézményképviseletébęnaz egyéb szabáIyzatokbarl
meghatźtrozott módon jĺámak el.
Tráľgyévi Bĺilcsődei Nap keretében egész napos szakmai rendezvényen való ľészvétel
lehetősége a JEB minden munkavállalójának.

8. JocoxÉsÉnnnrvÉDnlEM
A személyĺségijogok védelmének elve
A JEB minden đo|gozőja gyermekek személyi adatait bizalmasan keze|i, betartja az
adatvédelmi tĺirvénybenelőíľtakat, a gondozott gyermekek és szĹileik személyiségi jogait
védi, tiszteletben tartja.

Az

intézményi titkot megótzi, munkájaró| tájékoztatást, felvilágosítást csak közvetlen

felettese engedélyével adhat.

A gyermeknek joga

van:

- testi,
-

-

érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító, saját családi

környezetében tĺjľténőnevelkedéshez,
segítségetkapni a saját családjában való nevelkedéshez, személyiségének
kib ontako zt atástůloz,
a fejlődéséľeáĺtalmas környezeti és taĺsadalmi hatások elleni védelemĺe,
az embeľi méltósága tiszteletben tartásźůloz, a bántalmazással, az
elhanyagolással és az információs iíľtalommal szembeni védelemhez.
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A

gyeľmeki jogok védelme minden olyan személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével,
gondozásával, ügyeinek intézésévelfoglalkozik.
A szĹilő jogosult és k<iteles arľa, hogy a gyermekét családban gondozza és a gyermek
szfüségleteinek megfelelő feltételeket (p1. lakhatás' étkezés,rvházattal való ellátás) bizosítsa.

A

gyermek tcĺrvényesképviselője a hźzírenđbenfoglaltak alapjźn panasszal fordulhat a
a .TER intézményvezetojéhez,az Eľdękképviseleti Fórumhoz és a
hĺilcsŕĺđevez,e.t,ojéhez,,
gyeľmekjogi képviselőhoz. A panasz kivizsgálásárőI a panasztevőt minden esetben 15 napon
belül, írásban értesíteni kell. A jogszabá|yokban meghatiáľozott módon létrehozott
Érdekképviseleti Fórum véleménýnyilvaníthat mindęn olyan iigyben, amely a bĺjlcsődében
gondozott gyermekeket érinti, javaslatot tehet az intézménymfüödésével kapcsolatban,
egyetértési jogot gyakoľolhat az intézményházirenđjénekjóvahagyásźlbarl, dönthet a
hatásk<jrébe tartoző ügyekben, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntaľtónál,
szakmai ellenőrzést végzo szerveknél. Az ÉrdekképviseletiFórum a tagok tĺĺbbségének
egyetéľtéséve|hozza meg döntéseit.

A

gyermekjóléti rendszerben foglalkońatott köza|ka|mazottakat megilleti a jog, hogy
személyfüet megbecsüljék, embeń méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák,

tevékenységiiket értékelj ék és elismerjék.

A JEB

koza|kaImazottai btintetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó

személyeknek minősülnek.

9.

A cynnľrEKEKKEL KAPcsoLATos nor,csonpl DoKUMENTÁcIó

A dokumentáciő

vezetéséné|az adatvédelmi tĺiľvénybenfoglaltakat és a személyiségi jogokat

kĺjtelező figyelembe venni.
Bölcsődevezető

-

által vezetett nyilvántaľtások
Felvételi könyv, szźnnítőgépesnyilvĺántaľtás.
A gyámhatóságok, a teľiileti gyeľmekvédelmi szakszo|gá|atok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyujtó szeľvek és személyek által
kezelt személyes adatokról sző|ô 23511997. (XII. 17.) Koľm. rendelet I. sztmť:
mellékletę.
Megállapodás az el|átás igénybevételéľőla GyVt. 32.$ (4) bekezdés alapjan.
Szülői nyilatkozatatěĄékońatási kötelezettség megtörtént&ő| a GyVt' 33. $ (2)
bekezdése a|apjźn.
Havi statisztika, bölcsődei jelentés havonta.

- A

személyes gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások téľítési
dijaÍől, és az igénylésükhöz
felhasználhatő bizonyítékolaól sző|ő 32812011. (XII. 29.) Koľm. rendelet

-

mellékletei.
Gyeľmekétkeztetés- téľítésidíj elszámolás.
Térítésidíjkedvezményhezkapcsolódó hatźtrozatok.
Heti étrend(élelmezésvezetővel).
Fertőző betegségekről tĺjrténő kimutatás.

Kisgyeľmeknevelők által vezetett nyilvántaľtások
A gyermek fejlődési folyamatĺínaknyomon követésére, arő|avaló gondoskodás magas szinbj
biztosításĺíra,a sajátos nęvęlési igéný gyermekek esetében a koľai fejlesztés gondozási
feladatainak rögzitésére dokumentációt kell vęzetĺi. A dokumentácíő nem a gyermek
minő sítését szolgá|j a.
Y ezetett dokumentáció foľmái :
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-

Csopoľtnapló: ľendszeľes feljegyzések a napi eseményekĺől, étrendľől, a
csoport \étszźlmtrőI, hiźnyzásokľól, a levegőn tartőzkodás időtaľtamźrőI, a
đélelőttés đélutantĺjľténéseiről.
A gyermekekľő| vezetett napi jelenlét kimutatás, a személyes gondoskodást
nyújtó gyeľmekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások téľítési
díjáról és az igényléstikhöz felhaszná|hatő bizonyítékolaól szóló 328120|1.
(XII.29.) Koľm. rendelet 2. számímelléklete.
Bölcsődei gyermek-egészségtigyi töľzslap: a gyeÍmek 1 éves koráig havonta,
később negyedévente vezetre, feljegyzések a gyeľmek hossz- és

súlynövekedéséľől.
IJzeno fiizet: a beszoktatás folyamatźrőL, a napi eseményekľől, a gyermek
fej lő đésbel i v źitozásairól (a fej l ő dé si napló alapj án).
- Fejlődési napló: a gyermek 1 éves koráig havonta, később negyedévente
vezetre.
A dokumentáció vezetésénélfontos a tźrgyszerűség,hitelesség, folyamatossźą, továbbá a
szempontok, melyek alkalmasak az adott helyzetnek a j ellemzéséľe.

-

A

kisgyermeknevelő a teljes napi munkaidőből egy őtát adminisztrációľa (üzenő füzet,
törzslap, fejlődési napló íľása), felkészülésľe'szĹilőcsoportos foglalkozás megfartására,
műhelymunkiíľa, illetve a csopoľt életének szewezésévelkapcsolatos teendőkľe kellfordítson.
ÉlelmezésvezetŐ által vezetett nvilvántanások

.

