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Tisztelt Kepviseld-testulet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 
(tovabbiakban: JEB) elkeszitette a 2021. evre vonatkozo szakmai tevekenysegiiket, gazdalkodasukat 
tartalmazo irasos beszamoldjat. A JEB magas szakmai szinvonalon, a kisgyermekek erdekeit szem elott 
tartva, a jogszabalyi eloirasoknak es a Kepviseld-testulet donteseinek megfeleloen vegzi a kdtelezo es 
onkent vallalt feladatokat.

A bolcsodei neveles-gondozas celja a gyermek testi-lelki harmdniajanak, kiegyensulyozott fejlodesenek 
elosegitese. A szemelyi es targyi feltetelek megteremtesevel a JEB lehetoseget biztosit a kisgyermekeknek 
az onfeledt jatekra, nyugodt pihenesre, az egeszseges eletmdd megalapozasara.

A JEB a gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrdl szolo 1997. evi XXXI. torvenyben 
(tovabbiakban: Gyvt.) meghatarozottak szerint, kdtelezo onkormanyzati feladatkent het telephelyen 492 
ferohelyen vegez bolcsodei ellatast, mint szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti alapellatast. Az 
alapellatason tul sok egyeb gyermeknevelest segito szolgaltatassal is segiti a csaladokat. Onkent vallalt 
feladatkent teritesmentesen Biztos Kezdet Gyerekhazat es jatszdhazat mukodtet, otthoni 
gyermekgondozast vegez, lehetove teszi a fejleszto eszkbzdk es alapveto gyermekgondozasi eszkozbk 
kolcsonzeset, prevencios fejleszto programokat, pszicholdgus tanacsadast, gydgypedagogiai es korai 
fejlesztest, valamint integralt sziilo- csecsemo/kisgyermek konzult^j^t^gt^^a fejlodesi litem korai
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szureset vegzi. Teritesi dij elleneben idoszakos gyermekfeliigyeletet lat el a felmeriilb igenyeknek 
megfelelden, mind a het bolcsodei telephelyen. A Bolcsodek feltoltbttsege 2021. evben atlagosan 68 %- 
os volt, ez eves szinten atlag 331 fd beiratott gyermeket jelent. A 2021. evi feltdltdttsegi adatokat es a 
teljesult gondozasi napokat alapul veve a normativ tamogatas igenylese, ajogszabaly adta lehetoseggel 
elve, a ferohelyek 80%-at figyelembe veve tortent meg.

Az intezmenyben a szemelyi es targyi feltetelek biztositottak bolcsodei neveles-gondozas ellatasahoz, a 
gyermekek erzelmi fejlbdesenek, szocializacidjanak es egeszseges eletmodjanak megalapozasa 
erdekeben.

A beszamolo az alabbiak szerint mutatja be az intezmenyt.
1. Szemelyi feltetelek

Munkavdllaloi engedelyezett letszdni

2020.06. 01.-tbl 198 fd ebbol szakmai: 161 fd

egyeb: 37 fd

Foglalkoztatottak eves (munkajogi) atlag letszama

teljes munkaidbs 195 fd

reszfoglalkozasu 5 fo (2 allashelyen 4 fd: 4 
oras, 1 allashelyen 1 fd: 6 
oras)

onkentesek Ofd

Ures allashelyek szama (atlagosan) 1 fd

Nyari diakmunkas 6 fd

Tanuloszerzodessel foglalkoztatott 34 fo

Szakkepzesi munkaszerzodessel 
foglalkoztatott 37 fo

Megbizasi szerzodessei foglalkoztatottak 
szama

0 fo

2. Targyi feltetelek

A JEB szekhelyen es Tagintezmenyeiben 2021. evben tortent fontos beruhazasok, felujitasi 
munkalatok

Kozponti Szervezeti Egyseg
2021. ev I. felenek legnagyobb beruhazasa a klimatizalas II. utemenek vegrehajtasa volt.
A Kozponti Szervezeti Egyseg epulet homlokzata felujitasra kerult.

Biztos Kezdet Gyerekhaz
2021. elso negyedeveben a 2020-ban elkezdddbtt felujitasi, atalakitasi munkalatok befejezese megtbrtent. 
A Gyerekhaz egy reszenek ujrafestese megtortent, a galerian levo ablakokat, ajtokat, csoveket es a konyha 
ajtajat mazoltak. A Gyerekhaz lehetoseget kapott a Koszoru utca 15. szam alatti jatszoudvar hasznalatara.

Minden telephely tekinteteben
Minden telephelyen felmeresre kerult a fak allapota, majd az alapjan a kesobbiekben veszelyesse valhato 
agak eltavolitasa, ami elet-, es balesetvedelmi szempontokat figyelembe veve elengedhetetlen a bolcsodek 
biztonsagos mukodese erdekeben.

Azok a szabadteri nagymozgasos jatekok, amelyek nem kaptak meg a jatszoteri eszkozok 
biztonsagossagarol szolo 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet alapjan a megfelelo tanusitvanyt, elbontasra 
keriiltek, vagy megjavitottak azokat.

Szamos esetben tortent beazas, de az elavult vizvezetek halozatok meghibasodasa is megannyi 
kellemetlenseget okozott. A folyamatos mukodes biztositasanak erdekeben a javitasok es karbantartasi 
munkalatok a szuksegleteknek megfelelden minden tagintezmenyben elvegzesre keriiltek.
A karbantartasi munkalatok elvegzeset az ev elso harom honapjaban a pandemias helyzet nem tette 
lehetove, ezert a feltorlddott feladatoknal nagy jelentoseggel birt a prioritas szerinti munkavegzes



A fenntarto kiilbn fedezetet biztositott 3 db ugralovar beszerzesere. Minden bolcsodenek lehetosege nyiIt 
a szakmai anyagok beszerzesenek kereten belul 300.000 Ft ertekben jatekokat vasarolni.

3. A JEB ui, hosszu tavu Vallalkozasi/Szolgaltatasi Szerzodesei 2021-ben

A JEB az alabbi teriileteken kotott uj szerzodeseket:
- Jatekvar Bolcsode liftkarbantartasara vonatkozoan uj partnerrel,
- Uj pekaru szallitoval.

4. A COVID-19 vilagjarvany hatasa

2021. evben a JEB mind a het bolcsode tagintezmenye a szokasos nyitva tartas szerint mukodott a 
jarvanyiigyi szabalyok betartasa mellett. A megfertozodesbol adodoan, ajarvanyiigyi eloirasokat betartva, 
idoszakosan csoportok kerultek bezarasra. Az elsodleges cel, a gyermekek biztonsaganak szem elott 
tartasa volt, ennek tukreben igyekezett a JEB a szakmai munkat a mar megszokott magas szinvonalon 
biztositani az igenybevevok reszere.

A szemelyes iigyfelfogadas az ugyfelfogadasi idbben valosult meg, az ugyfelfogadasi rend szerint. A 
jarvanyiigyi szabalyok figyelembevetelevel fogadtak a szuloket. Belepeskor egyetlen sziilo 
tartozkodhatott az iigyfelszolgalat teruleten, szajmaszkot viselve, kezfertotlenito szer hasznalatat 
kovetoen.

A 2020-ban bevezetesre kerult online jelentkezes lehetosege tovabbra is fennmaradt. A jelentkezesiiket a 
sziilok a i elenkezesffibolcsode-bp08.hu email cimen tehettek meg.

5. Bolcsodei ellatas 2021. evi statisztikai adatai

Kihasznaltsag

A bolcsodek feltoltottsege 2021. evben 68 % volt, ez atlag 331 fd beiratott gyermeket jelentett.

2021.01.01. - 2021.12.31. kozott osszesen 357 felveteli kerelmet nyujtottak be a keriiletben eld vagy 
dolgozo sziilok. Ebbol felvetelt kertek 2021. evben tdrtend beszoktatasra 291 gyermek szamara. 28 
gyermeknek 2022. ev elejere kertek a beszoktatas kezdetet. 38 gyermek eseteben a sziilok visszavontak a 
bolcsodei felveteli kerelmet.

Demografiai adatok

2021. ev folyaman a JEB bolcsodeiben a 492 (az SNl-s gyermekeket figyelembe veve 484) ferdhelyen 
610 fd gyermek rendelkezett bolcsodei jogviszonnyal, figyelembe veve az ev soran beiratott gyermekeket, 
a folyamatos jogviszonnyal rendelkezd gyermekeket es a megszunt jogviszonyu gyermekeket.

A bolcsodei jogviszonyok megszunesenek oka nehany esetben lakdhely valtoztatas, nagyobb reszt 
dvodaba iratkozas volt.

Etkezesi tentesi dijak

A bolcsodekben a gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dijanak osszege az Onkormanyzati Rendeletben 
kerult meghatarozasra, mely osszeg a Gyvt. szabalyai szerint evente felulvizsgalatra keriil.

2021 .januar 01. napjatol a sziilo altal fizetendo etkezesi dij 560,- Ft/fo/nap Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a szemelyes gondoskodast nyujtd ellatasok teritesi 
dijairol szolo 56/2017. (XII. 20.) onkormanyzati rendelete (tovabbiakban: OR) alapjan.

Gondozasi teritesi dijak

A Jdzsefvarosi onkormanyzat fenntartasaban mukodo bolcsodekben az OR-ben foglaltak alapjan a sziilo 
altal fizetendo gondozasi dij osszege a csalad egy fore eso jovedelmenek az oregsegi nyugdij mindenkori 
legkisebb bsszegehez viszonyitott aranyaban valtozik az alabbi tablazatban foglaltak szerint.

2021. evben a befolyt teritesi dijak
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Bolcsode Osszesen

Etkezesi 
teritesi dij 
(Ft) 2021. 
evben 
osszesen

281 120 854 000 2 059
680 2 449 440 745 920 1 240 960 1 082 

480 8 713 600

Gondozasi 
teritesi dij 
(Ft) 2021. 
evben 
osszesen

572 590 1 822
140

4 670
580 5 634 980 2 199

880 2 939 240 2 548 
370 20 387 780

Osszesen 853 710 2 676
140

6 730
260

8 084 420 2 945
800 4 180 200 3 630

850 29 101 380

2021. evre tervezett etkezesi dij bevetel brutto 10.927.000,- Ft.

2021. evre tervezett gondozasi dij bevetel 18.828.000,- Ft

A virusjarvany miatt kialakult helyzet megakadalyozta, hogy teljes mertekben teljesulhessenek a 2021. 
evre tervezett teritesi dij bevetelek. Az etkezesi dij tekinteteben 2.213.400,- Ft-al kevesebb a befolyt 
teritesi dij, mig a gondozasi dij tekinteteben 1.559.780,- Ft-al tobb a befolyt teritesi dij. Az adatokra hato 
tenyezo a jarvanyhelyzettel magyarazhato, sok sziilo dontott ugy, hogy fenntartja a bolcsodei ferohelyet, 
azonban nem minden nap hozza gyermeket a bolcsodebe.

6. Palyazatokon valo reszvetel

JEB-nel harom nyertes palyazat zajlik, melyek az alabbiak:
1. A 2018-1-HU01-KA201-047763 szamu I.ECEC Intercultural Early Childhood Education and Care - 

Curriculum Design for Professionals (Interkulturalis koragyermekkori intezmenyes neveles es 
gondozas - felsooktatasi tanterv tervezes szakemberek szamara) - Erasmus+ koznevelesi es strategiai 
partnerseg palyazat szellemi termek eldallitasa program. A projekt teljes koltsegvetese 394.070 euro, 
melybol a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 39.780 euros tamogatasban reszesul. A palyazat 
elofinanszirozott, onresz nem terheli, eredetileg 2018. szeptember 1. napjatol 2021 augusztus 31. 
napjaig tartott (36 honap). A palyazat a jarvanyhelyzetre valo tekintettel 2021.12.31. napjaig 
meghosszabbitasra kerult. A reszvevo orszagok: Olaszorszag, Belgium es Magyarorszag.

2. A 2018-1-HU01 -K.A201-047760 szamu FINE! Food and Nutrition In ECEC (Elelmezes es taplalkozas 
a koragyermekkori intezmenyes neveles es gondozas kozetkezteteseben) - Erasmus+ koznevelesi es 
strategiai partnerseg tapasztalatcsere program. A projekt teljes koltsegvetese 134.565 euro, melybol a 
Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 26.410 euros tamogatasban reszesul. A palyazat elofinanszirozott, 
onresz nem terheli, eredetileg 2018. november 1. napjatol 2020. oktober 31. napjaig tartott (24 
honap). A palyazat a jarvanyhelyzetre valo tekintettel 2021.10.30. napjaig meghosszabbitasra keriilt. 
Reszvevo orszagok: Portugalia. Olaszorszag. Horvatorszag, Bulgaria es Magyarorszag.

3. A 2020-1-HU1-KA201-078756 szamu FIRST STEPS - Adaptation of children to preschool

environment” (Elso lepesek - a gyermekek alkalmazkodasa az intezmenyi komyezethez) Erasmus+ 
koznevelesi es strategiai partnerseg tapasztalatcsere program. A projekt teljes koltsegvetese 142.954 
euro, melybol a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 32.915 euros tamogatasban reszesul. A palyazat 
elofinanszirozott, onresz nem terheli, 2020. december 15. napjatol 2023. majus 14. napjaig tart (29 
honap). Reszvevo orszagok: Olaszorszag, Bosznia Hercegovina, Spanyolorszag, Esztorszag es 
Magyarorszag.

7. Ellenorzesek ! /7



A bolcsodevezetok 2021. evben is rendszeresen ellenoriztek a gyermekcsoportokban zajlo munkat 
(otthonos komyezet megteremtese, napi tevekenyseg rendszeressege, szokasok kialakitasa, betartasa, 
jatek felteteleinek megteremtese, erzelmi biztonsag kielegitese, szeretetteljes legkor biztositasa, 
kisgyermeknevelo elfogadd magatartasa, szocialis kapcsolatok elosegitese). Tovabba folyamatosak 
voltak az intezmeny mukodesebol fakado adminisztracios feladatok, a leltar, az elelemraktar keszleteinek 
es a HACCP szabalyainak valo megfeleles ellenorzesei is.

A JEB sajat belso ellenorzesei:
- Dualis kepzes kereteben tanulok gyakorlati napjanak ellenorzese
- KJT-s gyakomok minosito vizsgajat megelozo megfigyelesek
- Pedagogus gyakomok felkeszulesenek megfigyelese
- Kisgyermeknevelok altal vezetett szakmai dokumentacio ellenorzes minden bolcsodeben
- HACCP-nek valo megfeleles ellenorzese tobb bolcsodeben

Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal ellenorzesttartott:
- 2021.06.14. a Jatekvar Bolcsode konyhajan. A minosites eredmenye 91%, kivald.
- 2021.06.16. a Baboca Bolcsode konyhajan. A minosites eredmenye 88%, jo.
- 2021.11.29. a Tiicsok-lak Bolcsode konyhajan. A minosites eredmenye 96%, kivald.

A Pest Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Allategeszsegugyi, Noveny- es Talajvedelmi 
Foosztalya negy alkalommal is ellendrizte a konyhainkat, amelynek eredmenyekent a Katica es a Tiicsok- 
lak Bolcsodek konyhajat kifogastalannak itelte, a Baboca Bolcsode konyhajaban apro falfeliilet hibat 
nehezmenyezett, amit a gondnok kollegak azonnal javitottak. A Gyermekkert Bolcsode eseteben az 
intezkedesi terv vegrehajtasat csak reszleges megjeldlessel tudtuk elkuldeni a hatosagnak, mivel a 
muemlek epiiletben a nedves falak saletromosodasanak megsziintetese a 2022. ev feladatai koze fog 
tartozni.

Az Allami Szamvevoszek „Az onkormanyzati intezmenyek ellenorzese - Az onkormanyzat es tarsulas 
iranyitasa ala tartozd intezmenyek integritasanak monitoring tipusu ellenorzese” cimu ellendrzesi 
programjanak kereten beliil vegzett ellendrzest.

Ebben az evben is lezajlottak a szakhatosagi ellendrzesek a munka- es balesetvedelem, erintesvedelem 
teren, valamint a felvondk biztonsagi feliilvizsgalata, a jatszoteri eszkozok mindsittetese is megtortent.

8. Koltsegvetesi adatok intezmenyi szinten osszesitve

Az intezmeny eredeti eldiranyzata a bevetel teren az ev kozbeni modositasok folyaman 13,6%-kal kerult 
megemelesre, legnagyobb reszt a mukodesi celu tamogatasok AHT-on beliilrol es az elozo evi 
koltsegvetesi maradvany igenybevetele kapcsan, osszesen 1.292.927.758 Ft-ra, ami 96,64%-ban teljesiilt. 
A koltsegvetesi bevetel 88,72%-on teljesiilt, az elteres a mukodesi celu atvett penziigyi eszkozokhoz es 
az alulfinanszirozashoz kapcsolodik. A bevetelek 85,21%-at az eloiranyzat teljesiileset vizsgalva a 
kozponti iranyitdszervi tamogatas tette ki (a kozponti iranyitdszervi tamogatas; 1.067.957.264 Ft es az 
osszes bevetel; 1.253.347.770 Ft aranya).

Az intezmenyi mukodesi bevetelkent a bolcsodei ellatashoz kapcsolodd etkezesi es gondozasi teritesi 
dijak, valamint a dolgozdk etkezesi teritesi dij bevetele, tovabba a Jdzsefvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekjoleti Kozpont Eziistfenyo Gondozdhaz reszere biztositott etkeztetes ellenerteke kerult 
tervezesre. Ev kozben a nepkonyha reszere torteno fdzes alapanyag sziikseglet koltsegenek a JSzSzGyK- 
hoz keriilese, valamint a kozetkeztetesi feladatok idoszakos ellatasa miatt tortent eldiranyzat-mddositas.

Az intezmenyi modositott eldiranyzatokhoz viszonyitva az osszes kiadasok eves teljesitese 91,76%-os 
volt. A kiadasi eldiranyzatokon beliil a mukodesi kiadasok 98,30 %-os, a felhalmozasi kiadasok 1,70 %- 
os aranyt kepviseltek (a mukodesi kiadasok; 1.166.316.260 Ft es az osszes kiadas; 1.186.453.302 Ft, 
illetve a felhalmozasi kiadasok; 20.137.042 Ft es az osszes kiadas aranya). A mukodesi kiadasok 
teljesiilese 93,39%-kal, mig a felhalmozasi kiadasok 45,71%-kal tortentek meg. A szemelyi juttatasok 
eloiranyzat 86,63%-at a tdrveny szerinti illetmenyek (alapilletmeny, kotelezo potlekok) tettek ki, melyek 
kifizetese a 2021. evben 97,17%-on teljesiiltek.



Az Intezmenyvezetbi ertekeles alapjan az intezmenyi Szakmai programban foglaltak teljes koru 
megvalositasat a 2021. evben a COVID 19 vilagjarvany reszlegesen megakadalyozta. A 2021. evben 
tervezett pedagogiai es egyeb innovacios terveket a vilagjarvany ellenere sikeriilt megvalositani.

Az elkbvetkezendo evekben tervezett uj pedagogiai es egyeb innovaciokat megvaldsitasa
2021. evben is folytatodtak az elokeszitb munkak a fizikai-biologiai-kem iai torvenyszerusegekre 
epito, tapasztalati eldzetes tudast megalapozd „heurisztikus felfedezd-kutato pedagogiai labor” 
kialakitasara a Mini-Mand Bolcsodeben.
Tovabbra is fontos resze az intezmeny szakmai/pedagogiai programjanak a komyezettudatos es 
fenntarthatbsagra neveles, hiszen a bblcsodes koru gyermekek szenzitivitasa, kivancsisaga 
megfeield alapot biztosit ahhoz, hogy egy komyezettudatos magatartas kialakulhasson.
A futd palyazatok gondozasa fontos feladat, azonban ujabb palyazati lehetosegek kihasznalasa is 
a 2022. ev fontos celkituzese.
A CO VID elsodorta 2021-ben lehetoseget, de a 2022. evi tervek kozott erdteljesen megjelenik a 
Fuveszkerttel valo egyiittmukbdes folytatasa.
A Gyermekkert Bolcsodeben folytatddott a Montessori csoport beinditasanak elokeszitese, a 
kisgyermekneveldk elvegeztek a sziikseges kepzest. 2021-ben elkesziilt a mddszertani szakmai 
anyag. A csoport beinditasat 2022. szeptember honapjatdl tervezi az intezmeny vezetoje 
megvalositani.
A JEB egyseges szakmai protokolljanak tovabbfejlesztese, bovitese folyamatos fejlesztese is a 
tervek kozott szerepel.
2021 ev vegen kidolgozasra keriilt egy kommunikacios trening tematika a kisgyermeknevelok 
szamara.
Tervek kozott szerepel a JEB minosegiranyitasi kezikonyvenek megfogalmazasa es kiadasa. A 
minoseg eleresehez kapcsolodoan elegedettsegmerest terveznek, bar a folyamatos veszelyhelyzet 
jelentosen befolyasolja a szolgaltatasi folyamataik alakulasat.
2021. evben a fenntarto engedelyevel egyuttmukodesi megallapodast kotott az intezmeny a 
Semmelweis Egyetemmel az tires ferohelyek jobb kihasznalasa erdekeben a Gyvt. adta keretek 
kozott. A megallapodas alapjan 2022-2023. evben 20 gyermeknek biztosit a JEB ferohelyet a 
keriileti bblcsodeikben. Cserebe a JEB munkavallaloinak egeszsegiigyi szureset kapja 2022. 
evben.

Az intezmeny mukodteteset az intezmenyvezeto a hatalyos szakmai es gazdasagi jogszabalyok 
rendelkezeseinek betartasaval vegezte, kezelve a jarvanyhelyzet adta feladatokat. Minden bblcsode 
zavartalanul mukodbtt, a feladatvegzes gbrdiilekenysege biztositva volt. A sziikseges eszkbzdk, 
berendezesek beszerzese es javitasi feladatok azonnali elvegzesenek lehetosege nem utkozott akadalyba.

Abeszamold alapjan megallapithato, hogy a JEB kollektivaja magas szinvonalu szakmai munkat vegzett 
a gyermekek minosegi fejlesztese erdekeben.

A JEB 2021. evrol szdld beszamoloja az eloterjesztes mellekletet kepezi.

II. A beterjesztes indoka
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban mukodo Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 2021. 
evrol szold beszamolojanak elfogadasahoz kepviselo-testiileti dontes sziikseges.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja, hogy a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek- jogszabalyokkal, az Intezmenyi 
dokumentumokkal osszhangban elkeszitett- 2021. evrol szolo beszamoloja elfogadasra keniljdn.

A beszamolo elfogadasa penziigyi fedezetet nem igenyel, tobbletkotelezettseget nem keletkeztet a 
fenntarto terhere.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl szold 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Motv.) 23. § 
(5) bekezdes 11. pontjaban foglaltak szerint a keriileti onkormanyzat feladata kiilbnosen a gyermekjdleti 
szolgaltatasok es ellatasok biztositasa. A Gyvt. 104. § (4) bekezdeseben foglaltak alapjan az allami es 
nem allami intezmeny fenntartoja a szakmai munka eredmenyesseget kiilbnosen (...) az intezmeny altal 



keszitett beszamold alapjan ertekeli. A Gyvt. 5.§ sa) pontja alapjan fenntartonak az allam fenntartdi 
feladatainak ellatasara a Kormany rendeleteben kijeldlt szerv, a helyi onkormanyzat, a helyi 
onkormanyzatok tarsulasa minostil. Az Alaptorveny 33. cikk (1) bekezdese szerint a helyi onkormanyzat 
feladat- es hataskoreit a kepviseld-testulet gyakorolja. Az Motv. 41.§ (3) bekezdese ertelmeben 
onkormanyzati dontest a kepviseld-testulet, a helyi nepszavazas, a kepviseld-testulet felhatalmazasa 
alapjan a kepviseld-testulet bizottsaga, a reszbnkormanyzat testulete, a tarsulasa, a polgarmester, tovabba 
ajegyzo hozhat. A Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. 
(XL 06.) onkormanyzati rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) alapjan a kepviseld-testulet az intezmeny 
szakmai munkaja eredmenyessege ertekelesenek hataskoret nem ruhazta at bizottsagra, tehat az a 
kepviseld-testulet hataskdreben maradt.

A Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag az SZMSZ 7. mellekletenek 3.4.9. pontja alapjan a 
Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag ellenorzi es feliigyeli az Onkormanyzat altal iranyitott 
szocialis es gyermekvedelmi kbltsegvetesi szervek tevekenyseget-

Az Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eloterjesztest nyilvanos ulesen 
kell targyalni. A hatarozati javaslat elfogadasahoz az SZMSZ 30. § (1) bekezdese alapjan egyszeru 
tobbseg sziikseges.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Mellekletek:

melleklet: a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek Eves Beszamoldja a 2021. evi mukodesrol

Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvaros Kepviselo-testiiletenek ..../2022. (.......... ) szamu hatarozata

a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 2021. evi beszamoldjanak elfogadasarol

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete ugy dont, hogy elfogadja a Jozsefvarosi 
Egyesitett Bolcsodek 2021. evi szakmai beszamoldjat az eloterjesztes mellekletet kepezo tartalommal.

Felelos: polgarmester

Hatarido: dontes napja

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda

Budapest, 2022. aprilis

Szili-Dardk Ildiko 
alpolgarmester
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1 AZ INTEZMENY AD AT AI

Megnevezes: Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek (a tovabbiakban: JEB)
Szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 112.
Levelezesi cime: 1082 Budapest, Baross u. 112.
Telefonszama: 210-9188; 303-1767
E-mail cime: jeb@bolcsode-bp08.hu
Honlap: www.bolcsode-bp08.hu
OM azonosito: 880013

2 SZEMELYIFELTETELEK

Munkavallaloi engedelyezett letszama: 198 fd
- ebbol szakmai: 161 fd
- egyeb: 37 fd

Foglalkoztatottak eves (munkajogi) atlag letszama:
- teljes munkaidos: 195 fd
- reszmunkaidos: 5 fd (2 allashelyen 4 fd: 4 dras, 1 allashelyen 1 fd: 6 oras)
- onkentes:

Ures allashelyek szama (atlagosan): 1 fo

Nyari diakmunkas: 6 fd

Tanuldszerzodessel foglalkoztatott: 34 fd
Szakkepzesi munkaszerzodessel foglalkoztatott: 37 fd

Megbizasi szerzodessel 0 fd kerult foglalkoztatasra.

2021. evben kbzfoglalkoztatott es megbizasi szerzodessel foglalkoztatott nem volt.

3 TARGYI FELTETELEK

A bolcsodei neveles-gondozas celja a gyermek testi-lelki harmdniajanak, kiegyensulyozott 
fejlodesenek elosegitese. A szemelyi es targyi feltetelek megteremtesevel lehetoseget 
biztositunk a kisgyermekeknek az onfeledt jatekra, nyugodt pihenesre, az egeszseges eletmdd 
megalapozasara.

Boksodeinkben 2021. evben az alabbi beruhazasok, felujitasi munkalatok tortentek:

Kozponti Szervezeti Egyseg
2021. ev I. felenek legnagyobb beruhazasa a klimatizalas IL utemenek vegrehajtasa, ami 
sajnos elhuzodott a nyar vegeig. Addig is a hoseg enyhitese erdekeben ventilatorokat 
vasaroltunk, emellett az ablakokra esztetikus amyekoldk keriiltek felszerelesre, ami a 
hovedelem mellett otthonosabba is teszi az irodakat.

Beszerzesre kerult ket mobiltelefon keszulek.
A szulok fogadasara, a bolcsodei felveteli ugyintezeshez kialakitasra kerult egy kenyelmes 
iigyfelszolgalati resz.

y}
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Az ugyfelszolgalatunkra erkezd sziilok kisgyermekeinek keszsegfejleszto jatekokat 
szereltettiink fel. A kenyelmet szolgalja az ugyfelmosdoba vasarolt pamazott, lehajthato 
pelenkazo.

A gyogypedagogusunk altal igenyelt fejlesztoeszkozoket megvasaroltuk. A beszerzesre kerult 
egy elethu baba is, amely jelentos segitseget nyujt a szakkepzesi munkaszerzodessel a JEB- 
nel tanulo diakok szinvonalas oktatasahoz.

A JEB tulajdonaban levo VW Transporter kisteherautohoz megvasaroltuk az eves autopalya 
matricat, bizva a pandemias helyzet enyhtilesebol kovetkezo orszagon beliili nagyobb mozgas 
lehetosegeben, emellett befizetesre kerult az eves keruleti rendeszeti parkolas dija. Sajnos az 
elso negyedevben karosszeria javitassal is kellett szamolnunk, miutan a parkolo gepkocsinkat 
osszetorte egy jarmu.
A reggeli,- es ebedszallitashoz igenybevett gepkocsi gyakori szervizigenye tobb esetben is 
gepjarmu kolcsonzesre kenyszeritett benniinket.

A megnovekedett adminisztracios feladatok egy uj, nagy teljesitmenyu iratmegsemmisito 
beszerzeset is indokoltta tettek.

A koltsegkimeles vezerelte a JEB intezmenyvezetojet, mikor az asztali szamitogepek 
memoriabovitese mellett dontott a szamitastechnikai fennakadasok eseteinek ritkitasa 
erdekeben.

A JASZER programok megvalositasahoz laptopot es kavefozot vasaroltunk.

A Kozponti Szervezeti Egyseg epiilet homlokzata felujitasra kerult

Biztos Kezdet Gyerekhaz
2021. elso negyedeveben a 2020-ban elkezdodott felujitasi, atalakitasi munkalatok befejezese 
megtortent. Uj konyha kerult kialakitasra, a JEB gondnokai osszeszereltek a konyhabutort, 
ami beepitett gepekkel felszerelt, meretre keszitett butor. A konyhaban gyermek es felnott 
kezmoso is kiepitesre kerult. Beszerzesre kerult egy darab nyolc szemelyes etkezo asztal. A 
Gyerekhazban iroda helyiseg kerult kialakitasra, ahova uj iratok raktarozasara alkalmas 
polcok, targyaloasztal es fotel kerult beszerzesre.
A Gyerekhaz egy reszenek ujrafestese megtortent, a galerian levo ablakokat, ajtokat, csoveket 
es a konyha ajtajat mazoltak.
2021. augusztus 9-en csotores tortent, a csotorest a gyorsszolgalat helyreallitotta. 
Gyerekhazunk lehetbseget kapott a Koszoru utca 15. szam alatti jatszoudvar hasznalatara, 
ahol takaritast vegeztettunk, balesetvedelmi szempontbol a fakat feliilvizsgaltattuk.

Mini-Mano Bolcsode
Ontdzorendszer helyreallittatasat vegeztettiik el, valamint az ipari mosogatogep javittatasat, 
sajnos harom alkalommal is.
A gyermekek nagyobb biztonsaga erdekeben a keritest tarto idomok szivaccsal keriiltek 
beburkolasra.
A konyhai munkafolyamatok felgyorsitasa miatt pedig Bosch apritogep es Gorenje 
konyhagep szettet vasaroltunk. Az ipari csaptelep betizemelese utan, a nagymeretu 
fdzoedenyek mozgatasa, kdnnyebb mosogatasa valosulhatott meg.



A felfedezo gyermek, jatekos termeszettudomanyos labomak szant terulet teljes felujitasa, 
kialakitasa, berendezese (feny-amyek szoba sotetitoje, a labor bejaratanak ajtajara reluxa, 
szivacsos pelenkazd, az epuletbe hetvegen, a bolcsodetol fuggetlen bejutashoz kiilbn 
riasztorendszer) kialakitasra keriilt. A jatszdudvar egy reszeben magas agyasok/kiskert lett 
kialakitva es a labor kertkapcsolatanak kialakitasa is terveink kozt szerepel.
A fozokonyha es a raktarak meg nagyobb tisztasaga a gondnok munkatarsak atfogd festese 
eredmenyekent jott letre es emellett szamos asztalos munkaval, (polcok, falburkolat, radiator 
takarok) helyreallitassal jarultak hozza a biztonsagos komyezet fokozasahoz. Egyik 
hutoszekreny es egy mikrohullamu siito javittatasa nem volt gazdasagos, celszeru volt 
kicserelni.
Szerzodeses partnerunkkel a vezetdi szamitogep winchesteret korszeru SSD meghajtora 
csereltettuk.

Baboca Bolcsode
Onkent vallalt feladatkent 2021. juniusaig a keruleti nepkonyhat is iizemeltettiik. A 
zokkenomentes mukodes erdekeben nagyobb urtartalmu edenyeket, sziirddezsakat, 
rozsdamentes keverokanalat, rozsdamentes stokedlit vasaroltunk, amelyek jobban biijak az 
igenybevetelt az eddigieknel.
A bolcsode szamitogepen hasznalt elelmezesi program bovitesre keriilt, mivel a JSzSzGyK- 
val tortent megallapodas szerint a 2021. ev masodik feletol a JSzSzGyK koltsegveteset terheli 
az elelmiszer-alapanyagok bekeriilesi osszege, mig az etelkeszitesi feladatot tovabbra is a JEB 
latja el.
A tejkonyhaba uj konyhabutor keriilt, igy a tarolt edenyek attekinthetobbek, konnyebben 
hozzaferhetoek.

A dolgozdi etkezdebe vasarolt mikrohullamu siito jo szolgalatot tesz a kollegak sajat eteleinek 
a megmelegiteseben, a tisztitoszeres szekreny pedig cserere szorult.

A vezetdi szamitogep winchesteret ezen a telephelyen csereltiik.

Jatekvar Bolcsode
A kint altatas kisagyaira idoalld, moshato matracokat szereztunk be. Az udvari parakaput 
megjavitottuk, hogy a kanikulaban husolni tudjanak a gyermekek.
Szerzodeses partnerunkkel a vezetdi szamitogep winchesteret korszeru SSD meghajtora 
csereltettuk, valamint a Miele mosogepet megjavittattuk.
2021. evben megtortent a szomszedos tiizfal helyreallitasa, a szemely es az etellift felujitasa.
Kisebb felujitasi munkalatok kerultek a bolcsodeben elvegzesre.
A bolcsodenek vasaroltunk egy iratmegsemmisitd gepet.