10. A

A

Étkezőknyilvantartása(gyeľmekek,dolgozók)
Heti étľendek (bĺilcsődeorvossal, bĺjlcsődeve zetőv e| egyeztetv e)
Nyeľsanyagfelhasználás
Á*b".,",žé"ibizony1atok,szĺĺmlák
Adasolási útmutató
Ét"tř."ept gýjtemény
I{ACCP mfüödtetése.

JEB szoLGÁLTATÁsAIRór- szor,o rLĺÉ'xozTATÁsMóDJA

JEB szo|gtĺ|tattlsairól az érdek|odők többféle módon

újságból

ésa

is

tájékozódhatnak. Telefonon,

elérhetőségen keresztiil is szęrezhetnek infoľmáciőkat. Bölcsődéink nyitottak, így a szü1ők
személyesen is tájékozódhatnak a bĺjlcsődei élettel kapcsolatos fudnivalókĺól.
1

1. BolcsooÉnĺrsAJÁTossÁca.nĺĺ.x BEMUTATÁsA

Elfogadjuk az otszágos Alapprograrn á|ta| meghattrozott elvet, miszerint minden gyermek
külön személyiség; és szociális lény ęgyszeÍTe.
Fejlődő személyiség, akinek, sajátos, életkoľi és egyénenkéntvá|toző testi és lelki
szĹikségletei vannak. olyan nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog gyeľmekkort, megélő
gyermekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak az okęt körĹilvevő vil.ágra.
Bölcsőđéinkben a gyeÍmekek személyiségénekszabad kibontakozásźůloz, egyéni igényelhez
igazodva biztosítjuk a gyermekek fejlődéséhęz sziikséges targyi és személyi feltételeket.
|rtézményeinkben a gyermekeket tisztelet és megbecstilés ovezi. Fontosnak taľtjuk a másság
elfogadásat és elfogadtatźsźi, az éIméĺyalapú kompetenciamotívumok fejlesztéséve| az
egyéni, szociális és kognitív képességekkibontakoztatäsát. A gyeľmekek sztmlára
18

megteľemtett szeľetetteljes, biztonságos' családias légk<irben, minden gyeľmek saját
képességei szeľint fejlődhet, meglapasztalhatja az ĺinfeledt, szabadjáték öľtimét, élmény-és
farúázia vi|ága gazďagođhat, mely képessétęszí ót a későbbi kľeatívgondolkodásra,
továbbfejlődésre. Ara töreksziink, hogy a gonđjainkrabízotígyermekekből, családjaikkal
együttműködve, személyiségijogaik tiszteletben tartása mellett, aví|ágra nyitott, érdek]ődő,
fogékony, tinálló, a taľsadalmi együttélés alapvető szabá|yaít elfogadó gyeľmekeket
neveljtink.

11.1 Mnr.M.ł'ľó BolcsooB
1083 Budapest, Baross u. 103/A.
Férőhely: 75 fő

A

Bölcsőde a Józsefuaros szívébęntalálható, lakótelepi 10 ęmeletes épület ftldszintjén.
Minden csopoľt közvetlenül kapcsolódik a kerthez. A játszókert utcazajtő| védeÍt,zátrt

területen helyezkedik el. A b<ilcsőde belső kialakítása, a helységek elrendezése, nagysága és
funkciói maximálisan a kisgyermekek igény eihez igazított.

Az

épületben 6 csopoľtszoba taláLhatő, egy-egy szobában hasonló koru gyeľmekeket
fogadunk. Csoportonként 2-2 kisgyermeknevelő teremti meg a nyugodt, családias hangulatot,
ahol mindenki biztonságban érezheti magát, önfeledten játszhat, pihenhet, míg szĹileik
dolgoznak.
A böIcsőde nyitott a szülők előtt' bevonásuk a bĺjlcsődei életbe a gyerekek beszoktatásától
kezdve folyamatosan történik.

A

szakmai munkában az a|ape||átásokon felül nagy hangsúly helyeződik a hagyományok
tiszteletére, kľeatív délutanok megtaľtása a szĹilők részvételével.Anyfü ĺapjźrameglepetés
készítése,a gyeľmeknap, búcsúzása bölcsődétől kerti partival. Máľton napi |ámpás vonulás,
Adventi késziilődés, Mikulás vźrás, karácsonyi mézeska|ács sütés. A sziilők a btĺlcsőde
mindenapjainak aktív részeseivé válnak, meglátjfü a lehetőségeket, ahol hatékonyan
segíthetnek, szokásokat <jrökíthetnek źĺa család hétköznapjaiba.
Ezęk a közĺis élmények'embeń kapcsolatok és tapaszta|atok nagymétékben hozzźĄáľu|nak a
szülői kompetencia fejlődéséhez, a családi nevelésnek és a gyeľmek fejlődésének segítéséhez.
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Bölcsődében a zenei neve|és kiemelkeđőszínvonalú. Ez a tevékenység a nap folyaman
többszöľ is megjelenik, minđigjátékos mozgással kapcsolódik össze. A kisgyermek szźtmtra
az é|ő Zeną a kisgyeľmeknevelő hangja, a mosolYd, dz érintése,ölelése a legfontosabb' A
személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondőkázás, éneklés' zenehallgatás pozitív
érzelmeket keltenek, tiľömélméný, étzeImi biĺonságot adnak a gyeľmekeknek.

A

A

bö lc s őđei a\ape|Iátáso

-

kon tuli szol gáltatások
időszakosgyermekfelügyelet,
játszőhźz,
sószoba.

:

AÍĺányző gyermekek helyén mfüödik azidőszakos gyeľmekfelügyelet' téľítésidíj ellenében.
Nagy segítség ęz a csa\ádoknak' a szülő elirrtézheti halaszthataÍlan ügyeit, míg gyeľmeke a
bölcsőde biztonságában, szakemberek feliigyelete alatt van.

A Baľoss u. 117. szám

alatt lévő B<jlcsőde tarsintézménybeĺszombatonként lehetőségvan a

szĹilőknek gyeľmekeikkel egyutt elt<jlteni idejfüet, a jźtszőhźnbanahol a gyermek
kipróbálhatja a külĺjnboző játékokat, a szť/rő pedig megismeľkedhet a bĺĺlcsőde miĺkĺjdésével'
szabályrendszerével. Koľai fejlesztő pedagógus és pszichológus tart e|őadásokat, illetve a
sztilők a gyeľmekneveléssel kapcsolatos problémáikat megbeszélheti a szakemberekkel.

Bölcsődében lehetőség van sószoba hasznéiatźľąmely segíti a gyermekek ellenálló
képességéneknövelését, a|égzőszervi betegségek megelőzését, illetve a tĺinetek enyhítését.A
sóśzoba- haszná|ata díjmentes, osztol-tavaszig meghatźrozott ütemterv szerint heti 2
alkalommal, alkalmanként f0 perc időtartamban lehet igénybe venni. A gyermekek a
kisgyermeknevelőkkel ęgyĹitt |égzó gyakoľlatokkal megťúzdelt játékokat folýatnak a

A

szobában tartőzko dás alatt.