Gyermekkert Bolcsode
A koordinacios feladatokat is ellato felelos dietetikusunknak beruhaztunk egy uj dual SIM- 
kartyas mobiltelefonra es a konyhajukba egy Kenwood husdaraldt szereztunk be, aminek 
hasznalataval tovabb tudjuk novelni a kritikus szabalyozasi pontoknal az 
elelmiszerbiztonsagot, ezen feliil szamos kis ertekii konyhai eszkozt vasaroltunk, ezt az 
elhasznalodott keszlet pdtlasa indokolta, emellett 2db rozsdamentes stokedlit szereztunk be a 
konyhaba. A hosszu ideje igenybe vett gazkesziilek tobb alkalommal javitasra szorult.

Az udvari epuletek tetocsereje sziiksegesse valt, amit a meglevo, meg jo allapotban levo 
cserepek felhasznalasaval oldottunk meg. A szabadban talalhato jatekok minosittetese soran a 



hatosag ketto eseteben is kifogassal elt, ezeket a hianyossagokat megszuntettiik. A telepitett 
ontozorendszer a rendszeres karbantartas mellett is atfogo tisztitast, apro javitast igenyelt.

A nyari szunet ideje alatt az dt fos gondnok csapat jelentosen hozzajarult a muemlek epulet 
tovabbi szepitesehez az aula, az iroda elotti helyiseg es a bejarat festesevel.

Fecsego-tipegok Bolcsode
Az amyekolo rolok pontos felszerelese befejezodott, az eros nyari napsugarak erkezesere mar 
rendeltetesszeriien ellattak feladatukat. Az I. felevben vasarolt mosogep is kifogastalanul 
mukodik.

Szerzodeses partneriinkkel a vezetoi szamitogep winchesteret korszeru SSD meghajtdra 
csereltettiik.

A Kerepesi konyha dolgozoi egy atfogo konyhai eszkozbeszerzes eredmenyekent 
zokkenomentesen el tudjak latni feladataikat.
A konyhan az elelmezesvezetoi iroda kifestesre keriilt. Az udvaron talalhato fak 
biztonsagossa tetele szakszeru visszametszessel, lombkorona konnyitessel tortent meg.
A 2021. evben vasarolt uj etelszallito badellak a biztonsagos etelszallitast teszik lehetove.

Tiicsok-lak Bolcsode
A tonkrement talalo kocsit lecsereltuk es szamos olyan eszkozt is beszereztunk, amelyek 
konnyitik a konyhai dolgozok es a dajkak munkajat (kezi mixer, asztali merleg, botmixer, fali 
es allo ruhaszarito, stb.).
A gyakorlatnak megfelelden a piacon szereplo cegek koziil a legkedvezobb arat ajanloval 
vegeztettiik el azsirfogo tisztittatasat.

A csoportszobakban a kopott, elhasznalodott szonyegeket lecsereltuk, uj polcokat szereltunk 
fel a meglevo szekrenyekbe a jobb helykihasznalas erdekeben. A szekrenyekre zarakat 
szereltunk fel ott, ahol sziikseges volt.
Az egyik nyari beazas soran tonkrement szekrenyt helyreallitottuk. Az emeleti folyosot 
kifestettuk.
Vasaroltunk a bolcsodenek egy iratmegsemmisitot.

Szerzodeses partnerunkkel a vezetoi szamitogep winchesteret korszeru SSD meghajtora 
csereltettiik.

Katica Bolcsode
Az elavult futotesteket a bolcsode nyari zarva tartasa alatt korszeru, idealis ho leadasu, 
acellemez radiatorokra csereltiik, valamint a gazdasagi bejaratnal talalhato helyiseget, a 
targyalo szobat es beazas miatt a raktarakat festettuk ki.

Minden telephely tekinteteben
Minden telephelyen felmeresre keriilt a fak allapota, majd az alapjan a kesobbiekben 
veszelyesse valhato agak eltavolitasa, ami elet-, es balesetvedelmi szempontokat figyelembe 
veve elengedhetetlen a bolcsodek biztonsagos mukodese erdekeben.

Azok a szabadteri nagymozgasos jatekok, amelyek nem kaptak meg a 78/2003 (XI.27.) GKM 
a ^Jatszoteri eszkozok biztonsagossagdrol” szold rendelet alapjan a megfeleld tanusitvanyt 
elbontasra keriiltek, illetve a gondnok kollegak atalakitottak, megjavitottak azokat.



A bolcsodekben, a Kerepesi uti konyhan, a Biztos Kezdet Gyerekhazban es a JEB szekhelyen 
is negyedeves rendszeresseggel elvegeztettiik a rovar-, es ragcsaloirtast.

Szamos esetben szenvedtunk a beazasoktol, de az elavult vizvezetek halozatok 
meghibasodasa is megannyi kellemetlenseget okozott. A folyamatos mukodes biztositasanak 
erdekeben a javftasokat es karbantartasi munkalatokat a szuksegleteknek megfeleloen minden 
tagintezmenyben elvegeztettuk.
A karbantartasi munkalatok elvegzeset az ev elso harom honapjaban a pandemias helyzet nem 
tette lehetove, ezert a feltorlodott feladatoknal nagy jelentoseggel birt a prioritas szerinti 
munkavegzes.

28 fele, tobb, mint ezer darab gyermekkonyvet vasaroltunk es bolcsodenkkent 2 darab 
laptopot a kisgyermeknevelok adminisztraciojanak megkonnyitese erdekeben.

A fenntarto kiilon fedezetet biztositott 3 db ugraldvar beszerzesere.

Az uzemelteteshez sziikseges anyagokat iden is biztositottuk, kiilonos hangsullyal a 
tisztitoszer ellatasra.

Minden bolcsodenek lehetosege nyilt a szakmai anyagok beszerzesenek kereten beliil 300.000 
Ft ertekben jatekokat vasarolni.

A Dualis kepzeshez beruhaztunk 3-3 db fin es lany csecsemdapolasi modellbe, kiskadba es 
allvanyra, ruhakra.

A JEB uj, hosszu tavu Vallalkozasi/Szolgaltatasi Szerzodesei 2021-ben
A JEB az alabbi teruleteken kotott uj szerzodeseket:

- Jatekvar Bolcsode liftkarbantartasara vonatkozoan uj partnerrel,
- Uj pekaru szallitoval kotottunk szerzodest.

4 A COVID-19 VILAGJARVANY HAT ASA 2021 EVBEN

Boksodei szolgahatas
2021. evben a JEB mind a het bolcsode tagintezmenye a szokasos nyitva tartas szerint 
mukodott a jarvanyugyi szabalyok betartasa mellett. A megfertozodesbol adodoan, a 
jarvanyiigyi eloirasokat betartva, idoszakosan csoportok keriiltek bezarasra. Az elsodleges 
celunk, a gyermekek biztonsaganak szem elott tartasa volt, ennek tiikreben igyekeztiink a 
szakmai munkat a mar megszokott magas szinvonalon biztositani az igenybevevok reszere.

Ugyfelfogadas
A szemelyes ugyfelfogadas az tigyfelfogadasi idoben valosult meg, az iigyfelfogadasi rend 
szerint. A jarvanyugyi szabalyok figyelembe vetelevel fogadtuk a szuloket. Belepeskor 
egyetlen sziilo tartozkodhatott az ugyfelszolgalat teriileten, szajmaszkot viselve, 
kezfertotlenito szer hasznalatat kovetoen.

A 2020-ban bevezetesre kerult online jelentkezes lehetoseget tovabbra is mukodtettuk. A 
jelentkezesuket a sztilok a ielenkezcs@bolcsode-bp()8.hu email cimen tehettek meg.
Az elektronikus jelentkezes tovabbra is hasznos, kenyelmes es a CO VID 19 szempontjabol 
biztonsagos megoldas a szuloknek.



5 A JEBfeladata

A JEB tevekenysege soran a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a 
tovabbiakban: fenntarto) altal meghatarozott kotelezoen ellatando alap es onkent vallalt 
feladatok ellatasat vegzi.
Az intezmeny formaja: a gyermekek vedelmerol es a gyamiigyi igazgatasrol szold 1997. evi 
XXXI. torveny (a tovabbiakban: Gyvt.) alapjan gyermekjoleti alapellatas, gyermekek 
napkozbeni ellatasan beliil bolcsode.

Kotelezo alapellatas
A JEB a csaladban nevelkedd, a sziilok munkavegzese, betegsege vagy egyeb ok miatt 
ellatatlan gyermek nappali feliigyeletet, gondozasat, neveleset napkozbeni, gyermekjoleti 
alapellatas kereteben biztositjanapos bolcsodei szolgaltataskent 7 Bolcsodeben.

Onkent vallalt alanellatason tuli szolgaltatasok
A JEB az alapellatason tul szolgaltataskent egyeb gyermeknevelest segito szolgaltatasokkal is 
segiti a csaladokat.
Teritesmentesen:

- egyeb gyermeknevelest segito szolgaltatas:
• jatszohaz, - csaladi delutan
• fejleszto eszkozok, alapvetd gyermekgondozasi eszkozok kolcsbnzese,
• prevencios fejleszto programok,
• pszichologus tanacsadas,
• integralt sztilo-csecsemd/kisgyermek konzultacio, tanacsadas,
• gyogypedagogiai es korai fejlesztes,
• otthoni gyermekgondozas,
• Biztos Kezdet Gyerekhaz

-egyeb szolgaltatas:
• Nepkonyha
• szakkepzes
• JASZER

Teritesi dij elleneben:
- egyeb gyermeknevelest segito szolgaltatas:

• idoszakos gyermekfelugyelet (a felmeriilo igenyeknek megfelelden mind a 7 
bolcsodeben)

5.1 A JEB SZERVEZETI EGYSEGEI

5.1.1 KOZPONTl SZERVEZET1 EGYSEG
1082 Budapest, Baross u. 112.

A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek kozponti iranyitasa. Tdbbek kozott:
- kozponti beszerzesek lebonyolitasa, munkaugyi es gazdasagi iigyintezes,
- gondnoki csoport iranyitasa,
- szakdolgozok kepzesenek, tovabbkepzesenek feliigyelete,
- a bolcsodei elhelyezest kerelmezd gyermekek eldjegyzese, felvetele,
- a Bolcsodek - Fozokonyhak iranyitasa, mukodtetese, ellendrzese,
- az otthoni gyermekgondozas szervezese, mukodtetese es ellendrzese,
- a Biztos Kezdet Gyerekhaz iranyitasa, mukodtetese, ellendrzese,
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az onkent vallat feladatok szervezese, iranyitasa, ellenorzese, 
a szakmai munka folyamatos megfigyelese, ellenorzese, a protokoll betartatasa.

5.1.2 Nyilvantartasba veteli engedellyel rendelkezo szakmai szervezeti 
EGYSEGEK

Kotelezo alapellatas: 
Mini-Mano Bolcsode
Baboca Bolcsode 
Jatekvar Bolcsode 
Gyermekkert Bolcsode 
Fecsego-tipegok Bolcsode

1083 Budapest, Baross u. 103/A.
1083 Budapest, Baross u. 117.
1085 Budapest, Horanszky u. 21.
1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.
1087 Budapest, Szazados ut 1.

A 1087 Budapest, Kerepesi ut 29/a szam alatti konyha a Szazados ut 1. szam alatti 
bolcsodehez tartozo egyseg.
Tiicsok-lak Bolcsode 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.
Katica Bolcsode 1089 Budapest, Vajda P. u. 37-39.

Onkent vallalt alapellatason tuli szolgaltatasok:
Biztos Kezdet Gyerekhaz 1083 Budapest, Szigetvari u. 1.

5.2 Kotelezo alapellatas - Bolcsodek
Bolcsodeink a harom even aluli gyermek csaladban torteno nevelkedeset segito ellataskent, a 
gyermek es csaladja helyzetehez, sziiksegleteihez igazoddan biztositanak szolgaltatasokat.

A Gyvt. 42. § (5) alapjan a bolcsodei nevelesi ev szeptember 1. napjatol kovetkezo ev 
augusztus 31. napjaig tart.

A Gyvt. 42. § (1) bekezdese alapjan ^bolcsodei ellatds kereteben a 3 even aluli gyermekek 
napkozbeni ellatdsat kell biztositani. ”
A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdese ertelmeben ..bolcsodei ellatds kereteben a gyermek huszhetes 
koratol nevelhetd es gondozhato
a) az dvodai nevelesre nem erett gyermek eseten a gyermek negyedik eletevenek betolteset 
koveto augusztus 31-eig,
b) a sajdtos nevelesi igenyu gyermek eseten annak az evnek az augusztus 31. napjaig, 
amelyben a hatodik eletevet betolti, vagy
c) az a) es b) pont aid nem tartozo gyermek eseten, ha a harmadik eletevet ca) janudr 1-je es 
augusztus 31-e kozott tolti be, az adott ev augusztus 31-eig, cb) szeptember 1-je es december 
31-e kozott tolti be, a kovetkezo ev augusztus 31-eig, ha a szillo, torvenyes kepviselo 
nyilatkozik arrol, hogy a gyermek napkozbeni ellatdsat eddig az idopontig bolcsodei ellatds 
kereteben kivanja megoldani.
(2) Ha a gyermek harmadik eletevet betbltotte, de testi vagy ertelmi fejlettsegi szintje alapjan 

meg nem erett az dvodai nevelesre, es dvodai jelentkezeset az orvos nem javasolja, bolcsodei 
ellatds kereteben gondozhato, nevelheto a gyermek negyedik eletevenek betolteset koveto 
augusztus 31-eig. ”

Bolcsodeink nyitottak a szulok es a szakemberek elott, egyeb latogatot bejelentes utjan 
fogadnak. A latogatoknak igazodniuk kell a Bolcsode hazirendjehez, a gyermekek 
eletrendjehez.

A Bolcsodek munkanapokon 06,00 - 18,00 ora kozott biztositjak a gyermek neveleset, 
gondozasat.



A Tucsok-lak Bolcsode tagintezmeny biztositja a sajatos nevelesi igenyu (a tovabbiakban: 
SNI) gyermek gondozasat, neveleset. A szemelyes gondoskodast nyujto gyermekjoleti, 
gyermekvedelmi intezmenyek, valamint szemelyek szakmai feladatairol ds mukodesuk 
felteteleirol szolo 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (a tovabbiakban: 15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet) 46. § (1), (3) bekezdese szerint aimak a csoportnak a letszama, melyben sajatos 
nevelesi igenyu gyermeket latnak el, legfeljebb 11,10, vagy 6 fo lehet.

2021. evben osszesen 8 fo SNI gyermek ellatasat biztositottuk. A Tucsok-lak Bolcsodeben 7 
fo SNI-s gyermek nappali ellatasat biztositottuk. Reszleges integracioban az egyseg egyik 
csoportszobajaban 3 fo SNI gyermeket lattunk el (2 fo az elso felevben, 1 fo a masodik 
felevben), esetiikben a nap bizonyos idoszakaban valdsul meg a teljes integracio, pl.: az 
udvari jatek soran. 4 fo SNI gyermek eseteben teljes integraciot biztositunk 12 fos csoportban. 
2021. szeptembertol az I. felevben ellatott 6 fo gyermekbol 4 fo ovodaba ment, szeptembertol 
az ev vegeig 3 fo SNI gyermeket neveltunk-gondoztunk.
Tovabbi 1 fo sajatos nevelesi igenyu gyermek teljes integracioban torteno neveleset- 
gondozasat biztositottuk a Mini-Mano Bolcsodeben

Fent leirtak meghatarozoak a sajatos nevelesi igenyu gyermekeket ellato bolcsodek ferdhely 
kihasznaltsaganak alakulasaban.

A Gyvt. 42. § (3) bekezdese szerint ^bolcsodei ellatds kereteben a sajatos nevelesi igenyu 
gyermek, valamint a korai fejlesztesre es gondozasra jogosult gyermek nevelese es gondozasa 
is vegezhetd. ”
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 35. § (1) bekezdesenek ertelmeben, „ha a bolcsodei elldtast 
nyujto intezmeny, szolgdltato sajatos nevelesi igenyu, illetve gyogypedagogiai tandcsadasra, 
korai fejlesztesre es gondozasra jogosult gyermek napkozbeni ellatasat biztositja, a gyermek 
bolcsodei nevelesenek, gondozasdnak megkezdeset koveto legaldbb harom honap elteltevel 
a) bolcsodeben - az intezmeny orvosdnak, gyogypedagogusdnak, kisgyermeknevelojenek, 
valamint a csalad- es gyermekjoleti kozpont munkatarsanak a velemenye alapjan - az 
intezmeny vezetoje a sziilovel egyutt, ertekeli a gyermek beilleszkedeset, es dont a gyermek 
tovabbi neveleserol, gondozdsarol.

A sajatos nevelesi igenyu gyermek torvenyes kepviselojevel kotott irasos megallapodas 
alapjan 3 honap probaidore biztositottunk bolcsodei szolgaltatast. A probaidd letelte utan a 
bolcsodei szolgaltatas a rendeletben meghatarozott szakmai csoport jegyzokonyvbe foglalt 
velemenye alapjan volt folytathato, melyrol uj megallapodas kesziilt.
Amennyiben bolcsodei ellatast megkezdett gyermek eseten utolagosan keriilt igazolasra a 
sajatos nevelesi igeny, a pedagogiai szakszolgalat altal kiadott szakvelemeny bemutatasa utan 
keriilt sor a 3 hdnapos probaidore torteno irasos megallapodas megkotesere a gyermek 
torvenyes kepviselojevel.

5.2.1 IGENYBEVETEL A SZAMOK TUKREBEN
Szomagyarazat
Ferdhely'. Az adott bolcsode mukodesi engedelyeben engedelyezett ferohelyszam.
Beiratott: Az a gyermek, aki ervenyes bolcsodei megallapodassal rendelkezik.
Feltoltottseg'. A beiratott gyermekek szamanak alakulasa az adott bolcsode ferohelyszama 
alapjan. (Ferdhely kihasznaltsag)
Bolcsodei jogviszonnyal rendelkezo gyermekek'. Az adott bolcsodeben megallapodassal 
rendelkezb gyermekek szama eves osszesitesben, fuggetlenul a bolcsode ferdhely szamatol.

Bolcsodei ferdhely: 492 fo



SNI-s igenybevetelre figyelemmel a bolcsodei ferdhelyek szama: 484 fd.

5.2.1.1 Ferohely kihasznaltsag

Az alabbi tablazatban lathato 2021. 01. 01. napjatol 2021. 12. 31. napjaig a bolcsodei 
egysegek feltoltottsege.

2021

Mini-Mano 
Bblcsode

Baboca 
Bblcsode

Jatekvdr
Bblcsode

Gyermekkert 
Bblcsode

Fecsegd- 
tipegok 

Bblcsdde

Tucsbk-lak 
Bblcsode

Katica 
Bblcsode

ferohely ferohely ferohely ferohely ferohely ferdhely ferohely
75 fo 

(feltblthetb 74 
fore)

75 fo 74 fo 72 fd 50 fd
74 fd 

(feltbltheto 67 
fore)

72 fo

beiratottak beiratottak beiratottak beiratottak beiratottak beiratottak beiratottak
Januar 56 75% 38 51% 57 77% 54 75% 26 52% 37 58% 42 58%
Februar 57 76% 42 56% 58 78% 55 76% 27 54% 41 64% 42 58%
Marcius 57 76% 42 56% 59 80% 55 76% 29 58% 41 64% 41 57%
Aprilis 59 79% 46 61% 63 85% 56 78% 32 64% 42 66% 46 64%
Majus 62 83% 51 68% 64 86% 55 76% 32 64% 45 70% 52 72%
Junius 57 76% 64 85% 64 86% 58 81% 32 64% 46 72% 52 72%
Julius 72 96% 69 92% 62 84% 61 85% 32 64% 46 72% 60 83%
Augusztus 72 96% 53 71% 59 80% 53 74% 27 54% 47 73% 56 78%
Szeptember 40 53% 39 52% 36 49% 43 60% 24 48% 34 53% 43 60%
Oktober 46 61% 46 61% 40 54% 49 68% 24 48% 39 61% 48 67%
November 47 63% 45 60% 41 55% 54 75% 25 50% 47 73% 49 68%
December 48 64% 44 59% 39 53% 56 78% 26 52% 48 75% 48 67%

A bolcsodek feltoltottsege 2021. evben 68% volt, ez atlag 331 fd beiratott gyermeket jelentett.

2021.01.01. - 2021.12.31. kozbtt osszesen 357 felveteli kerelmet nyujtottak be a keriiletben 
elo vagy dolgozo sziilok. Ebbol felvetelt kertek 2021. evben torteno beszoktatasra 291 
gyermek szamara. 28 gyermeknek 2022. ev elejere kertek a beszoktatas kezdetet. 38 gyermek 
eseteben a sziilok visszavontak a bolcsodei felveteli kerelmet.

5.2.1.2 Gondozasi napok szama
A normativ tamogatas igenylese, a jogszabaly adta lehetoseggel elve, a ferdhelyek 80%-at 
figyelembe veve tortent meg.

A JEB adatai alapjan a bejegyzett ferdhelyszam 80%-a, figyelembe veve a 
Magyarorszag 2021. evi kbzponti koltsegveteserol szolo 2020. evi XC. torvenyben 

foglaltakat

Muk. engedely 
alapjan a ferdhelyek 

szama
Ferohely 80 %-a

2021.01.31. 
megallapodasok 

szama

fo fd fd %

Mini-Mano 75 60 52
Baboca 75 60 30



Jatekvar 74 59,2 39
Gyermekkert 72 57,6 49
Fecsego-tipegok 50 40 22
Tiicsok-lak 74 59,2 33
Katica/;i/^f<i/^/^^ 72 57,6 39
Osszesen 492 393,6 264 54%

5.2.1.3 TERITESI DIJAK ALAKULASA
Etkezesi teritesi dijak
A bolcsodekben a gyermeketkeztetes intezmenyi teritesi dijanak osszege az OR-ben keriilt 
meghatarozasra, mely dsszeg a Gyvt. szabalyai szerint evente felulvizsgalatra keriil.

2021. januar 01. napjatol a sziilo altal fizetendo etkezesi dij 560,- Ft/fo/nap Budapest Fovaros 
VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a szemelyes gondoskodast 
nyujto ellatasok teritesi dijairol szolo, 9/2020 (III.26.) rendelettel modositott 56/2017. (XII.
20.) onkormanyzati rendelete alapjan.

Az etkezesi napok szamanak alakulasa 2021.01.01. napjatol 2021.12.31. napjaig az alabbi:

Kedvezmenyben nem 
reszesiilok

OO 100% etkezesi /B/SW 
kedvezmenyben reszesiilok

etkezesi nap fo etkezesi nap fo
Mini-Mano 1 519 7 7 080 31
Baboca 497 2 6 191 27
Jatekvar 3 542 15 4 686 20
Gyermekkert 4 341 19 4812 21
Fecsegb4ipeg6k 2 220 10 2 326 10
Tiicsok-lak 1 270 6 4713 20
Katica 1 783 8 5 504 24
osszesen 15 172 65,97 35 312 153,53

Gondozasi teritesi dijak
A Jozsefvarosi onkormanyzat fenntartasaban mukodo bolcsodekben az OR 4. §-aban 
foglaltak alapjan a sziilo altal fizetendo gondozasi dij osszege a csalad egy fore eso 
jovedelmenek az dregsegi nyugdij mindenkori legkisebb osszegehez viszonyitott aranyaban 
valtozik az alabbi tablazatban foglaltak szerint.

Egy fore eso jbvedelem 
also hatara

Egy fore eso jbvedelem 
felso hatara

Teritesi dij
Ft/fb/nap ■:./

0 70.000 0

70.001 100.000 210

100.001 130.000 350



130.001 150.000 450

150.001 200.000 600

200.001 250.000 800

250.001-tdl 1.000

jovedelemnyilatkozat hianyaban 1.500

A gondozasi dijak alakulasa 2021.12.31. napi adatok alapjan:

2021.12.31

Baboca Bolcsode 
(beiratottak fo)

Mini-Mano 
Bdlcsode 

(beiratottak f6)

Jatekvar Bolcsode 
(beiratottak fo)

Gyermekkert 
Bolcsode 

(beiratottak fo)

Tiicsok-lak 
BOlcsflde 

(beiratottak f3)

Fecsegb-tipegok 
BblcsMe 

(beiratottak fb)

Katica Bblcshde 
(beiratottak to)

Letszam 
(fo)

Szazalekos 
aranya

Letszam 
(fo)

Szazalekos 
aranya

Letszam 
(fo)

Szazalekos 
aranya

Letszam 
(fo)

Szazalekos 
aranya

Letszam 
(fo)

Szazalekos 
aranya

Letszam 
(fo)

Szazalekos 
aranya

Letszam 
(fo)

Szazalekos 
aranya

Gondozisi 
dijat nem 
fizetok

41 93% 34 71% 15 38% 15 27% 29 60% 9 35% 24 50%

Napi 210,- 
Ft-os 
gondozasi 
dijat 
fizetok

1 2% 6 13% 0 0% 3 5% 4 8% 1 4% 8 17%

Napi 350,- 
Ft-os 
gondozisi 
dijat 
fizetok

0 0% 3 6% 3 8% 6 11% 2 4% 4 15% 6 13%

Napi 450,- 
Ft-os 
gondozasi 
dijat 
fizetok

0 0% 0 0% 3 8% 8 14% 4 8% 3 12% 0 0%

Napi 600,- 
Ft-os 
gondozasi 
dijat 
fizetok

0 0% 0 0% 5 13% 6 11% 3 6% 2 8% 5 10%

Napi 800,- 
Ft-os 
gondozasi 
dijat 
fizetSk

1 2% 1 2% 2 5% 3 5% 1 2% 3 12% 3 6%

Napi 
1000,- Ft- 
os 
gondozasi 
dijat 
fizetok

1 2% 4 8% 10 26% 15 27% 5 10% 3 12% 2 4%

Napi 
1500,- Ft- 
os 
gondozasi 
dijat 
fizetok

0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0%



2021. evben a befolyt teritesi dijak kimutatasa.

Baboca 
Bolcsdde

Mini
Mano 

Bolcsode

Jatekvar 
BOlcsdde

Gyermekker 
t Bolcsdde

Tucsok-

BOlcsode

Fecsegd- 
tipegdk 

Bolcsdde

Katica 
Bolcsdde Osszesen

Etkezesi 
teritesi dij 
(Ft) 2021. 
evben 
osszesen

281 120 854 000 2 059 680 2 449 440 745 920 1 240 960 1 082 480 8 713 600

Gondozas 
i teritesi
B®)1 
2021. 
evben 
osszesen

572 590 1 822 140 4 670 580 5 634 980 2 199 880 2 939 240 2 548 370 20 387 780

Osszesen 853 710 2 676 140 6 730 260 8 084 420 2 945 800 4 180 200 3 630 850 29 101 380

2021. evre tervezett etkezesi dij bevetel brutto 10.927.000,- Ft.
2021. evre tervezett gondozasi dij bevetel 18.828.000,- Ft

A virusjarvany miatt kialakult helyzet megakadalyozta, hogy teljes mertekben 
teljesiilhessenek a 2021. evre tervezett teritesi dij bevetelek. Az etkezesi dij tekinteteben 
2.213.400,- Ft-al kevesebb a befolyt teritesi dij, mig a gondozasi dij tekinteteben 1.559.780,- 
Ft-al tobb a befolyt teritesi dij. Az adatokra hato tenyezd a jarvanyhelyzettel magyarazhato, 
sok szulo dontott ugy, hogy fenntartja a bolcsodei ferohelyet, azonban nem minden nap hozza 
gyermeket a bolcsodebe.

5.2.1.4 Demografiai adatok

A JEB bolcsodeiben gondozott gyermekek demografiai adatai 2021.01.01. - 2021.12.31. 
kozotti idoszakban.

Mini-Mano Bolcsode
2021. evbenbolcsodeijogviszonnyal rendelkezd gyermekek szama osszesen: 111 fo

- ebbol fiu: 56 fd, lany: 55 fd
eletkori megoszlas: 2017. evben sziiletett: 18 fd

2018. evben sziiletett: 39 fd
2019. evben sziiletett: 39 fd
2020. evben sziiletett: 15 fo
2021. evben sziiletett: 0 fd

Baboca Bolcsode
2021. evben bolcsodei jogviszonnyal rendelkezd gyermekek szama osszesen: 97 fo

- ebbol fiu: 53 fd, lany: 44 fd
- eletkori megoszlas: 2017. evben sziiletett: 17 fd

2018. evben sziiletett: 33 fd
2019. evben sziiletett: 31 fd
2020. evben sziiletett: 16 fo
2021. evben sziiletett: 0 fd

Jatekvar Bolcsode



2021. evben bolcsodei jogviszonnyal rendelkezo gyermekek szama osszesen: 86 fo
ebbol flu: 45 fo, lany: 41 fo
eletkori megoszlas: 2017. evben sziiletett: 9 fo

2018. evben sziiletett: 41 fo
2019. evben sziiletett: 25 fo
2020. evben sziiletett: 10 fo
2021. evben sziiletett: 1 fo

Gyermekkert Bolcsode
2021. evben bolcsodei jogviszonnyal rendelkezo gyermekek szama osszesen: 102 fo

- ebbol flu: 50 fo, lany: 52 fo
eletkori megoszlas: 2017. evben sziiletett: 6 fo

2018. evben sziiletett: 45 fo
2019. evben sziiletett: 37 fo
2020. evben sziiletett: 14 fo
2021. evben sziiletett: 0 fo

Fecsego - tipegok Bolcsode
2021. evben bolcsodei jogviszonnyal rendelkezo gyermekek szama osszesen: 47 fo

ebbol fiu: 16 fo, lany: 31 fo
eletkori megoszlas: 2017. evben sziiletett: 2 fo

2018. evben sziiletett: 23 fo
2019. evben sziiletett: 17 fo
2020. evben sziiletett: 5 fo
2021. evben sziiletett: 0 fo

Tiicsok - lak Bolcsode
2021. evben bolcsodei jogviszonnyal rendelkezo gyermekek szama osszesen: 85 fo

ebbol fiu: 47 fo, lany: 38 fo
eletkori megoszlas: 2017. evben sziiletett: 12 fo

2018. evben sziiletett: 27 fo
2019. evben sziiletett: 35 fo
2020. evben sziiletett: 11 fo
2021. evben sziiletett: 0 fo

Katica Bolcsode
2021. evben bolcsodei jogviszonnyal rendelkezo gyermekek szama osszesen: 82 fo

- ebbol fiu: 40 fo, lany: 42 fo
eletkori megoszlas: 2017. evben sziiletett: 9 fo

2018. evben sziiletett: 28 fo
2019. evben sziiletett: 30 fo
2020. evben sziiletett: 15 fo
2021. evben sziiletett: 0 fo

2021. ev folyaman a JEB bolcsodeiben a 492 (az SNI-s gyermekeket figyelembe veve 484) 
ferohelyen 610 fo gyermek rendelkezett bolcsodei jogviszonnyal, figyelembe veve az ev 
soran beiratott gyermekeket, a folyamatos jogviszonnyal rendelkezo gyermekeket es a 
megsziint jogviszonyu gyermekeket.
A bolcsodei jogviszonyok megszunesenek oka nehany esetben lakohely valtoztatas, nagyobb 
reszt ovodaba iratkozas volt.



5.3 BOlcsodeinkben megvalosult szakmai munka

5.3.1 BolcsodeimindennapokaCOVIDarnyekaban

A kisgyermeknevelok tevekenysege igen sokretu. A kisgyermeknevelo feladata az 
intezmenybe jaro gyermekek gondozasa, nevelese, a szemelyi adminisztracio vezetese. A 
gyermekek egyeni szuksegleteit figyelembe veve vegzi a munkajat. A gondozas-neveles 
mindig szemelyre szolo. Az egyeni szuksegletek kielegiteset, az egyeni banasmod 
alkalmazasat segiti a sajat kisgyermekneveldi rendszer. Ez a fajta allandosag nelkiilozhetetlen 
az egeszseges szemelyisegfejlodeshez.

A bolcsodeinkben a 2O21.evre tervezett programok a virushelyzet adta lehetosegekhez merten 
megvalosultak. A programok tartalmas, sokretu megvalosulasanal minden bolcsodenk egyeni 
arculata is megmutatkozik.



2021. evben a bolcsodek nyitva tartottak a szokasos munkarend szerint. A bolcsodek 
mukodestik soran folyamatosan betartottak es betartjak a szukseges jarvanyiigyi szabalyokat.

Bolcsodeinkben minden gyermek csaladias legkorben, sajat kepessegei szerint fejlodhet, 
megtapasztalhatja a szabad jatek oromet, elmeny es fantazia vilaga gazdagodhat. Az iinnepek 
megtartasa, a nepszokasok, hagyomanyok, a mult ertekeinek megdrzese es beepitese a 
mindennapokba nagyon fontos nemcsak a csaladok, hanem a Bolcsodeink eleteben is. 
Unnepek alkalmaval (szuletesnap, farsang, husvet, anyak napja, apak napja, gyermeknap) a 
csoportszobak diszitese, kisebb ajandekok keszitese, a csaladias hangulat megteremtese 
fontos a gyermekek eleteben. 2021. evben is meltd modon bucsuztattuk az dvodaba keriilo 
gyermekeinket, hangsulyozva az egyutt toltott ido oromeit.