11.2 B,łľóc,łBolcsóon
1083 Budapest, Baross u. 117.

Férőhely:75 fő

bölcsőde teľületileg Budapest Józsefuarosban, jól megközelíthető helyen a Szigony
negyedben talěihatő a Ká|vźľratér és az IĺIésutca saľkán. A tízemeletes lakóteLepi ház
Íöldszintjén keriilt kialakításra ez akorszęľiĺ bölcsődę. Az év közben megtiresedő bĺjlcsődei

A

férőhelyekĺe a folyamato san j elentkezők kerĹilnek felvételre.
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Bölcsődénk 3 gonđozásiegységben 6 csopoľtszobával mfüödik. A csopoľtszobźknagysága
megfelel az ę|oírt alapterületi k<ivetelménynek. A gyermekek gondozását és ĺinállósodását
segítő beľendezésitargyak és eszközcik a gyermekek méreteihez és fejlettségéhezigazodnak.

Minden gondozási egységhez tartozik egy źúadő,és a szobźi<hoz kültjn-kiilön bejaľatu
fiiľdőszoba. Minden szobából a gyeľmekek ki tudnak menni azudvarra. ami gumiburkolatos,
nagysága ideális a gyermekek mindennapimozgźsigényeinek kielégítésére.Harom homokozó

van kialakítva, amely minden évszakban kellemes időtöltést szeręZ. Wesco biciklivel,
triciklivel, labdákkal; rotikon-kockáva|, csúszdával és műanyag mászókákkal biaosítjuk a
gyermekek szźlmźraa nagymozgás lehetőségét.

igyeksztink
kihasználni a nagymozgások és a
fejlesztésének
finommotoľika
javarészt
lehetőségeit. A mozgás
a zen|e,
mondókfü áIta| felkeltett érzések
mozgásos kivitelezésére épiil. A nap
meghatározott szakában a
kisgyeľmeknevelővel kĺizĺjsen
mondókázva, énekelve végzik a játékos
tomát a gyermekek. Ezen kívĹil külĺinbĺjző
mozgásfej l eszto játékokkal rendelkeziink,
amelyek elősegítik a benti és az udvaľi,
kis - és nagymozgźls lehetőségét.
Nevelőmunkankban

A

bö

lc ső

de

i

-

okon túl i szo l gáltatás ok
időszakos gyermekfeltigyelet,
játszőhźa,
sószoba.

a|ap e||átás

:

A

szülő térítésidíj ellenében, elfoglaltsága idejére, néhány órĺára kérheti gyeľmeke
felügyeletét. Az időszakosan gondozott kisgyermek felvehető egy ęÍTe a cé|ra létrehozott
csopoľtba, vagy a normál bĺilcsődei csoport tiľes férőhelyeire. Utóbbi esetben orvosi igazo|ás
sztikséges aľról, hogy a kisgyermek egészséges, közösségbe mehet. Az időszakos bölcsődei
elhelyezés igénybevétele esetén is fokozatosan, lehetőleg a szülővel tĺinénika kisgyeľmek
beszoktatása.

Alteľnatív napközbeni ellátásként bĺjlcsődél,k Játszőházat üzemeltet októbetől maľciusig
minden szombaton, ahol kreatív programokon vehetnek Észta gyermekek szüleikkel
kĺizĺjsen.A kisgyeľmeknevelők együttmfüödésével zajIő csaláďi, kĺizös játékokon tul, a
21

szülők pľoblémáik megoldásában is kikéľhetika szakemberek véleményét,segítségét.A
J

átszőház térítésmentesen vehető igénybe.

bölcsőđében lévő sószoba hasznźiata térítésmentes.A sószobában a gyermekek
gondozónőik segítségévelalkotójátékokat valósítanak meg, heti fé| óra időkeretben, téli
hónapokban valamint az időjarás kedvezőtlen hatásainak figyelembevétele esetén.
Kifejezetten jótékony hatással van ezá|ta||égzoszerveikĺe, amit a szoba ađta|8-20 Co és 7080%-os relatív pźratartalom biaosít. Hatásos asztma, hörghurut, légcsőhurut, krupp, nátha

A

stb. esetén.

11.3 JÁrÉKvÁRBoI,csoon
1085 Budapest, Hoľánszky u.21..

Férohe|y:74 fő

A bölcsőde 1973 novemberében épiilt a Józsefuaros Palota negyedében. Négy szintes éptilet.
A csoportszobáka ftjldszinten, az elso, a második emeleten helyezkednek el.

A

bĺjlcsőde belső kialakítása, a helységek elrendezése,
nagysága és funkciói maximálisan a kisgyeľmekek
igényeihez igazitott. Az épületben 6 csopoľtszoba található.

A

c

sop

oľt szobiíkban két.kétszalrképzett ki s gyeľmeknevelő

végzi a gyermekek nevelését és gondozźsź./- a csopoľtban.
Minden szinten védett terasz talá|hatő, mely alkalmas a
gyermekek napkĺizbeni alvás idejének a szabad levegőn
A jźńszőkert utcazajtőI védett, zźrt
való eltĺĺltéséhez.
teľületen Lakőhazak ktjzött helyezkedik el.

Bölcsődénkben, a szabadban va\ő tartőzkodás kétfélemódon valósul meg. Kora tavasúőI
késő őszig a gyeľmekek a nap nagy ńszét az udvaron töltik játékidőben, továbbá a személyi
és a taľgyi feltételek alkalmasak ana, hogy a gyermekek a délutáni alvásidőt is a szabadban
t<j|thetik -5"c-ig. A kint altatásnak előnye: a szobában altatott gyermekek a saját elhasznált
levegőjfüet lélegzik be, ellenben a szabad levegőn a friss oxigén dús levegő kerül a
ttidejfübe. Hidegben a kórokozók elpusztulnak ęzá|tal a légútifertőzésekkel szemben is
védelmet nyújt a kint altatás. Egyes légútibetegségre jótékonyan hat a szabad levegő, és a
gyógyulás is gyorsabb lefolyású. Bizonytalanul járő, vagy mászó kisgyeľmek ktilönösen a téli
időszakban fęltiltöztetve nehezebben mozog' és bármennyiľe is az időjĺáľásnak megfe|elő az
öltözéke az źrcsorgástól hamaĺabb faznikezd. Ezek<nek a kisgyermekeknek jobb, ha lgyanígy
fel<jltoztetv e a szabađbanalszanak' és a játékidejiiket tevékenyen a szobźtbarl töltik el. Nagyon
fontos szempont, hogy az alvó kisgyermekek mellett mindig legyen felügyelet, aki észreveszi
a gyermek legapróbb jelzéseit is, hiszen az a|vő gyerek nem mindig ébred fel, nem je|zi, ha
fázuk, v agy ha mele ge van.
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A

b

olc ső de

i

-

tuli szol gáltatások
időszakos gyermekfeliigyelet

a|ap eI|átásokon

:

A bölcsődében lehetőség van térítésidíj ellenében ahiźnyző gyermekek helyén mfüödtethető
időszakos gyermekfeliigyeletre. A sziilő _ elfoglaltságźúó| fiiggően _ néhany őrátőI akáÍ több
napra is kérheti gyermeke elhelyezését.

biztonságos, és tevékenységľemotiváló kömyezet
megteremtésére, a próbálkozások<hoz elegendő idő biztosítására, a gyermek tjsztönzésére. A
megnyilvanulásainak elismeľő, támogató, az igényekhez igazodő segítésére.Fontos
számunkľa a kisgyeľmek sokoldalú, haľmonikus fejlődésének biĺosítása, a gyermeki
személyiség kibontakozásźnak elősegítése az é|etkon és egyéni sajátosságok és az eltérő

Munkánk során töľeksziink

fej

a

lődési ütem figyelembevételével.