Az SNI-s gyermekeket ellato Tucsok-lak Bolcsode tagintezmenyben a kisgyermeknevelok a 
Fovarosi Pedagogiai Szakszolgalat VIII. keruleti tagintezmeny munkatarsaival 
egyuttmukodve es fejleszto munkajukat segitve vegezik a sajatos nevelesi igenyu gyermekek 
neveleset, gondozasat. A gyermekek napkozbeni ellatas kereteben kapjak meg az egyeni 
fejlesztest az erre a celra kulon kiepitett tomaszobaban.
Az utazopedagogus hetente egy alkalommal jon intezmenyiinkbe fejleszteni a gyermekeket. 
Pentekenkent ertelmileg akadalyozottak szakos gydgypedagogus segiti a gyermekek 
fejlodeset.

A reszleges integracid kereteben mukodo egysegiinkben 5 fo kisgyermeknevelo latja el a 
mindennapi feladatokat. Az SNI gyermekeket ellato csoportban ket pedagogus vegzettsegu 
kisgyermeknevelo dolgozik, az egyik pedagogus jelenleg gydgypedagogus szakon folytatja a 



tanulmanyait. Az d szaktudasa lenyeges a gyogypedagogusok es a kisgyermeknevelok kdzti 
egyuttmukodes soran. Ez pedig nagyon fontos annak erdekeben, hogy az egysegben nevelt 
SNI gyermekek fejlodese a lehetd legmagasabb szinvonalon legyen biztositva.

2021. evben folytatodott a JEB zenei neveles projektje. A zenei felelds munkatars minden 
gyermekcsoportban eldre meghatarozott rendszer szerint tartotta meg a programjat.
A gyermekek es a kisgyermeknevelok is szfvesen vettek reszt a zenei foglalkozasokon. A 
bemutatott hangszerek a gyermekek erdeklodeset felkeltettek. Szamos ritmus es huros
hangszer rezgesvilagat ismerhettek meg a foglalkozasok 
alkalmaval a gyermekek. Szivesen pengettek meg a gitart, 
probaltak ki az egyeb hangszereket is.

A JEB kisgyermekneveldi munkajuk mindennapi elemekent 
tekintenek a komyezeti nevelesre, ezert napirendjuket 
folyamatosan athatja az. A bolcsodeinkben madaretetoket 
keszitenek es helyeznek ki, novenyeket ultetnek es apolnak, 
megcsodaljak es ismerkednek az udvar dovilagaval. A 
komyezeti neveles megjelenik az alkoto-, zenei- es irodalmi 
kezdemenyezesek temajaban, igy a gyermekek egesz napjat 
koriiloleli a tema.

2021. evben is megvalasztasra kertiltek a bolcsodek 
Erdekkepviseleti Forumtagjai. A 2021-es evben nem volt 
indokolt rendkivuli tiles megtartasa, jelzes nem erkezett a forum szamara.
A szulok tovabbra is aktiv reszesei a bolcsodek eletenek, erdekkepviseletuk jol mukodik.

A gyermekvedelmi feladatokat ellato szervezetek tobb alkalommal kertek a gyermek 
ellatottsagara, gondozottsagara, eletkoranak megfelelo fejlettsegere, fejlodesere, 
gyermekvedelmi problemakra utalo jelekre, a szulok intezmenytinkkel valo kapcsolatara 
vonatkozo tajekoztatast, pedagogiai szakvelemenyt a bolcsodeinktol. 2021. evben 20 
alkalommal keriilt szakvelemeny kiallitasra.

A JEB sajat honlapjan folyamatosan frissuld informaciokhoz, aktualitasokhoz ferhetnek hozza 
a szulok. Elerhetosege: w\vw.bolcsode-bp08.hu

5.3.2 Gyermekek etkeztetese
Bolcsodenkben nagy hangsulyt fektetunk a gyermekek etkeztetesere, hiszen a megfelelo testi 
es szellemi fejlodes egyik alappillere az egeszseges taplalkozas. Fontos szamunkra a 
gyermekek egeszseges taplalasa (sok zoldseg, friss gyumolcsok, rostos gyiimdlcslevek).

Az egeszseges, megfelelo tapanyagtartalmu etelek biztositasa mellett egyik nagyon fontos 
szempont, hogy a gyermekek minel tobb uj alapanyaggal, etellel ismerkedjenek meg es ezeket 
jo iztien fogyasszak el.
Minden gyermek szamara az eletkoranak megfelelo etrendet, szakorvosi igazolas alapjan a 
sziikseges dietas etrendet biztositottuk.

5.5 ONKEM VALLALT ALAPELLATASON T&U SZOLGALTATASOK

5.5.1 TERITESMENTES ONKENT VALLALT ALAPELLATASON TLLI SZOLGALTATAS

bp08.hu


5.5.1.1 Egyeb gyermeknevelest segito szolgaltatasok

5.5.1.1.1 JATSZOHAZ, - CSALADI DELUTAN
A Jatszohaz es a Csaladi delutan programunk evek ota mukodott tavasszal es osszel, szombati 
napokon 15 ora es 18 ora kozott, a Baboca Bolcsodeben es a Fecsego-tipegok Bolcsodeben.
A pandemias helyzet miatt 2020. evben nem tudott megvaldsulni ez a programunk, azonban 
2021. oszen ujra indfthattuk a csaladok legnagyobb oromere. A megszokott 4-4 alkalom 
helyett 5-5 alkalmat tudtunk biztositani a kisgyermekek es szuleik szamara.
Az oszi-teli programban sziireti mulatsagra, falevel lenyomat keszitesre, babkeszitesre, 
babeldadasra, Tok napra, Marton napi vigadalomra, lampasok keszitesre, adventre 
hangolodasra, koszoruk keszitesere, zaraskent pedig zenes Mikulas iinnepsegre keriilt sor.
A csaladok koreben mindig is nagyon kedvelt volt ez a lehetoseg, ebben az idoszakban 
minden alkalommal kb. 10-12 csalad (osszesitesben a keriileti csaladok szama elerte az 50-et) 
22-24 fo gyermekkel vett reszt helyszinenkent

5.5.1.1.2 Fejleszto eszkozok, alapveto gyermekgondozasi ESZKOZOK
KOLCSONZESE

Az eszkozok kolcsonzese a Gyerekhazban elerhetd a JEB-el kapcsolatban allo csaladok 
reszere.
A hatranyos helyzetu, kisgyermeket neveld csaladok kozvetlenul, vagy a csaladgondozdjuk, 
otthoni kisgyermeknevelojuk segitseget kerve fordulnak hozzank, hogy a gyermek 
gondozasahoz sziikseges eszkozoket teritesmentesen kolcsonozhessek. Lehetosegunk szerint 
igyeksziink boviteni a keszleten levo eszkozparkot, hogy minel korszerubb, egyszeriien 
kezelhetd felszerelesi targyat tudjunk biztositani a raszoruldknak. Leggyakrabban 
babakocsira, kisagyra van sziikseg.
Az adomanyba kapott bebi hordozokat, etetoszekeket, sterilizalokat, cumisuveg melegitoket is 
kdlcsdndzzuk, vagy veglegesen tovabb ajandekozzuk.
Nehezsegeink:
• a visszahozott agyak, babakocsik tisztitasara, fertotlenftesere nines mosokonyhank,
• az ertekes eszkozoket kolcsonzo csaladok elerhetoseg nelkul tavoznak a keruletbol.

A Gyerekhazba jaro sziiloknek szakkonyveket is kolcsonzunk, melyek gyermeknevelesrol, 
foglalkoztatasrol, fejlesztesrol, a csaladi elet kulonbozo nehezsegeirol szolnak. A 
rendszeresen ide latogato edesanyak idonkent alapveto gyermekgondozasi eszkozoket is 
kemek, pl. orrszivdt, homerot, fejtetu eltavolito fesut, gyermek poharat, koromvago ollot.
A 2021-es ev elso feleben a jarvanyhelyzetre valo tekintettel a csoportos foglalkozasok 
sziineteltek, de szemelyes ugyeletet tartva, biztositottuk a szakkonyvek es eszkozok 
kolcsonzeset. A raszorulo csaladokat, a Gyerekhazba erkezett tartos elelmiszerrel, tisztito es 
tisztalkodasi termekekkel, gyermek es felnott ruhaval, hasznalati targyakkal segitettiik.

5.5.1.1.3 Prevencios fejleszto programok
A kisgyermekek fejlodesmenete kulonbozo. A gyermek elso harom eve, amikor a jaras, 
beszed, gondolkodas kialakul, nagy fontossaggal bir. A nem megfeleld fejlodes 
kovetkezteben a kisgyermekek a kesobbiekben beilleszkedesi, tanulasi zavarokkal 
kuzdhetnek. Kulonbozo fejleszto tevekenysegekkel, prevencios cellal segithetd a gyermekek 
atlagos fejlodesmenete. A prevencios fejleszto programok elore meghatarozott idoszakokban 
a JEB szakmai szervezeti egysegeiben mukodtek.

2021 I. feleveben ket bolcsodeben prevencios fejleszto program kereteben a Fovarosi 
Pedagogiai Szakszolgalat Beszedjavitd Intezetenek szakemberi folytattak az elozo evben 



megkezdett munkajukat. A fejlesztesek heti gyakorisaggal ismetiodtek. A gyermekek 
brommel vettek reszt a foglakozasokon.

2021 IL feleveben a kisgyermeknevelok szamara szolo irodalmi, mese-papirszinhaz 
modszertani eloadas sorozat 7 alkalommal kerult megszervezesre. Egeszseges eletmod 
modszertani eloadas 7 alkalommal kerult megtartasra, tovabba 6 alkalommal kommunikacios 
treningen vehettek reszt a munkatarsak.
A sziilok szamara betegsegmegeldzes temaban osszesen 8 alkalommal, az egeszseges 
taplalkozast eldsegitb eloadas szinten 8 alkalommal kerult megtartasra.
A gyermekek szamara beszedfejleszto foglalkozasokra dt bolcsodeben 20 alkalommal kerult 
sor.

5.5.1.1.4 PSZICHOLOGUS TANACSADAS
2021-ben a megszokott rend szerint indult a bolcsodepszichologusi ellatas a 
tagintezmenyekben. Folytak a csoportlatogatasok, a sziilokkel es kollegakkal valo 
konzultaciok, az uj gyermekek megfigyelese, es a mar latokorben levok utankovetese.
A Covid jarvany kovetkezteben az elbzo nevelesi evben mar megeltek a csaladok egyfajta 
erzelmi valsagot, es az uj helyzet ujfajta nehezsegeket, kerdeseket vetett fel. Az elso hullam 
alatt sziiletett gyermekek bolcsodebe keriiltek, akik a bezartsagot, esetenkent ingerszegenyebb 
komyezetet tapasztaltak meg mind szemelyi, mint targyi tekintetben. A szakember szamara is 
ez egy uj kihivas, hogy elkulonitse ezt az egyeb szervi, vagy mentalis lemaradasoktol. A sok 
megfigyeles, beszelgetes, a helyzet felderitese meg szorosabb osszefogast kivant a 
kisgyermeknevelo kollegakkal es a csaladokkal is. Tobb alkalommal es helyzetben kellett 
vizsgalni az erintett gyermekeket. Az dszinte, bizalomteli legkbr kialakitasa es a szemelyes 
jelenlet meg hangsulyozottabba valt az elmult evben.
2021. marciustol majus vegeig a bolcsodepszichologusi ellatas ismet az online terbe szorult a 
virus kovetkezo hullamanak terjedese miatt.
A hivatalos facebook profilon folytatodott ezen ido alatt a napi rendszeressegu segito 
tartaimak megosztasa, es a heti egy video keszitese a Gyerekhaz csoportba, a sziilok altal 
feltett kerdesek es az oket leginkabb foglalkoztato temak feldlelesevel. Munkanapokon 8 es 
16 ora kozott, telefonon, emailben, messenger iizenetben es videohivas formajaban 
biztositottuk a pszichologusi ellatast, hogy ki- ki igenyeinek megfeleloen tudjon segitseget 
kemi.
Kollegak, sziilok is aktiv resztvevbi voltak az online idoszaknak. A het bolcsodebol es a 
Biztos Kezdet Gyerekhazbol osszesen 12 kollega es 9 csalad volt az, akik rendszeresen, tobb 
alkalommal valasztottak a segitsegkeres valamely modjat, 7 csalad es 4 kollega pedig egy-egy 
alkalommal kert segitseget.
A nyar soran visszaallt a szemelyes miikodesi rend.
A szeptembertol kezdodo idoszak bizakodasra adott okot, igy elkezdtek szervezodni a 
treningek a 2022. evre, a pszichologus kollegand ezen treningek osszeallitasan, 
megszervezesen dolgozott es reszt vett a kisgyermekneveloknek szolo segedanyag 
atdolgozasaban. Ezek mellett novemberben eldadast tartott „Parb61 csaladda valas folyamata” 
cimmel a keriiletben mukodo „Kisgyermekes Klub” felkeresere.
A kommunikacios trening varhato kezdese 2022. februar masodik fele.
Az esetmegbeszelo trening pedig atszervezodik, minden bolcsodeben kulon tartando, az adott 
neveloi korben felmeruld nehezen megoldhato, vagy tobb kerdest felvetd esetek alaposabb 
megbeszelese lesz a cel.



5.5.1.1.5 INTEGRAL! SZULO- CSECSEMO/KISGYERMEK KONZULTACIO
A JEB-nel integralt szulo - csecsemo konzultacio vehetd igenybe. A konzulens segiti a sziilok 
es a gyermek kozotti kisiklasok mielobbi korrigalasat, annak erdekben, hogy a gyermek 
kotodesi mintaja a biztos kotodes fele mutasson, a gyermek szemelyisegfejlodese normal uton 
haladjon, ezaltal egyenisege kiteljesedjen.
Olyan gyakori csecsemo es kisgyermek regulacios zavarok eseten nyujt segftseget a 
szakember, mint:
• indokolatlan hosszu siras - tulzott nyugtalansag,
• szoptatasi-etkeztetesi nehezsegek, etkezesi nehezsegek, (a gyermek az etelt nem fogadj a 

el, az etkezest/ etkeztetest visszautasitja, figyelemelterelessel etkezik, tulzdan valogatos),
• altatasi- alvasi - atalvasi nehezsegek (a gyermek ejszaka gyakran felriad, nehezen alszik 

el, alvasa nyugtalan).
A szolgaltatas helyszine a Mini-Mano Bolcsode, igenybe vehetd eldzetese idopont 
egyeztetessel kedd es csiitortbki napokon.

2021. evben a szolgaltatast 12 csalad vette igenybe. Mind a 12 csalad eseteben a konzultaciok 
az ev vegi zaras elott befejezodtek, fgy megkezdett konzultacio a 2022 evre nem kerult at. A 
csaladok eseteben, a sziilok visszajelzese alapjan a felresiklasok korrigalodtak.
A tanacsadasokon elhangzott gondolatcserek a csaladok eseteben a mindennapok reszeve 
valtak.
2021 evben a leginkabb eloforduld regulacios zavar az etkezesi problema az alvas/elalvas 
problemaja volt. Harom csalad eseteben a tulzott dac es a „siettetes” is a konzultaciok temaja 
volt.
A pandemia okozta valtozasok es a sziilok munkavegzesenek ujragondolasa a csaladok 
eseteben bizonytalansagot okozott. Ezen temak tovabbgondolasa, a mindennapok 
szervezesenek ujragondolasa, a konzultaciokon resztvevo csaladok eseteben elkezdodott. 
Hazastarsi, elettarsi kapcsolatok eseteben pozitiv volt, hogy az apa es az anya egyutt jelent 
meg a konzultacios alkalmakon. Erdekesseg, hogy a konzultaciot kero csaladok mindegyike 
egy gyermekes volt.

5.5.1.1.6 Gyogypedagogiai FEJLESZTES
A kisgyermekek ellatasban fontos feladatunk a normal fejlodesmenettol vald elteres korai 
felismerese, a hatranyok es kovetkezmenyeik enyhitesere valo torekves.
A bolcsodeben dolgozd gyogypedagdgus ismeri a fejleszto munka elmeleti osszefuggeseit, a 
kiilonfele fejlesztoprogramok, gyakorlatok modszertani elveit, illetve azok gyakorlati 
vegrehajtasanak formait. Munkaja soran egyuttmukodik a kisgyermeknevelokkel, sziilokkel 
es fejleszto szakemberekkel.

Gyogypedagogusunk folyamatos szuresekkel, megfigyelesekkel, csoportos es egyeni 
fejlesztoprogramokkal segiti a gyermekek fejlodeset.
Kethetente egy alkalommal talalkozik a kisgyermeknevelokkel team munka kereteben, ahol 
reszletesen megbeszelik, hogy hogyan segithetik meg hatekonyabban a gyermekek fejlodeset. 
Mint a fejleszto programert felelds szakember, tajekoztatja a sziilot a gyermek fejlodeserol, a 
fejlesztes varhato eredmenyeirol, szukseg szerint segftseget nyujt, tanacsot ad a gyermek 
otthoni nevelesevel, fejlesztesevel kapcsolatban.

2021 evben az ellatott gyermekek letszama 72 fd, heti rendszeresseggel 4 fo gyermek egyeni 
fejlesztesben, a tobbi gyermek csoportos fejlesztesben reszesult. 33 fd eseteben a 
gyogypedagdgus javasolta a sziilonek a Pedagogiai Szakszolgalat felkereseset.