11.4 GynnuEKKERTBolcsóon
1082 Budapest, Nagytemplom u. 3.

Féróhe|y:72fő

A bölcsődét 1876-ban építettékYbl Miklós tervei a|apjźn. Az iĺtézményl877-ben nyitotta
meg kapuit a kisgyermekeket nevelő családok előtt. A bölcsőde kezdetekben a szegény
családok szźtmźtrajelentett nagy segítséget. Jeles töľténelmi személyiségek, mint Feľenc
József és Erzsébet kiľályné fővédnĺjkei voltak az Első Pesti Bĺjlcsődei Egyletnek.
Bölcsődénk

a

folyamatosan szépiilő és

megújuló viárosnegyed szívében
helyezkedik el. A sok modem épület
kozött büszkén viseli hagyományos

ktilsejét, mely tökéletes haľmóniában ál1
az nj épületek sokaságában, megónrve
fontossága fimkcióját és egyediségét.A
tradíció, a hagyomźny tisztelete a szülők
és az itt dolgozók számára is meghataľozó
éľték.

épület a padlásteret is beleszámíwa haromszintes. Az alagsori részen talá|hatők a
kiszotgáló helyiségek, a főzokonyha, a mosođa,akazánhaz, a ktilönbozó raL<tźttak, atáĺgyalő
(könfiár), a só szoba, a múzeum és az oltozők helyiségei. A bcjlcsődéhez taľtozik egy tágas,
ősfás, zźrtuđvat.
A gyermekekęt hat csopoľtszobában neveljfü és gondozzuk. A napi munka szervezésénéI
fontos szempont, hogy a szobfü nem ktizvetlen kertkapcsolatosak. A két csoport egy
gondozási egység, így esetenként a kisgyermeknevelőnek három ľészteriiletre kell irányítani a
figyelmfüet. Három csoportszobank utcafrontos, harom pedig belső, zźrtkertre néz. Szobáink

Az

tágasak, világosak.

Bĺjlcsődénkben a nevelés, gondozás eszkozei

szakmailag tudatosan

tervezettek,

pedagógiailag célszerűen kialakítottak,

megfelelnek a mai, modem kisgyermeknevelés
szobiík berendezése
elvárásainak. A
gyeľmekközpontű, hangulatos, otthonos,
esztétikus. A jatékeszkĺizök a gyeľmekek
életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségi
szintjĹiknek, valamint a szakmai előírásoknak
megfelelően vannak összeválogatva.

Bĺj|csődénk alagsorában ta|źihatő a Bölcsőde Múzeum, melynek a látogatottsága töretlen.
A B<ilcsődei Múzęum bemutatja a szakma múltját és jelenét. Lehetőség nyílik arra, hogy
átfogóan lássuk a kezdeteket és ań., hogy jelenleg hol tart a szakma. A múzeum az áLlandő
kiállításon túl időszaki kiállítással is gazdagitja a |átĺiva\őt. Ezen kívĹil szakmai kĺinyvtar is
rendelkezésre áll az iďe|átogatők szźlmźra.

Az iinnepeknek minden ember életében, így a kisgyeľmekek életébenis ktilĺĺnleges
jelentősége van. Az iinnepek szorosabbá fi,lzík az ĺisszetaľtozás élményét.Tudjuk, hogy az
igazi nagy öľöm, a nagy tinneplés családi kĺiľbenéri a gyereket, azonban feladatunknak
tekintjiik felkészíteni a gyermekeket az iinnepre, és a családitól eltérő kozösségi tinnep
meghitt hangulatát egyutt átélni.
A sztiletésnapokat, névnapokat minden kisgyeľmek esetében megiinnepeljfü. Az iinnepelt ül
az aszta|nál a fő helyen, közösen énekelve köszontjtik, majd a sziilinapos gyeľmek elfujja a
gyerrytrt.

Farsangi mulatságot a délutáni órfüban taľtjuk meg. A je|mez viselésę a gyeľmekeknek nem
kötelező. A szülők szttmára is nyitott ez a dé|utáĺ.
Húsvétünneplésére bölcsődénk udvarán kerĹil sor. A gyeľekek mindig nagy lelkesedéssel
keľesik az udvaron elĄtett csoki tojásokat.
Anyák napja alkalmából a gyerekek valamilyen apľósággallepik meg a szüleiket.
Gyeľmeknapi iinnepségünk alkalmából feldíszítjfü az udvart, apró süteménnyel, iidítővel
vendégeljük meg a gyerekeket, és hozzátartozőkat. Ezen a napon bricsúztatjuk az ővodźlba
menő gyeľmekeket.
Mikulást is minđignagy ízgalommal váĄák a gyermekek, aki ajándékokat hoz magáva|. A
gyerekek dalokkal, mondókríkkal tidvĺizlik a Mikulást.
Karácsoný a feldíszített fenyőfa köľiil énekekkel, versekkel tinnepeljtik meg. A hangszeren
j átszó ko l 1é ganők zenélés Ĺikkel emelik az ilnnep fényét.
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időszakosgyeľmekfelügyelet,
sószoba,
bĺilcsődekóstolgató,
családi délutanok.