A Gyerekhazban folyamatos szuloknek szblo tanacsadast vegzett, hiszen nagyon fontos, hogy 
a szociokulturalis hatranyokkal kiizdo csaladoknak is olyan formajat mutathassuk meg a 
fejleszto feladatoknak, amik konnyen elsajatithatoak voltak.

5.5.1.1.7 Otthoni gyermekgondozas
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat a 235/2007. (V. 09.) szamu 
Kepviselo-testiileti hatarozatban dontott a VIII. keruletben az otthoni gyermekgondozas 
mukodteteserdl.
Az otthoni gyermekgondozas alapvetd celja, hogy segitseget nyujtson az arra raszorulo 
csaladoknak iker sziiles eseten, vagy ha a szulo betegsege miatt nem kepes a gyermek 
gondozasara.

A szolgaltatas gyakorisagat es idotartamat a csalad igenyei hataroztak meg. Otthoni 
gyermekgondozas szolgaltatast a het mindennapjan, szukseg szerint biztositottunk. A szakmai 
munka tartalma a gyermek eletkorahoz, egeszsegi allapotahoz igazodb gondozas-neveles, 
felugyelet volt.

Az otthoni gyermekgondozast ellato kisgyermeknevelok feladatai:
Kozremukodik, tanacsot ad a gyermek pszichoszomatikus fejlodeset elosegito napirend 
kialakitasahoz.
A nyugodt etkezeshez (szoptatashoz) sziikseges targyi, komyezeti feltetelek megteremtese, 
segitese szukseg eseten a gyermek etetese.
A gyermek alkalom szerinti pelenkazasanak, bltbztetesenek segitese, vagy annak elvegzese.
Nyugodt alvast biztositb feltetelek megteremtese.
Fiirdeteshez sziikseges eszkozok elokeszitese, a gyermek furdetesenek segitese, vagy a 
gyermekfurdetese.
A gyermek eletkoranak, fejlettsegenek megfeleld napirend, jatszohely es jatektevekenyseg 
megszervezese, a szulok figyelmenek felhivasa a gyermek koranak megfeleld eszkozokre, 
jatekokra.
A gyermek etetesehez, koranak megfeleld taplalek szukseg szerinti elkeszitesben valo segites, 
vagy annak elkeszitese, a gyermek etetese.
A gyermek levegoztetese az idojarasnak megfeleloen.
Figyelemmel kiseri a gyermek testi, mozgas, ertelmi, erzelmi fejlodeset.
Figyeli a gyermekorvos, vedono tanacsait, a preventfv sziiresek, kotelezo oltasok fontossagat, 
idbpontjat a sziilokkel tudatositja, kozremukodik az azokon valo reszvetelen.

2017. evben osszesen 1.287 oraban 338 alkalommal, alkalmankent 4 ora idotartamban lattak 
el feladataikat a kisgyermeknevelo munkatarsak.
2018. dvben osszesen 1.873,5 oraban 521 alkalommal, alkalmankent atlag 4 oraban lattak el 
feladataikat a kisgyermeknevelo munkatarsak.
2019 evben osszesen 1.273 oraban 329 alkalommal, alkalmankent atlag 4 oraban lattak el 
feladataikat a kisgyermeknevelo munkatarsak.
A kialakult jarvanyugyi helyzet miatt a 2020. ev egy specialis ev volt az otthoni 
gyermekgondozas szolgaltatasban is.
2020.evben osszesen 577 oraban 148 alkalommal, alkalmankent 4 ora idotartamban lattak el 
feladatukat a kisgyermeknevelo munkatarsak. Az ev soran a csaladok a veszelyhelyzet miatt 
nem kertek a szemelyes talalkozast. A sziilokkel a Gyerekhaz szakmai facebook oldalan es 
telefonon keresztiil napi rendszeresseggel tartottuk a kapcsolatot.
2021. evben osszesen 1148 oraban 302 alkalommal, alkalmankent 4 bra idotartamban lattak el 
feladatukat a kisgyermeknevelo munkatarsak.



Az otthoni gyermekgondozas szolgaltatasban dolgozo kisgyermeknevelok munkaidejuk egy 
reszeben vagy egeszeben a Gyerekhaz feladatainak ellatasat es a Dualis kepzes adminisztrativ 
feladatait segitettek.

5.5.1.1.8 Biztos Kezdet Gyerekhaz
A Biztos Kezdet Gyerekhaz gyerekvedelmi alapellatast szolgaltat a Gyvt. 38/A. § (1) 
bekezdeseben foglaltaknak megfelelden. Elsosorban rendszeres gyermekvedelmi 
kedvezmenyben reszesuld, hatranyos helyzetu, vagy halmozottan hatranyos helyzetu 
dvodaskort meg el nem ert gyermekek egeszseges fejlodesehez biztositja a kepesseg- 
kibontakoztato foglalkozast, allapotfelmerest, fejlesztest a sziiloknek, elsosorban az 
anyukaknak a gyermekkel egyutt torteno reszvetelevel.

A 2021. ev elejere Gyerekhazunk nagymerteku 
atalakitason es felujitason esett at. Uj konyha kerult 
kialakitasra, irodaval, raktarozasi helyseggel, 
dolgozoi vizesblokkal bovult a terulet, illetve a 
jatszoszoba teriilete is megnott.

A Covid 19 ujabb hullama miatt es a fovarosi - igy 
a keriiletben is - magas fertozottek szama miatt a 
Gyerekhaz reszleges nyitva tartassal mukodott 
2021.01.01-2021.06.01. kozott. A 104/2021. 
(III.5.) Korm. rendeletre hivatkozva a tarsadalmi 
felzarkozasert felelds helyettes allamtitkar 

allasfoglalasa ertelmeben a virus teijedesenek megelozeset segitve a csoportos foglalkozasok 
szuneteltek.
A megfeleld higienes szabalyok betartasa mellett kaptak a csaladok segftseget ugyintezesben, 
adomanyok atadasaban, egyeni fejlesztesekben.
Tovabbra is igenybe tudtak venni a Gyerekhaz mosasi es szaritasi szolgaltatasat a telefonalasi 
es internet hasznalati lehetoseget.

A napi egyszeri kisetkeztetes biztositasanak erdekeben, heti ket alkalommal sos es edes 
peksutemeny adomanyban - gyumolccsel kiegeszitve - reszesiiltek a csaladok, emellett pedig,
lehetoseg szerint tartos elelmiszer, tisztitoszer es 
tisztalkodoszer adomanyt vehettek at.
A reszleges nyitvatartas alatt a Gyerekhaz 
szolgaltatasait 42 gyermek es csaladja vette 
igenybe. Az igenybevetel online, telefonon es 
szemelyesen is tortent havonta atlagosan 110 
alkalommal. A szolgaltatasok leggyakrabban 
tanacsadas, mosas es szaritas, telefonhasznalat, 
ugyintezesben valos segitsegnyujtas es az 
adomanyok atadasa volt.
Tobb alkalommal kertek kozvetve vagy 
kozvetleniil segitseget a pszichologustol, 
gyogypedagogustol, egyuttmukodo szocialis szakemberektol. A csaladok tobb mint fele 
rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben reszesuld (17 csalad (18 gyermek), ezen belul 17 
gyermek hatranyos vagy halmozottan hatranyos helyzetu es 7 gyermek szegregatumban eld) 
volt.



SiZTOSGyERgQfc
A Gyerekhaz dolgozoi a bejaro csaladok altal is jol 
ismert es gyakran hasznalt kozossegi feliileten egy 
szakmai csoportot hoztak letre 2020. ev elso 
feleben, mely a reszleges nyitvatartas alatt is

a

parhuzamosan mukodott a szemelyes ugyelettel. A 
... ’ ...... ......... Facebook csoport feliiletere gyogypedagdgus, 
“................... e...........................pszichologus, zenei programfelelbs, otthoni

• €*& kisgyermeknevelok altal keszitett videok kerultek
ft® - fiM« “ megosztasra.- E wl -wy* • - ns

A JEB es a Gyerekhaz szakemberei a szakmai
elvarasoknak megfelelo tartalmu, temaju, minosegi videokkal igyekeztek valaszolni az 
edesanyakban, edesapakban felmeriilo kerdesekre. A videok segitsegevel a csaladok ismet a 
Gyerekhaz biztonsagos falai kozott erezhettek magukat.

Tovabbra is heti tematikus rendszerben mukodott a 
csoport, a Gyerekhazban megszokott havi terv 
szerint. Hetfonkent a JEB pszichologusa tartott 
tanacsadast 8 alkalommal. Keddi es penteki 
napokon klasszikus es kortars mesek olvasasa 
tortent, osszesen 17 alkalommal. A mesek 
szigoruan a korosztalynak megfelelo rovid 
tortenetek voltak. Szerdai napokon Dalolot tartott a 
Zenei felelds szakember, az ujra nyitasig osszesen 
11 alkalommal. Mondokazos es nosztalgia 
fotomontazst osztottunk meg 5 alkalommal.

Az online feliileten a csaladok tajekoztatasa folyamatos volt. Friss informaciokat kaptak az 
aktualis jarvanyugyi helyzetrol, szabalyzatrol, jarvanyugyi belso protokollrol.

Gyerekhazunk fokozott figyelmet forditott arra, hogy a higienes szabalyok betartasa mellett 
tudjon a keruletben eld lehetd legtobb kisgyermekes csaladnak segiteni.

A vedelmi intezkedeseket es jogszabalyi valtozasokat figyelembe veve, intezmenyunk, 
fokozatosan nyitott ujra 2021.06.01. napon. A jarvanyugyi protokollnak megfelelden tartottuk 
es tartattuk be a szabalyokat: maszkviseles, tavolsag tartas, kezfertotlenites, letszam- 
korlatozas.

Az ev masodik feleben a megszokott heti tematikus 
tervnek megfelelden tartottuk a foglalkozasokat, 
programokat.

Hetfonkent es szerdankent mondokaztunk, Ringato 
es Zenes foglalkozason vettek reszt a csaladok 
osszesen: 29 alkalommal, amelyeket szakemberek 
tartottak es vezettek le.

Keddi 
napokon 

kezmuves foglalkozast tartottunk es alkalmankent p



a keriileti termeszettudomanyi laborban - melynek a JEB egyik tagintezmenye ad otthont, 
jelenleg meg kiserleti fazisban van - fedeztek fel a kisgyermekek es sziileik a termeszetes 
anyagokat, eszkozoket, keszsegfejleszto jatekokat. A gyermekek es sziileik is orommel 
fedeztek fel az uj komyezetet, kerestek a lehetosegeket.

Szerdankent a zenes foglakozas mellett a sziilok haztartasi ismeretek kereteben tanultak 
varrogeppel varmi es kulonbozo eteleket elkesziteni, melyet 8 alkalommal rogzitettiink.

Csiitdrtdkonkent a gyermekekkel gyogypedagogus 
segitsegevel moka toma foglalkozast tartottunk, ahol a 
sziilok bevonasaval a gyermek esetleges elmaradasait, 
megtorpanasokat igyekeztunk fejleszteni, megsegiteni, 16 
alkalommal. Emellett pedig a JSZSZGYK szervezeseben 
kozdssegi programon vettunk reszt, 16 alkalommal. A nyari 
idoszakban szabadteren meses programot tartottak az oszi- 
teli idoszakban pedig kisgyermekes sziiloknek szolo eletvitel 
es tanacsadas cimu interaktiv eloadas sorozaton vettunk reszt 
a csaladokkal.

programot. A szulokkel tobbszor

Pentekenkent a
nyaron birtokba vett Koszoru utcai Jatszoudvaron

* toltottuk a delelott egy reszet. Az udvaron keso 
dszig hasznaltuk a szabadteri jatekokat, homokozot, 
csuszdat.

A jarvanyhelyzet alatt a 2021. evben sikerult a nyari 
Bucsuztatot, Mikulas es a hagyomannya valt 
Varazslatos Karacsony nevu kozdssegi 
programjainkat megtartani. A 2021. evben osszesen 
22 alkalommal dokumentaltunk kozdssegi 

beszelgetunk kulonbozo, nagyon erdekes es fontos 
kerdesekben, mint pl. orokbefogadas, lakashoz jutasi lehetosegek stb. A legtobbszor spontan
beszelgetesbol alakultak ki csoportos beszelgetd korok, 
amelyekrol 10 alkalommal kesziilt dokumentacid.

Gyerekhazunk szorosan egyuttmukodik a tarsszervekkel, igy 
gyermekjoleti szolgalatok altal szervezett 
esetmegbeszeleseken, konferenciakon, eloadasokon is reszt 
vettunk. A Gyerekhazat latogato csaladjaink koziil 2021. 
evben 2 csaladot erintett gyermekjoleti esetmegbeszeles, 
amelyen a Gyerekhaz is reszt vett. Szakmai teameken 
szaktanacsado, csaladgondozdk, kisgyermeknevelok, 
pszichologus, gyogypedagogus vett reszt, 52 alkalommal. 
Pszicholdgus 16 alkalommal volt jelen a Gyerekhazban, 
ahol a sziiloknek es gyermekeknek egyarant segitett,
kulonbozo kerdesekben, es segitette a Gyerekhaz dolgozdinak mindennapi munkajat is.



A 2021. ev masodik feleben vismaiort egyszer, csotores 
miatt jelentettiink, a fertozes, megbetegedes miatt, nem 
keriilt sor karantenra, zarasra.

A raszorulo csaladokat egesz evben igyekeztunk segiteni, 
ugyintezesben, mosasi-, szaritasi lehetoseg biztositasaban. 
adomanyok atadasaban. Tobb alkalommal kaptunk pekarut, 
amit a csaladok szivesen fogadtak. A teli zaras elott az 
edesanyakat, nagymamakat egy kis kozmetikai csomaggal 
leptuk meg, amit nagy orommel vittek haza.

A 2021-es evben Gyerekhazunkba 30 gyermeket 
regisztraltunk. Az ujonnan regisztralt gyermekek 40%-a 
reszesiilt rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyben, es allapitotta meg esetiikben az
illetekes onkormanyzat a hatranyos helyzetet, 10%-uk pedig szegregatumban elo volt. Tobb 
csalad nem rendelkezett hatarozattal, azonban anyagi es lakhatasi nehezseggel kiizdenek, 
gyermeknevelesi ismereteik hianyosak, ezert segitsegre, tamogatasra szorultak. 
Gyerekhazunkat a 2021-es evben osszesen 49 gyermek latogatta, 46 csalad vette igenybe a 
szolgaltatasokat. Rendszeres latogato atlagban 10 gyermek volt, akik 60-70%-a reszesiilt 
RGYK-ban es hatranyos helyzetiiek es/vagy szegregatumban elok voltak.

5.5.1.2 Egyeb szolgaltatas

Biztos Kezdet Gyerekhaz szolgaltatasait igenybe vevo gyermekek 2021.

Honap 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

Havi megjelenesek 
szama (haimozott adat)

0 0 0 0 41 109 129 135 133 133 120 126

Eves megjelenes szama 
(haimozott adat)

926

Rendszeresen bejarok 
szama

0 0 0 0 7 6 9 9 10 10 10 12

Ebbol rendszeres 
gyermekvedelmi 
kedvezmenyben 
reszesiilok szama

0 0 0 0 7 4 5 6 5 4 7 9

Ebbdl
hatranyos/halmozottan 
hatranyos helyzetu 
/szegregatumban 616k 
szama

0 0 0 0 6 3 4 5 4 4 7 9

5.5.1.2.1 Nepkonyha
A 243/2020. (VL03.) szamu Polgarmesteri dontes alapjan a JEB 2020. junius 2. napjatol fott 
etelt biztosft a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont telephelyekent 
mukodo Nepkonyha szamara. A napi 350 adag egyszeri egy tai meleg etelt a Baboca 
Bolcsode tagintezmeny konyhaja kesziti el. A Baboca Bblcsode gyermekei szamara a Mini- 
Mano Bolcsode konyhaja kesziti el az eteleket.



5.5.1.2.2 SZAKKEPZES
A fenntarto a 273/2015. (XII. 03.) szamu hatarozataban ddntdtt a JEB Dualis szakkepzesben 
vald reszvetelerbl. A JEB a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzataban foglaltaknak megfelelden 
a dontes alapjan 2016. marciustol reszt vesz a dualis kepzesben.
Ennek kereteben 2021. I. feleveben a Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg 
Szakgimnaziuma es Szakkozepiskolaja, tovabba a Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnazium, 
Egeszsegugyi Technikum es Szakkepzo Iskola osszesen 34 fd 14. evfolyamos tanuldja 
tanuloszerzodes kereten beltil vett reszt gyakorlati oktatasban. 2021. junius honapban a 
tanulok sikeres OKJ-s vizsgat tettek.
2021. majus honapban 37 fd 13. evfolyamos kisgyermeknevelo tanuldval kerult megkotesre 
szakkepzesi munkaszerzodes, melynek kereteben 27 fd mar majus honapban megkezdte a 
gyakorlatat, 10 fd pedig szeptember honaptol vett reszt a kepzesben. A szakkepzesi 
munkaszerzodesek kereteben biztositott gyakorlatok 2021. december 21. napjaig tartottak.