A bölcsődei csoport iires

ferőhelyeire van lehetőség fe|venni az időszakos
gyermekfelügyeletet igénylő gyermeket. A sziilő igényeinek megfelelően, akár a hét minden
napjĺĺnpźr őrźtta gyeľmekét a bölcsődéľebízhatja. A szolgźitatáséľttérítésí
díjat kell Íizetni.
Btjlcsődénk alagsorában lehetőség varL aZ őszi és téli hónapokban a gyerekek számźra
prevenciós célból a sószoba igénybevételére.A szoba levegője a léguti betegségben
szenvedők kozérzetétteszi jobbá, életminőségiiket jelentősen javítja. A csopoľtok előre
megtervezett beosztás szeľint vęszik igénybe a sószobát. A ,,kúrď' 10 napos, minden nap
emelkedik az ott eltĺiltĺittidő hossza. A sószobábarĺ va|ő l'arrtőzkodźts alatt a gyerekeknek
játékra és a,,labdatóban'' való ugrálásra.

lehetőségfü van

a

A családoknak

további lehetőségek is vannak:
bĺĺlcsődemindennapjaiban való ľészvételéľe

a

IntézményĹinkben a ,,bölcsőde kósto|gatő,, lehetőségét a bölcsődei beszoktatás előtt ajanljuk
fel a szülőknek és kisgyermekiik szźmrźxa.Heti 2 alkalommal 10-l lh-ig az udvaľon
biztosítjuk ezt aLehetóséget. A ,,bĺilcsőde kóstolgató'' segíti a beszoktatast, hisz a gyeľekek a
beszoktatás első napjrĺn mar egy ismert kĺiľnyezetbe éľkeznek, a hely mĺĺľismerős és nem
idegen számukĺa.

Hagyomĺínyainkközĺjtt szerepel, - a bölcsődei élet, kĺlzösségi, támogató funkcióját
kihasználva, - hogy rendszeľesen szeľveziink családi délutĺánokat. Családi játsző délutĺánt
évente tĺibb alkalommal tarhmk. Ezeken a napokon uzsonna után a szülők, nagyszĹilők,
testvérek a csoportszobában (ió idő esetén, az uđvaron)egy vidám, önfeledt játékban
vehetnek részt gyermekeikkel kĺiz<jsen. A családi napokon igyeksziink kĺlzös kĺeatív
tevékenységekĺeösztönĺjzni a gyermekeket' és szüleiket. Közös gywmázás, ragasztás, éneklés
keretében.

11.5 FncsEGó-TIPEGoxBolcsooB
1087 Budapest,Százados út 1.
Férőhely: 50 fo

Kerepesi tĺt és Sztuados út saľkán, egy 3 emeletes épiilet fél emęlęti szintjén helyezkedik el.
Az épület a múltban Anya és csecsemőotthonként műktidtitt, jelenleg az emeleten irodák,
illetve a Katolikus Egyház hivatala ta|á|hatő. Udvaľunkat hatarolja a Stróbl A. Művésztelep és
a Római Katolikus Egyhaz keľtje, ahonnan a dús növényzet biĺosítjaszámunkľa a fľiss
levegőt. Az udvart a lépcsősoron át lehet megközelíteni. A fenntartó döntése alapjźn
hamarosan teljes felújításon esik át. Intézményiink könnyen megk<izelíthető: autóbusz,
trolibusz, villamos, metró Stadionok megálló.

25

Fontosnak taľtjuk az iinnepekre való késztilődést,az iinnepek megismertetését. Korosztályuk
szintjén a hagyományok bemutatását. Az ünnepek hangulatrához a szíikebb kĺiľnyezetfü
dekorációjával is mindig hozzájźruh:ĺlk.Tiszteletben taľtva a család hagyományait:
o sztiletésnap,
o faľsangi jelmezes bál délelőtt, fánk sütéssel,
o húsvét,tojáskereséssel és locsolkodással'
. anyáknapja, ének, mondóka,
. gyeĺmehup, kĺeatívgyermek parti a keľtben,
o búcsúzás a bĺjlcsődétől' közös családi délután,
. Mikulás várás, dalok, mondókfü,
o Advent,vźrakozás a kaľácsony tinnepére, díszek kézműves foglalkozások,
mézeska|ács sütés és aiándékozás keľetében.

A

játéktevékenységekszéles skźiźĄabĺjlcsődei munkank leghatékonyabb eszköze' amely
segíti a kisgyermeket megismertetni az őt k<jrülvevő világgal. Elősegítí az érze|mi, értęlmi és
szociális fejlőđésfüet.Kisgyermeknevelőink feladata a biztonságos nyugodt játék
feltételeinek megleremtése. Segíteni a gyeľmeket a tĺírsakkaltöľténő örtimteli ęgyutt
játszásban, egymástól helyes viselkedési formfü megtanulásában. A tiirelem, a birtoklás éS
tulajdonlas helyes elfogadásanak folyamatában is nevelő, támogató szeľepe van.
Fontos, hogy a játékot kísérjeĺisztönzés, dicséret és tjtletadás a gyenneknevelő részéről.A
gyermek kérésérelegyen megőnzve, megmutatva, źńađvaa szülő száĺnáĺaasaját,,alkotásď'.

Feladataink sorába tartozík a zenei nevelés, az énęklős játékok sokasága á|ta| nagyon sok
ör<jmet közvetíttink a kisgyermekek felé. A szeretetet és biĺonságot jelentő nevelő hangja
dúdolgatva, énekelve még kedvesebbé |esz a gyermek szźnnára. Dúdolgatva lehet a gyeľmeket
megnyugtatni és elaltatni is' Enekelve játszani,tomźzĺi, tinnepelni mindig örömteli élmény.
26
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időszakos gyermekfelügyelet,

-,,Palántď'családidélután,

Előzetes bejelentkezés utián töľténik az idószakos gyeľmek felügyelet. A bölcsőde iires
férőhelyén, térítésidíj ellenében vehető igénybe ez a szolgáItatás. Segítséga családoknak,
hogy balaszthatatlan ügyek intézésébensegítséget kapjanak gyeľmekfü biaonságos
elhelyezéséhez.

Bĺilcsődés és óvodás gyermekek és szüleik tészéreoktóbertől maľciusig szombatonként 15:00
18:00 között keľiil megrendezésre a,,Pa|źtntď'családi délutrín.Kĺeatívfoglalkozások a
nagyobb gyeľmekek szźllnźra,illetve mozgásfejlesńő játékok az apľóbb gyermekek ľészére.A
sztilőknek itt alkalmuk nyílik a bcjlcsődei élettelmegismeľkedni.
. Korai fejlesztő pedagógus előadásai szülők sztltlttra, hasznos segítségetad a
családoknak.
o Van lehetőség pszichológus előadását hallgatni ktilĺinboző témaktirökben.
o Pszichológussal lehetőség van egyéni konzultációľa is.
A ľészvétel,,Pa1ántfünak''kíséľőveldíjtalan!

_

11.6 TÜcsox.ĺ,a.xBolcsoon
1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.

F&őhely 74

fÍ5

ÉpületĹink a Csarnok negyed és a Népszínhźnnegyed köz<jtti részen helyezkedik el.
Térségiink átlagos fejlettségű területen ta|á|hatő, ahol jellemzőek a 4-6 emeletes siĺľiĺn
beépített,közepes és jó állapotú bérhazak. A lakosság összetéte|&e a változatosság, u
sokszínűség'a vegyes tarsadalmi rétegződés je|Iemzo.
Bĺjlcsődénk 2 színtes újépítésű
épület, mely nagyon jó fényviszonyokkal rendelkezik.

6 gyermekcsoportunk van, 2 _ 2 kisgyermeknevelővel, akik szeretetteljes, biztonságos

és

baľátságos légk<irben gonďozzźl< a gyermekeket. Zárt, nagyterületiĺ udvaľunkra kĺjzvetlenül a
csoportszobából mehetnęk ki a gyermekek. A játszőkert gumiburkolattal borított, korszerű
keľti j átékokkal ellátott.
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a sziilők

szźlmára. Minden lehetőséget megadunk, hogy jobban
megismerj ék az intézményben folyó munkát.

Bölcsődénk nyitott

SZülői értekezlet: Évente2 alkalommaltartrrnk intézményÍinkbenszülői értekezletet, melynek
témái:,,óvodába megyek'',,,Bĺilcsődés leszek!''

Az

,,ővodába megyek'' sziilői értekezletet ápńlisban taľtjuk melyľe meghívott vendég a
Koszoľri napk<izi otthonos óvoda vezetoje. A szĹilők nagyon hasznos đolgokatfudnak meg az
óvodai beiľatkozással kapcsolatosan, illetve lehetőségfü van félelmeik eloszlatásiĺľa
kérdéseketfęltenni.
,,btilcsődés leszek''sziilői éľtekezIetet á|talźhanjúliusbantaľtjuk, szintén nagy sikeĺrel. A
szülői értekez|ęt után lehetőségük van a leendő gondozónőkkel megismerkedni, beszélgetni,
betekintést nyerni a majdani csoportszobába. Ezźital maľ nem lesz idegen a beszoktatáskor
való találkozás.

A

Kétszeľ taľfunk egy évben nyíltnapot gyermeknapkor és kaľácsonykor. Nagyon kedvelt ez a
kapcsolattaľtási foľma, meľt kotetlen beszélgetésekkapcsán fontos infoľmációk is gazdát
cserélnek. Az iinnepek alkalmával mindig sikerül ĺjrömet szerezslí a családoknak, nagyon jó
|źtni a sok kisgyermek mosolyát.

kisgyeľmekek zenei fejlesztése is munkrák része. Kisgyermeknevelőink jelenleg furulya
oktatáson vesznek, részt ahol Kodály-módszer szerint tanulnak. Tudásukat felhaszná|va
a magyar kultura
igyekeznek megismeľtetni a kisgyermekekkel a zene örömét sokszíníĺségét

A

hagyományait, népdalait, mondókáit.
A zene elősegíti a gyermekek biztonságérzetének növekedését, gátlásaik feloldódását, mozgás
és beszédkészségfejlődését, közĺisségi érzésénekés magatartásanak alakulását.

Kisgyeľmeknevelői állomanyunkból 1
kisgyermeknevelő bábtanfolyamon vett
részt, ahol a bábkészítéstől kezdve a
különbĺjző technikfüat is elsajátította.
Tudását munkája során felhasználja a
kisgyermekekkel töľténő mindennapos
foglalkozások során.

A

bölcsődei nevelésnek nincs,

területe ahol

a

alkalmazhatniínk
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:

Munkanapokon, nyiwa tartási időn belül a szülő igényeihez igazodva, rugalmasan tudunk
gyermek felügyeletet biĺosítani. A szolgáltatásért térítésidíjat kell fizetĺll.

12. MELr,Éxr-,nľ
és a toľvényes képviselő közĺitti megállapodás
I2.1. AzIĺtézméĺyvęzeto
Koscsóné Kolkopf Judit
intézménwezető
28

zÁnĺ.oBr
A Jóaefvórosi

Eglesített Bölcsődék Szakmai programjdt Budapest Fővdros WII. keľiilet
űízsefvúrosi onkormónyzat Képviselő-testiilete ....../2014. (WII.27.) szómú hatúrozatával
2014. szeptembeľ 1. napi hatúllyal hapta'ióvlź.
Budapest, 2014. augusztus .....

Dr. Kocsĺs Máté
polgáľmester

f9

Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék

gyermekek védelméľőlés a eyámtigyi igazgatásľól szóló 1997. évi X)o(. törvény (Gyvt)
32. $ (5) bekezdés a) pontja értelmébena gyeľmekjóléti alapellátások igénybevételéneka
megkezdése e.|őtt, á||ami fenntaľtású intézményęsętén az intézméĺwezető.a kére|mezó-ye|,

A

illetve törvényes képviselőjével íľásban megállapodást kĺit.

MEGÁLLAPoDÁS
amely létrejött egyrészről a

Jĺózsefuáľosi Eryesített Btilcsődék (JEB)
székhely címe: 1083 Budapest, Szigetvári u. l.
aďő

szźlm: I 6922

54 5

-2

-

42

képviselője: Koscsóné Kolkopf Judit, magasabb vezető,

mint személyes gondoskodást nyujtó gyermekjólétí a|ape|Iátást _ gyermekek napkĺizbeni
e||átását (a továbbiakban: btilcsődeĺ ellátást) _ biztosító iĺtézmény(a továbbiakban:
Intézmény),
másrészről

Kéľelmező (a továbbiakban: gyeľmek)
törvényes képvĺselője:
születési neve: -----születési helye, ideje:
állampol gársága ------:

anyja neve:
lakóhelye:
tartőrkodási helye:
mint bölcsődei ellátást igénylő gyeľmek törvényes képviselője (a továbbiakban: Képviselő)
a továbbiakban egyĹittesęn

Felek között alulírott helyen és napon, az alź.ŕ,bifeltételek szeľint.

megállapodást a Gyvt, a szemé|yes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti'
gyeľmekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladataiľól és működéstik
feltételeiről szóló I5l1998. (Iv. 30.) NM rendelet (NM rend.), valamint a Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkorményzat Képviselő-testiiletének a bölcsődei
téľítésidíjakÍól szőIő |3l2OI2. (I.23.) clnkormźnyzati renđelete (oR) alapján kcitik meg.

1. Felek jelen

1083 Budapest, Szigetváľi utca

1.

Tel. 210-9188; fax: 303-1767

email: jeb@bolcsode-bpO8.hu

2.

Képviselő a bölcsődei ellátást az a|ábbi kiskoru gyermekĺe igényli:
Gveľmek neve: -----születési neve: ----születési helye, ideje:
állampolgáľsága:
anyja neve:

lakóhelye:
tartőzkođási helye:

TAJ száma: ------------

3. Az NM

rend. 36. $ (1) bękezdése értelmében bölcsődébe a gyermek húszhetes korától
harmadik életévének,sajátos nevelési igényrĺgyermek az <jtĺidik életévénekbetöltéséig,
illetve annak azévnęk a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyeÍmek aharmadik
é|etévét,a sajátos nevelési igényrĺgyeľmek az ötödik életévétbetölti.