A Dualis kepzeshez kapcsolodoan az alabbi eszkdzdket vasaroltuk meg, es szolgaltatasokat 
vettiik igenybe:

Targy Brutt6 osszeg
Egeszsegugyi vizsgalatok: szekletvizsgalat es foglalkozas egeszsegugyi vizsgalatok 271 490 Ft

Gyakorlati oktatashoz sziikseges eszkozok, felszerelesek vasarlasa: elethu babak, 
babaruhak, babakad, csecsemomerleg, stb., valamint a tanulok fogadasahoz sziikseges 
berendezesi targyak, pl.: cipos szekreny, fogas, stb. 527 981 Ft
Etkezesi utalvanyok 185 956 Ft
Biztositas 70 782 Ft
Osszesen: 1 056 209 Ft

Egyeb kepzesek
Bdlcsddeinket - a magas szakmai szinvonal elismeresekent - tbbb oktatasi intezmeny is 
valasztotta gyakorlati helyszinenek, az egyetemekrol (pl.: ELTE-TOK, Semmelweis, Karoli) 
7 fd kisgyermeknevelo hallgatd jart rendszeresen gyakorlatra, de lehetbseget biztositottunk 7 
fo szakkozepiskolas diak kozossegi szolgalatara is. Fontos, hogy a majdani kisgyermeknevelo 
kollegak tanulmanyaik idejen a legmagasabb szinvonalu oktatasban reszesuljenek, melynek 
resze a megfelelo szakmai gyakorlat. A bdlcsddekben dolgozo szakemberek igyekeztek 
tudasuk es szakmai tapasztalataik atadasaval segiteni a diakokat.

5.5.1.23 JASZER
A Jdzsefvarosi Aldozatsegito Szakmai Egyuttmukodesi Rendszer (JASZER) 2021-ben a 
koronavirus miatt kihirdetett veszelyhelyzetre vald tekintettel nem minden tervezett 
programot valdsitott meg. Amennyiben a program felepitese engedte, az online formaban 
kerult megtartasra.

JASZER Team files
2021. januar 14. napjan online formaban megtartotta idei elso uleset a JASZER Team. A 
JASZER Team iilesen szakmai vezeto asszony ismertette, a 2020. evi Szakmai es Penziigyi 
Beszamolot, valamint a tagok beszamoltak a 2020. evi JASZER-hez kapcsolodo 
tevekenysegukrol. A JASZER Team iilesen a tagok elhataroztak, hogy 2021-ben tovabbra is 
az aldozatsegites es az egeszsegugy kapcsolatat helyezik eldterbe.

JASZER kepviselete, eldadas tartasa

V



Dr. Vojnovics Ibolya JASZER elnok tajekoztato eloadast tartott 2021. januar 21. napjan a 
Budapest-Kiilso Jozsefvarosi Reformatus Egyhazban, az okomenikus imahet alkalmabol. 
Elnok asszony roviden bemutatta, hogy aldozatta valas eseten, mely szervezetekhez lehet 
fordulni, es hogy azok milyen segitseget tudnak nyujtani. A resztvevok szamara kiosztasra 
kerult egy rovid tajekoztato anyag az elhangzottakrdl.

JASZER Team iiles
2021. marcius 16. napjan online formaban tartotta meg masodik uleset a JASZER Team. A 
JASZER team tagok meghataroztak az eves programtervet, valamint a programok 
lebonyolitasahoz szukseges feladatokat es azok felelbseit.

Online kepzessorozat
A JASZER 2021 tavaszan online kepzessorozatot szervezett gyermekvedelem temakdreben.

2021. marcius 29. napjan A gyennekvedelmi szakellatas szerepe a gyermekaldozatokkal valo 
munkaban cimmel kerult megrendezesre az elso alkalom. Az elso kepzesi napon a resztvevok 
Kuslits Gabor nyito eloadasabol megismerhettek a Fovarosi Gyennekvedelmi Kozpont es 
Teriileti Gyennekvedelmi Szakszolgalat munkajat. Masodik eloadokent Szoboszlay Ferenc r. 
alezredes beszelt a gyermekaldozatok rendorsegi meghallgatasarol, es az eljaras 
nehezsegeirbl. Birone Szunai Orsolya a Szocialis es Gyermekvedelem! Foigazgatosag 
osztalyvezetoje bemutatta a resztvevoknek a prostitucio es emberkereskedelem 
gyermekaldozataihoz kapcsolodo ellatorendszer. Ezt kovetoen Dr. Lazary Gyorgyne 
igazsagiigyi pszichologus szakerto asszony bemutatta a Bamahus Szombathely munkajat. 
Utolso eloadaskent Spronz Julia bemutatta a PATENT Patriarchatust Ellenzok Tarsasaga 
Jogvedd Egyesulet munkassagat.

2021. aprilis 12. napjan Gyermekaldozatok a VIII. keriileti intezmenyekben cimmel kerult 
megrendezesre a masodik kepzesi alkalom. Az elso eloadast Fugedi Laszlo tartotta, aki 
bemutatta az altala vezetett Feher Gyuru Kdzhasznu Egyesuletet. Ezt kovetoen Szogi 
Szabolcs szakmai vezeto tartott eloadast, Aldozatok az atmeneti gondozasban cimmel. Dr. 
Antalne Talos Katalin vezeto vedono eloadasabol a resztvevok megismerhettek a veddndk 
munkajat es feladatait, amelyet egy eset bemutatasaval szemleltetett. Santa Judit a VIII. 
keriileti Kormanyhivatal Gyamhivatalanak osztalyvezetoje a gyamhivatal szemszogebol 
elemezte a gyermekek aldozatta valasat. Mogyoro Anita szakmai vezeto asszony eloadasabol 
a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont szemszogebol ismerhette meg 
a temat a kozonseg. Zaro eloadaskent Oberth Jozsef a Magyar Emberi Jogvedd Kozpont 
Alapitvany kuratoriumi elndket hallhattuk, aki a Kiskoru aldozatok, jogsertb elhelyezestbl 
gyermekrablasig cimmel tartotta meg gondolatebreszto prezentaciojat.

2021. aprilis 26. napjan kerult sor az utolso alkalomra, Gyermekjogok, gyermekek, mint az 
aldozatsegites specialis celcsoportja cimmel. Dr. Palinkas Zsuzsanna az EMMI Integralt 
Jogvedelmi Szolgalat gyermekjogi kepviselojenek eloadasabol megismerhettek a resztvevok, 
hogy mivel foglalkoznak a gyermekjogi kepviselok, valamint egy rovid osszefoglalot kaptak a 
gyermeki jogokrol altalanossagban. Ezt kovetoen Dr. Vojnovics Ibolya JASZER elnoke a 
gyermekek, mint az aldozatsegites specialis celcsoportja temajaban tartott eloadast. Elnok 
asszony kozel 10 evig vezette Fovarosi Aldozatsegitd Szolgalatot, ebbbl az idbszakbol hozott 
a resztvevoknek gyakorlatias es megrazo esetket. Horvath Aniko szakpszichologus asszony 
eldadasaban arrol beszelt, hogy a gyermekek hogyan elik meg az aldozatta valtast. Baracsi 
Katalin, LL.M csaladjogi szakjogasz, intemetjogasz, kozdssegi media trener egy aktualis 
temat hozott: Digitalis kihivasok es az online gyermekvedelem lehetbsegei cimmel tartott 



prezentaciot. A kepzessorozat lezarasakent De Coll Agnes bemutatta a Baptista 
Szeretetszolgalat munkassagat az emberkereskedelemben.

A kepzesek ZOOM feluleten kerultek megrendezesre, atlagosan 40 fo reszveteleve. Az online 
formanak koszonhetoen tobb videki intezmeny kepviseloi is hallgattak a szakmai eldadasokat.

Lakossagi program
A Jozsefvarosi Aldozatsegito Szakmai egyuttmukodesi Rendszer (JASZER) 2021. jiinius 3. 
napjan online lakossagi programot tartott.
Az online ertekezlet kereteben dr. Vojnovics Ibolya elnok asszony koszontotte a resztvevoket, 
majd roviden bemutatta a magyar aldozatsegites rendszeret.
Ezt kovetoen dr. Baracsi Katalin LL.M, csaladjogi szakjogasz, intemetjogasz, kozossegi 
media trener tartott interaktiv eloadast Minden(ki)a neten?! cimmel. Eldadasaban tanacsokat 
adott a biztonsagos intemethasznalat erdekeben, bemutatott nehany social media feliiletet, 
amelyet a gyermekek mind jol ismemek, ellentetben a szuloi tarsadalom egy reszevel.
Intemetjogasz asszony bemutatta a sharenting jelenseget. Jelentese az angol „share” es 
„parenting”, vagyis a megosztas es a sziiloseg szavakbol all ossze. Arra a jelensegre utal, 
mikor szulok a gyermekeikrol megalias nelkiil posztolnak online kepeket.
Szakjogasz asszony bemutatta a resztvevoknek az Online Sangoval programot. A 
gyermekeknek szolo munkafuzetek foszereploje Sango, a ninja; 6t hivhatjak segitsegul a 
gyermekek, amikor az online terben felelos, tudatos donteseket kell hozniuk. Az 5-9 
eveseknek szolo Sango-munkafuzet leginkabb egy kepeskonyvre hasonlit: olyan 
beszelgetesindito temakat tartalmaz, amelyekkel szulo es gyermek is megertheti, az online 
helyzetekkel osszeftiggo kockazatok csokkenteset elsosorban nem a tiltas, a szabalyok, hanem 
a parbeszed, a figyelem segithet. A munkafuzet es tovabbi sziiloknek, pedagogusoknak szolo 
kiadvanyok letolthetoek az alabbi weboldalrol: https://digitalisgyermekvedelem.hu/ .
Az eldadas kovetkezo szakasza a cyberbullyingrol (online terben torteno zaklatas), szolt, es 
bemutatasra keriilt nehany a biztonsagos intemethasznalatot eldsegito, sziiloknek kifejlesztett 
applikacio, program, valamint az adott temakorben relevans civil szervezet elerhetosege.

JASZER Trening
Szakmai treninget tartott 2021. junius 16-18. kozott a Jozsefvarosi Aldozatsegito Szakmai 
Egyuttmukodesi Rendszer (JASZER) Zalakaroson a Keszenleti Rendorseg tidulojeben.

A resztvevok uj trenerrel, dr. Sziics Gyorgy pszichologus urral ismerkedhettek meg. A trening 
fo temaja a Lelektani ismeretek az aldozatkezelesben volt. A trening celja az aldozatokkal 
kapcsolatba keriilo munkatarsak ismereteinek es keszsegenek fejlesztese, hasznosithato 
ismeretek atadasa, melyek segitseget adnak hatekonyabb munkavegzesukhoz.
Az alabbi temakorCkben melyulhettek el a jelenlevo JASZER tagok: a palyakor psziches 
funkcio (intellektus, erzelmek, viselkedes), emberismeret a palyakorben, a csalad lelektani 
ertelmezese, szocializacio es csalad, az interakcio (a szemelykdzi kapcsolatok vilaga), 
kommunikacio, az emberi kapcsolatok konfliktusai, konfliktuskezelesi modok es technikak.
A treningen ket tovabbi szakmai eloadas is elhangzott. Szili-Darok Ildiko szocialis szakember 
eldadasabol kostolhattak bele a resztvevok a rajzelemzes rejtelmeibe, valamint Doszpoly 
Orsolya a Miskolci Aldozatsegito Kozpont koordinatora bemutatta a 0-24 mukodo 
Aldozatsegito Vonal tevekenyseget.

Oszi szemelyes jelenleten alapuld kepzesek
A Jozsefvarosi Aldozatsegito Szakmai Egyuttmukodesi Rendszer (JASZER) 2021. dszen 
kepzessorozatot inditott Aldozatsegites a gyakorlatban cimmel. A kepzessorozat celja az volt, 

https://digitalisgyermekvedelem.hu/


hogy a resztvevok a szakmai eloadasokbol es a megtortent esetek bemutatasabdl olyan 
komplex gyakorlati tudast kapjanak a rendszer altal nyujtott segitsegnyujtasi formakrol es a 
resztvevo szervezetek mukodeserol, hogy a hozzajuk fordulo aldozatokat a megfeleld helyre 
tudjak iranyitani a segitsegnyujtas erdekeben.

A kepzeseken Dr. Vojnovics Ibolya a JASZER elndke tartotta a bevezetd eloadasokat, 
bemutatva mind a civil, mind az allami aldozatsegites rendszeret Magyarorszagon. Ezt 
kovetoen Webeme dr. Berkes Erika aldozatsegito szakiigyintezo asszony megtortent esetek 
bemutatasan keresztiil ismertette a Budapest Fovaros Kormanyhivatala Gyamiigyi es 
Igazsagugyi Foosztaly Aldozatsegito Szolgalatanak munkajat. Harmadik eldadokent 
Doszpoly Orsolya az Igazsagugyi Miniszterium Miskolci Aldozatsegito Kozpont 
koordinatoranak prezentaciojan keresztul betekintest nyerhettek a megjelentek az 
Aldozatsegito Kozpontok es az Aldozatsegito Vonal munkajaba. A kepzesek zarasakent 
Juhasz Julianna a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont intezetvezeto fonovere 
tartott eloadast Hogyan ismerheto fel az aldozat, es mit tehet a szakember, ha eszleli az 
aldozatta valast? cimmel.
2021. oktober 7. napjan a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpontban kerult 
megtartasra a kepzes az intezmeny dolgozoi szamara.

2021. oktober 14. napjan a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
tanacstermeben az egyhazak es nemzetisegi onkormanyzatok kepviseloi ismerkedhettek meg 
a fent leirt temakkal.

A Molnar Ferenc Magyar-Angol Ket Tanitasi Nyelvu Altalanos Iskola pedagogusai 2021. 
november 2. napjan vettek reszt a kepzesen, majd ezt kovetoen 2021. november 11. napjan, 
epitve az elso alkalommal elhangzott informaciokra ket szakmai eloadast hallgathattak meg. 
Az aldozatta valas nemcsak a buncselekmeny konkret sertettjere van hatassal, hanem a sertett 
komyezetere, csaladjara is, ezert Dr. Vojnovics Ibolya elnok asszony gyakorlati tapasztalatait 
osztotta meg a resztvevokkel az aldozatsegites es a csaladjog teriileten. Ezt kovetoen dr. 
Baracsi Katalin LL.M, csaladjogi szakjogasz, intemetjogasz asszony Biztonsag(ban) az 
intemeten cimmel tartott nagy siker arato es kozos gondolkodast kezdemenyezo interaktiv 
eloadast.

A JASZER elnoksege tobb alkalommal tartott elnoksegi ulest es egyeztette a feladatokat, 
valamint elnok asszony a JASZER kepviseleteben tobb alkalommal vett reszt es tartott 
eloadast partnerszervezet meghivasara aldozatsegiteshez kapcsolodd rendezvenyen.

JASZER Team Ules
2021. november 23. napjan online formaban tartotta meg 2021. evi 3. iileset a JASZER Team. 
A JASZER team tagok beszamoltak a legutolso team files ota tortent esemenyekrol, 
ujdonsagokrdl. Elnok asszony roviden ismertette a 2021-es ev elvegzett feladatait, valamit 
szakmai vezeto asszony a 2022-es ev elozetes terveit.

A JASZER koltsegvetese

A JASZER mukodesi koltsegeit a Fenntarto a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 
koltsegveteseben biztositja, mint onkent vallalt feladat. A fenntarto 2021-ban brutto 5 millid 
forintot biztositott a JASZER mukodesere, az alabbiak szerint:

Modositott eldiranyzat Teljesites Maradvany



Ber 1 534 000 Ft 931 086 Ft 602 914 Ft
Jarulek 217 000 Ft 113414 Ft 103 586 Ft
Dologi 2 746 990 Ft 1 951 759 Ft 795 231 Ft
Beruhazas 502 010 Ft 496 498 Ft 5 512 Ft
Osszesen: 5 000 000 Ft 3 492 757 Ft 1 507 243 Ft

A catering szolgaltatasokhoz tartozo koltsegeket (elelmiszer szamlak, etkezesekhez vasarolt 
eldobhato poharak, evoeszkozok, stb.) a jelenlegi jogszabalyok alapjan berbol keil 
finanszirozni.

A keletkezett maradvany a Jozsefvarosi Onkormanyzat koltsegvetesebe visszafizetesre keriilt.

5.5.2 Teritesi dijkoteles onkent vallalt alapellatason tuli szolgaltatas

5.5.2.1 IDOSZAKOS GYERMEKFELUGYELET
A szuld elfoglaltsaganak idejere, nehany orara kerheti gyermeke felugyeletet a bolcsode 
nyitvatartasi idejeben. Idoszakos gyermekfeliigyeletet a gyermek torvenyes kepviselojevel 
kotott irasos megallapodas alapjan biztositunk. Ez alapjan az idoszakosan gondozott 
kisgyermek felveheto normal bolcsodei csoport ures ferdhelyere, szemelyes gondoskodast 
nyujto ellatasok teritesi dijairol szolo 56/2017. (XII.20) onkormanyzati rendelet 6. szamu 
melleklete szerint a JEB Bolcsodeiben.
Az idoszakos gyermekfelugyelet teritesi dij elleneben vehetd igenybe. A havi befizetendo 
teritesi dij az igenybevett gondozasi orak es etkezesi alkalmak alapjan keriil megallapitasra. A 
teritesi dij befizetesre minden honapban egy alkalommal keriil sor, a befizetett osszegrol 
keszpenzfizetesi szamla keriil kiallitasra.