4. A

Gyvt 32. s Q) bekezdése éľtelmébenjelen megállapodás az a|ábbiaka terjed ki:
a a biilcsődei e|látás kezdetének időpontja: 201

.
r

ellátás időtartamaz hatźrozottĹ ĺ hatźrozat|arl| időtartamri
^błilcsődei
Ą gyeľmek szttmźranyújtott szolgá|tatások és ellátások taĺta|ma, módja:
szo cia|izáció

se

gítés e,

segítése,

5.

A

Gyvt 146, $ (1) bekezdése értelmében a bölcsődei ęllátás keretében biztosított
gyermekek napkĺizbeni e||átásźIéÍttérítésidíjat kell ťĺzetni,A téľítési
đíjataz ellátást
igénybe vevő gyeľmęk esetén a snjlői felügyeletet gyakoľló szülő vagy más törvényes
képviselő (a továbbiakban egyĹitt: kiitelezett) az intézménynek ťlzeti meg.

A

személyi térítésidíjról szóló részletes tájékońatást, valamint a személyi térítésidíj
mértékéľőlszóló értesítéste megállapodás melléklete tarta|mazza.
' A megfelelő szövegľész a|áhrizandó!
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A Gyvt

42. 5 (1) bekezdése szerint a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli
gyermekek napközbeni eLlźtását, szakszera gonđozását és nevelésétbiztosító iĺtézmény
7. A biilcsődei ellátás megszíĺnik:
. a bölcsődei nevelési év végén,ha a gyeľmek a 3. évétbetĺiltötte,
. ha a gyermek a3. évétbetöltĺĺtte, đetesti vagy szellemi fejlettségi szintje a|apjźnmég
nem érett az ővođaínevelésre és óvodai jelentkezését a bĺjlcsőde orvosa nem javasolja,
brĺlcsődében gondozható negyedik élętévénekbetĺjltésétkövető augusztus 31-ig,
. haa szülő a gyeľmek 30 napon tuli távollététorvosi igazolással nem tudja igazolní,
vagy az ellátás megszĺintetésétkéri,
. ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségiállapota miatt
bĺjlcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a t<ibbi gyermek

6.

egészségét.

A Gyvt.

37tA. $ (2) bekezdóse éľtelmébenaz <inkéntesen igénybe vett gyeľmekjóléti
ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kéľelmezheti, melynek
a|apjźn az iĺtézményvezető ellátást megsztintetí. Az ellátás a megegyezés időpontjában,
illetve ennek hiányában amegźůIapođásbanfoglalt szerint szűnik meg.

A Gyvt. 37tA. $ (3) bekezdése szeľĺntazintézményvezető az önkéntesen igénybe vett
gyeľmekjóléti ellátást megszüntetÍ, ha a jogosult a hźzirendet ismételten súlyosan
megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai miĺr nem állnak fenn'

Amennyiben a gyeľmek bölcsődei ellátásźľ- tĺlbb alkalommal és legalább egybefuggő 10
napig indokolatlanul nem veszik igénybe, az a gyeÍmekjóléti alapellátás keretében
biztosított gyeľmekek napkcizbeni ellátásanak (bölcsőđei ellátás) megszĹintetését vonhatja
magautáĺ. Az ismételt indokolatlan lĺźnyzásahéľ'itend súlyos megsértésénekminősül!
Indokolatlan hiányzás esetén a szĹilő, törvényes képviselő részérefelszólítás keľiil
kikÍildésľe,hogy igazolja a gyeľmek távollétét. Amennyiben a szülői igazolásra nem
keľül soľ, a gyermek btilcsődei jogvĺszonya megszüntetésre keľül.

A Gyvt. 37tA.

$ (4) bekezdése a|apjźn az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett
gyermekjóléti ęltátás megsziintetéséről, illetve az el|ene tehető panaszról írásban értęsítia
jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Egyet nem értésesetén a jogosult, illetve
tĺirvényesképviselője az értesítéskézhęzvéte|étő|szárritott nyolc napon belül a
fenntartóhoz fordulhat.

Fenntaľtó: Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmanyzat (cim: 1082
Budapest, Baross utca63.67. szám)

A

bĺjlcsődéka Gyvt. 35-36. $-a alapján ÉrdekképviseletiFórumot mfüĺldtetnek,
melynek munkájában a szülők' a dolgozók és az onkorményzatképviselői vesznek ľészt.

Az ÉrdekképviseletiFórum đontazeléterjesztettintézményi panaszokľól, intézkedéseket
kezdeményez az Öĺlkormźnyzatĺá|,az Államĺ Népegészségtigyiés Tisztiorvosi Szolgálat
és más hatáskörrel rendelkező szervnél.
fővarosi, megyei intézetéĺé|'

Az Erdekképviseleti Fórumnak címzettpanasttaz|ntézméĺyvezetonélkell benyrijtani.
8.

A

Gyvt 33. $ (1), (2) bekezdésében foglaltak értelmébena személyes gondoskodás
feltételeiľől a kéľelembenyr'ijtásakoľ, ellátás esetén az e||átás megkezdésekor
tájékoztatni keII az ellátásra jogosult gyermeket és töľvényes képvĺselőjét.Az ellátás
igénybevételénekmegkezdésekor a gyeľmek e||átását biĺosítótagiĺtézményaz
alábbiakľól tájékoztatja a t<irvényes képviselőt:
a) az ellátás taĺtamáľól és feltételeiről,
b)azintézményá|ta|vezetett,reávonatkozőnyilvźntaľtásokľól2,
c) az ellátźtsra jogosult gyermek éshozzźúartozőikiizi}tti kapcsolattaľtásról, különösen
atávozás és a visszatérésľendjéről
d) az érték-és vagyonmegőrzés módjaról'
e) az íntézményhźz;ir endj ér ő|,
fl paĺaszjoga gyakoľlásának módj aľól,
g) aťlzetendő téľítési,illetve gondozási díjról,
h) a jogosult jogait és éľdekeitképviselő éľdekképviseletifórumľól.

9.

Képviselő jelen megállapodás a|áírásáva| igazo|ja, hogy a megállapodás egy eľedeti
péIđźnyát,
valamint a személyes gondoskodás feltételeiľől szóló szóbeli tájékońatźst a
tagintézményben megkapta. Képviselő jelen megállapodás a|éirástxa| tudomásul veszi a
tagintézményben folyó gondozó-nevelő munkĺáľól és a 7. pont ,,d-h,, pontjaiban
fel

soroltakľól szóló szóbeli tájékoztatást.

Budapest, 201..

a

JEB képviseletében

gyermek törvényes képviselőj e

Koscsóné Kolkopf Judit
intézménwęzeto

Eľľől értesülnek:

1. Tĺirvényesképviselő

2.
3.

'A

JEB Bölcsődei Vezetés
JEB tagintézsnény

töľvényes képvise|ő köteles az intézményi nyi|vántaľtásokhoz szükséges adatokľól és az azokban

töľténő váItozásokró|

15 napon belül infoľmáciĺĎt szo|gá|tatni!

JJ

MľcÁr.r,łľooÁsnĺBr,ĺ.Éxr,Brn

A gyermekek védelméľőlés a gyźmngyi ígazgatásról szóló |997. évi X)Cil. törvény (Gyvt)
146. $ (1) bekezdése értelmében, a személyes gondoskodást nyrijtó gyermekjóléti alapellátás
keretében biztosított gyermekek napközbeni ęILátásáért térítésidíj at kell ťlzetni.

A Gyvt

147. $ (2) bekezdésébenfogtaltak értelmébena bĺjlcsőde esetében az intézméĺyi
térítésidíjat kiiliin meg kell hatáľoznĺa gyeľmek gonđozásźra'nevelésére,nappali
felügyeletére és a vele tĺjľténőfoglalkozásra (a továbbiakban egyiitt: gondozásaľa), valamint a
l51 . s (3) bekezdésébenfoglaltak szerint a gyeľmekétkeztętésrevonatkozóan.

A gyermekétkeztetésľevonatkozó szabályok:
,t cynt 148. $ (1)-(3) bekezdései, valamint (5) bekezdése alapjan a kĺjtelęzett áItaI ťlzetendő
térítésidíj összegét (a továbbiakban: személyi térítésidíj) az intézményvezető konkľét

összegben áI|apítja meg. A b<jlcsődei ellátás esetében a gyermekétkeztetés személyi térítési
ďíjátazintézményvezetó azélelmezés nyeľsanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege
általános forgalmi adóval ncjvelt összegének és azigénybe vett étkezések szźlrnának, valamint
az (5) bekezdésben megjelĺilt noľmatív kedvezményeknek a figyelembevételéve| ál|apítja
meg.

A

bolcsődei ellátásért ťĺzetendő térítésidíj mértékéta Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet
Józsefuaľosi onkormanyzat Képviselő-testÍiletének 13l20I2. (II. 23.) ĺinkoľmányzati
ľendęlete (oR) szabá|yozza, melynek 2. s Q) bekezdése a|apjźn a sziló á|ta| ťĺzetęndő
g}'ermekétkeĺetésszemélyi térítésidíj át az intézményvezető a bĺilcsődei gyermekétkeztetés
intézményitérítésidíjanak és az igénybe vett étkezési napok szźlmźnakfigyelembe vételével
állapítja meg.

A

(3) bekezdés éľtelmébena gyermekétkeztetés szülő által fizetendő személyi téľítésidíja

bľuttó

400,- F

tlfőlnap.

A

đíjátaz intézsnényĺyíwatartźlsinapjaiľa vonatkozóan
gyermekétkeztetés személyi téľítési
havonta, táľgyhónap 10. napjáig kell megfizetni.

A gondozásľa vonatkozó szabályok:
Feńtiek mellett _ a fenntaľtó döntésétől fiiggően _ a bölcsődei ellátás keretében nyújtott
gondozásľa is megállapíthat téľítésidíjat.

4. $ (l) bekezdése szerint a bĺilcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi
díja 4.64l,- F tl fő l nap.
térítésĺ

az oR

148. $ (5) bekezdésę szerint a személyi térítésidíj ĺisszege önkormányzati iĺtézmény
esetén a fenntartó ľendeletében,foglaltak szerint csĺjkkenthető, illetve elengedhetó, ha a
kĺitelezett j ĺjvedelmi viszonyai ezt indokol ttá teszik.

A GyVt

e.z oR 4. $ (2) bekezdésben foglaltak éľtelmébena bölcsődei ellátás keretében nyújtott
gonđozástaa fenti összegű intézményi térítésidíj a|apjźn az oR-ben meghatáĺozott
kedvezményes személyi téľítésidíj (a továbbiakban: gondozási díj) fizetendő.
34

AZ oR 5. $ (2)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján a sni|ó á|ta| ťlzetendő, a bölcsődei ellátás
keľetébennýjtott gondozási díj összege a család egy főre eső jĺivedelménekaz öľegségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyított arźnyábarl váItozik az alábbi
tźlb|ázatb an fo gl altak szerint.

Jĺivedelem alsó hatara

Jcivedelem felső hatara

Gondozási đíj: F tl fo l nap

0,- Ft

70.000.- Ft

0,- Ft

70.001,- Ft

100.000.- Ft

2r0,-Ft

100.001,- Ft

130.000.- Ft

350,- Ft

130.001.- Ft

150.000,- Ft

450,- Ft
600,- Ft

150.001,- Ft

1.000,- Ft

Jĺjvedelem igazo|ás hianyában

A

Gyvt. 150. s (3) bekezdés b) pontja értelmében_ bölcsőde esetén, ha a fenntartó a

bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett a bölcsődei ellátás keretében
nyújtott gondozásra is megállapít személyi téľítésidíjat _ a személyi térítésidíj összege
igénybe vevőnként nem halađhatjameg a gyeľmek családjában M egy főre jutó rendszeres
havi j clved eLem 25%o-źt.

A biilcsődei ellátást igénylőľe vonatkozó adatok, személyi téľítésidíjak:
Gyermek neve:
Szü1. hely, idő:

A

család jövedelemigazolásai

.

a|apjánmegállapított térítésidíj ellátási naponként:

személyi térítésidíj a gyermęk étkezésére:400,- Ft/nap,

.szemé1yitéľítésidíjagyeľmekgondozására:-,-Ftlnap.
A GyVt

148. $ (6) bekezdése értelmében'ha a kötelezett a személyi térítésidijatvitatja, illetve

annak csĺikkentésétvagy elengeđését
kéri, a (3) bekezđésszeľinti értesítéskérhezvéte|étóI
számított nyolc napon belül a fęnntaľtóhoz fordulhat.

Budapest,20l

Koscsóné Kolkopf Judit
intézményvezető

szlJlő l gondviselő / törvényes képviselő

a|áírása

35

ÉnrľsÍľo
sznľlÉlylrÉnÍrÉsrlÍĺ.ł'
cynnľĺnrÉrxnzľĺrÉs

Gyermek neve:
Szü1. hely, idő:

Egy főľe jutó jövedelem:
Megállapított személyi térítésidíj összege:

i

Megállapított térítésidíj ťĺzetésénekkezdő időpontja:

j

Budapest, 2014 augusztus 8.

Koscsóné Kolkopf Judit

btjlcsődevezető

intézményvezető

l

36

ÉnľľsÍľó
coľoozÁs szBľĺÉr,yrľÉnÍrÉsl
oÍĺ,ł

Gyermek neve:

Sziil. hely, idő:
Egy foľe jutó jĺivedelem:
Megállapít oÍt intézményi gondozási díj összege
Me

g ál l

apít ott gondo

zźts i

:

díj fi zeté sének kezdó időp ontj

a

:

Budapest, 20 14 augusztus 8.

Koscsóné Kolkopf Judit

bölcsődevezető

intézĺnénvvezető
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