2017. evben idoszakos gyermekfelugyelet szolgaltatast osszesen 3.793 oraban vettek igenybe 
a csaladok. A sziilok altal befizetesre keriilt 948.250,- Ft oradij es 294.298,- Ft etkezesi dij.
2018. evben idoszakos gyermekfelugyelet szolgaltatast osszesen 2.600 oraban vettek igenybe 
a csaladok. A sziilok altal befizetesre keriilt 650.000,- Ft oradij es 224.282,- Ft etkezesi dij.
2019. evben idoszakos gyermekfelugyelet szolgaltatast osszesen 3.580 oraban vettek igenybe 
a csaladok. A sziilok altal befizetesre keriilt 894.360,- Ft oradij es 322.174,- Ft etkezesi dij.
2020. evben idoszakos gyermekfelugyelet szolgaltatast osszesen 3.270 oraban vettek igenybe 
a csaladok. A sziilok altal befizetesre keriilt 1.336.000,- Ft oradij es 424 180,- Ft etkezesi dij.
2021. evben idoszakos gyermekfelugyelet szolgaltatast osszesen 6.110 oraban vettek igenybe 
a csaladok. A sziilok altal befizetesre keriilt 3.055.000,- Ft oradij es 746.480,- Ft etkezesi dij.

2020. aprilis 1. napjatol az idoszakos gyermekfelugyelet oradija 500,- Ft/6ra.

6 SZAKMAI KEPZES, INNOV ACIO

6.1 Bolcsodei szakembereink kepzese

2021-ben a JEB az alabbi szakmai folyoiratokra, kepzesekre biztositott lehetoseget 
munkatarsai reszere:

Elelmezes folyoirat
Orszagos Gyogyszereszeti es Elelmezes-egeszsegiigyi Intezet kepzese elelmezesvezetok 
reszere 1 fo

- OMI Kft. Munkajog online konferencia (4 modul) 2 fo
- Zenei neveles a bolcsodeben akkreditalt tovabbkepzes 28 fo



- A JEB2021-benazalabbiakszerintkdtdtttanulmanyiszerzddest:
o Muveszettel neveles a legkisebbeknek szakiranyu tovabbkepzes 1 fd
o Kisgyermekgondozo-nevelo OKJ kepzes 1 fd
o Dajka tanfolyam 3 fd
o Magyarorszagi Montessori Egyesiilet Montessori alapkepzese 3 fo
o Gyogypedagogiai asszisztens OKJ kepzes 1 fd

- NSZI altal szervezett
o Kommunikacio (segito beszelgetes eroszakmentes kommunikacio) tovabbkepzes
o Csoportszupervizio szakmai tovabbkepzes

6.2 BELSO SZAKMAI MUNKACSOPORT

6.2.1 Irodalmi munkacsoport
Feladata a kisgyermeknevelok kepzese, a sztilok tajekoztatasa, segitese a gyermekek 
szakmailag helytallo irodalmi neveleseben. A csoport fd feladata az erre a celra keszult 
faliujsagokon es szemelyesen ajanlott kortars es nepi irodalmi muvek ismertetese. Az 
irodalmi munkacsoport a 2021. evben tbbb alkalommal tartott szemelyes es online talalkozot. 
Az irodalmi ajanlasok terjeszteset minden bolcsode a lehetosegeikhez merten kinalta a 
gyerekek es sztilok szamara. Uj konyvekkel bdvult minden intezmeny repertoarja, valamint 
erkeztekuj irodalmi fuzetek.

6.2.2 Belsokepzes munkacsoport
A jarvanyiigyi helyzetre valo tekintettel szemelyes es online talalkozasokra kerult sor, melyek 
alkalmaval beszeltunk az aktualis szakmai feladatokrol, javaslatokrol. 2021. evben a 
munkacsoport elkezdte a JEB Szakmai protokolljanak felulvizsgalatat.

6.3 EGYEB ESEMENYEINK
A Gyermekkert Bolcsodeben mukodik a Bolcsode Muzeum. Tobb videki es fovarosi bolcsode 
munkatarsai, kisgyermekneveloket kepzo iskolak tanuloi latogattak el es tekintettek meg a 
Muzeumot, de az egyeni latogatok is szep szammal jottek. A muzeumi es kdnyvtari latogatok 
szama2021. evben 441 fd volt.

Bolcsodek Napja alkalmabol a fenntarto altal szervezett es finanszirozott Bolcsodek napi 
unnepsegre kerult sor a Hl 3 Rendezvenytermeben. Az unnepseg jo hangulatban telt, 
mindenki nagyonjol erezte magat.

7 PALYAZATOKON VALO RESZVETEL

2020. evben a JEB-nel harom nyertes palyazat zajlik, melyek az alabbiak:
1. A 2018-1-HU01-KA201-047763 szamu I.ECEC Intercultural Early Childhood Education 

and Care - Curriculum Design for Professionals (Interkulturalis koragyermekkori 
intezmenyes neveles es gondozas - felsooktatasi tanterv tervezes szakemberek szamara) - 
Erasmus+ koznevelesi es strategiai partnerseg palyazat szellemi termek eloallitasa 
program. A projekt teljes koltsegvetese 394.070 euro, melybol a Jozsefvarosi Egyesitett 
Bolcsodek 39.780 euros tamogatasban reszestil. A palyazat elofmanszirozott, onresz nem 
terheli, 2018. szeptember 1. napjatdl 2021 augusztus 31. napjaig tart (36 honap). A 
palyazat a jarvanyhelyzetre valo tekintettel 2021.12.31. napjaig meghosszabbitasra kerult. 
A reszvevo orszagok: Olaszorszag, Belgium es Magyarorszag.

2. A 2018-1-HU01-KA201-047760 szamu FINE! Food and Nutrition In ECEC (Elelmezes es 
taplalkozas a koragyermekkori intezmenyes neveles es gondozas kozetkezteteseben) -



Erasmus+ koznevelesi es strategiai partnerseg tapasztalatcsere program. A projekt teljes 
koltsegvetese 134.565 euro, melybol a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 26.410 euros 
tamogatasban reszesiil. A palyazat elofmanszirozott, onresz nem terheli, 2018. november 
1. napjatol 2020. oktober 31. napjaig tart (24 honap). A palyazat a jarvanyhelyzetre valo 
tekintettel 2021.10.30. napjaig meghosszabbitasra kerult. Reszvevo orszagok: Portugalia, 
Olaszorszag, Horvatorszag, Bulgaria es Magyarorszag.

3. A 2020-1 -HU 1-KA201-078756 szamu FIRST STEPS - Adaptation of children to 
preschool
environment” (Elso lepesek - a gyermekek alkalmazkodasa az intezmenyi komyezethez) 
Erasmus+ koznevelesi es strategiai partnerseg tapasztalatcsere program. A projekt teljes 
koltsegvetese 142.954 euro, melybol a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 32.915 euros 
tamogatasban reszesiil. A palyazat elofmanszirozott, onresz nem terheli, 2020. december 
15. napjatol 2023. majus 14. napjaig tart (29 honap). Reszvevo orszagok: Olaszorszag, 
Bosznia Hercegovina, Spanyolorszag, Esztorszag es Magyarorszag.

2020. evben tehat e fentiekben bemutatott 3 folyamatban levo Erasmus+ palyazat zajlott 
intezmenyiinkben. A jarvanyhelyzet miatti utazasi korlatozasok ugyanakkor jelentos 
mertekben gatoltak ezek megvalositasat. A legtobb kulfoldi treninget es tovabbkepzest tbrolni 
kellett, elhalasztani vagy atszervezni online formara.
A LECEC projekt kereteben megszervezesre kerult a kisgyermeknevelok ELTE altat tartott 
tovabbkepzese inkluziv neveles temakorben. A projekt soran megfigyeleseket vegeztek volna 
a bolcsodekben az ELTE munkatarsai, de ezt a tevekenyseget a korlatozasok miatt 
videofelvetel utjan valdsitottuk meg.
A FINE projektben elorehoztuk a palyazatban tervezett receptfuzet kiadasaval kapcsolatos 
tevekenysegeket, melyet online formaban vegeztuk. A projekt a bolcsodei elelmezes 
temajaban lezarult volna 2020. evben, de a korlatozasok miatt meghosszabbitasra kerult.
A FIRST STEPS projekt dontoen a gyermekek bolcsodei beszoktatasaval fog foglalkozni, 
2020. evben a partnerek megismerkedese kezdodott el online formaban.

8 Ellenorzesek

A bolcsodevezetok 2021. evben is rendszeresen ellenoriztek a gyermekcsoportokban zajlo 
munkat (otthonos komyezet megteremtese, napi tevekenyseg rendszeressege, szokasok 
kialakitasa, betartasa, jatek felteteleinek megteremtese, erzelmi biztonsag kielegitese, 
szeretetteljes legkor biztositasa, kisgyermeknevelo elfogadd magatartasa, szocialis 
kapcsolatok elosegitese). Tovabba folyamatosak voltak az intezmeny mukbdesebol fakado 
adminisztracios feladatok, a leltar, az elelemraktar keszleteinek es a HACCP szabalyainak 
valo megfeleles ellenorzesei is.

A JEB sajat belso ellenorzesei:
- Dualis kepzes kereteben tanuldk gyakorlati napjanak ellenorzese
- KJT-s gyakomok minosito vizsgajat megelozo megfigyelesek
- Pedagogus gyakomok felkeszulesenek megfigyelese
- Kisgyermeknevelok altal vezetett szakmai dokumentacio ellenorzes minden bolcsodeben
- HACCP-nek valo megfeleles ellenorzese tobb bolcsodeben

Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal ellenorzest tartott:
- 2021.06.14. a Jatekvar Bolcsode konyhajan. A mindsites eredmenye 91%, kivalo.
- 2021.06.16. a Baboca Bolcsode konyhajan. A mindsites eredmenye 88%, jo.



- 2021.11.29. a Tucsbk-lak Bolcsode konyhajan. A mindsites eredmenye 96%, kivalo.

A Pest Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Allategeszsegugyi, Nbveny- es 
Talajvedelmi Fbosztalya negy alkalommal is ellendrizte a konyhainkat, amelynek 
eredmenyekent a Katica es a Tiicsok-lak Bblcsbdek konyhajat kifogastalannak ftelte, a 
Baboca Bolcsode konyhajaban apro falfeliilet hibat nehezmenyezett, amit a gondnok kollegak 
azonnal javftottak. A Gyermekkert Bolcsode eseteben az intezkedesi terv vegrehajtasat csak 
reszleges megjeldlessel tudtuk elkiildeni a hatosagnak, mivel a muemlek eptiletben a nedves 
falak saletromosodasanak megszuntetese a 2022. ev feladatai kbze fog tartozni.

Az Allami Szamvevbszek „Az bnkormanyzati intezmenyek ellenorzese - Az onkormanyzat 
es tarsulas iranyitasa ala tartozo intezmenyek integritasanak monitoring tipusu ellenorzese” 
cimu ellendrzesi programjanak kereten beliil vegzett ellenbrzest.

Ebben az evben is lezajlottak a szakhatosagi ellenbrzesek a munka- es balesetvedelem, 
erintesvedelem teren, valamint a felvonok biztonsagi felulvizsgalata, a jatszoteri eszkozok 
minbsittetese is megtortent.

9 INTEZMENYUNK 2021. EVI KOLTSEGVETESE

A JEB 2021. evi beszamolojanak alabbi pontjaiban szereplo penzugyi-kbltsegvetesi adatokat 
a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont Gazdasagi Szervezete 
biztositotta.

KOLTSEGVETESI ADATOK LM EZMENYI SZINTEN OSSZESiTVE

Bevetelek

Ercdeti 
eloiranyzat (Ft)

Modositott 
eloiranyzat (Ft)

Kloininyzat 
Idjcsitcs (Ft) Tcljesites

Mukodesi celu 
tamogatasok 
allamhaztartason belulrol

- 37 778 918 37 778 918 100,00%

Felhalmozasi celu 
tamogatasok 
allamhaztartason belulrol

- 4 930 214 4 930 214 100,00%

Intezmenyi mukodesi 
bevetelek

116 218 000 104 031 995 91 428 550 87,89%

Mukodesi celu atvett 
penzeszkozdk 14 886 000 14 886 000 9 253 113 62,16%

Kbltsegvetesi bevetelek 
osszesen 131 104 000 161 627 127 143 390 795 88,72%

Elozo evi kbltsegvetesi 
maradvany igenybevetele

- 41 999 711 41 999 711 100,00%

Kbzponti iranyitoszervi 
tamogatas

1 007 050 000 1 089 300 920 1 067 957 264 98,04%



Finanszirozasi bevetelek 
osszesen 1007 050 000 1 131 300 631 1 109 956 975 98,11%

BEVETELEK 
OSSZESEN 1 138 154 000 1 292 927 758 1 253 347 770 96,94%

Az intezmeny eredeti eldiranyzata a bevetel teren az ev kozbeni modositasok folyaman 
13,6%-kal keriilt megemelesre, legnagyobb reszt a mukodesi celu tamogatasok AHT-on 
beliilrol es az elozo evi koltsegvetesi maradvany igenybevetele kapcsan, osszesen 
1.292.927.758 Ft-ra, ami 96,64%-ban teljesult.

A koltsegvetesi bevetel 88,72%-on teljesult, az elteres a mukodesi celu atvett penzugyi 
eszkozokhoz es az alulfinanszirozashoz kapcsolodik.

A bevetelek 85,21%-at az eloiranyzat teljesuleset vizsgalva a kozponti iranyitoszervi 
tamogatas tette ki (a kozponti iranyitoszervi tamogatas; 1.067.957.264 Ft es az osszes bevetel; 
1.253.347.770 Ft aranya).

Az intezmenyi mukodesi bevetelkent a bolcsodei ellatashoz kapcsolodo etkezesi es 
gondozasi teritesi dijak, valamint a dolgozok etkezesi teritesi dij bevetele, tovabba a 
Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont Eziistfenyo gondozohaz reszere 
biztositott etkeztetes ellenerteke keriilt tervezesre. Ev kozben a nepkonyha reszere torteno 
fdzes alapanyag sziikseglet koltsegenek a JSzSzGyK-hoz kerulese, valamint a kozetkeztetesi 
feladatok idoszakos ellatasa miatt tortent eloiranyzat-modositas.

Kiadasok

Megnevezes Eredeti 
eloiranyzat (Ft)

Modositott 
eloiranyzat (Ft)

Eloiranyzat 
teljesites (Ft) Teljesites

Szemelyi juttatasok 759 226 000 848 791 020 812 521 896 95,73%

Munkaadokat terhelo jarulekok 
es szocialis hozzajarulasi ado 134 639 000 144 105 787 143 971 346 99,91%

Dologi kiadasok 233 571 000 227 496 434 181 341 157 79,71%

Ellatottak penzbeli juttatasai 0 0 0

Egyeb mukodesi celu kiadasok 0 28 481 861 28 481 861 100,00%

Mukodesi kiadasok osszesen 1 127 436 000 1 248 875 102 1166 316 260 93,39%

Beruhazasok 10 618 000 26 252 656 17 860 618 68,03%

Felujitasok 0 17 800 000 2 276 424 12,79%



Felhalmozasi kiadasok 
osszesen: 10 618 000 44 052 656 20 137 042

KIADASOK OSSZESEN 1 138 054 000 1 292 927 758 1 186 453 302 91,76%

Az intezmenyi modositott eldiranyzatokhoz viszonyitva az osszes kiadasok eves teljesitese 
91,76%-os volt.

A kiadasi eloiranyzatokon beliil a mukodesi kiadasok 98,30 %-os, a felhalmozasi kiadasok 
1,70 %-os aranyt kepviseltek (a mukodesi kiadasok; 1.166.316.260 Ft es az osszes kiadas; 
1.186.453.302 Ft, illetve a felhalmozasi kiadasok; 20.137.042 Ft es az osszes kiadas aranya). 
A mukodesi kiadasok teljesulese 93,39%-kal, mig a felhalmozasi kiadasok 45,71%-kal 
tortentek meg.

A szemelyi juttatasok eldiranyzat 86,63%-at a torveny szerinti illetmenyek (alapilletmeny, 
kdtelezo potlekok) tettek ki, melyek kifizetese a 2021. evben 97,17%-on teljesultek.

A szemelyi juttatasok reszletezese

Mcgnevc/cs Ercdcti 
cloininx/ut (Ft)

Modositott 
duiranyzat (Ft)

Eldiranyzat 
teljesites (Ft) Teljesites

Alapilletmeny 703 119 000 724 424 085 703 890 194 97,17%

Normativ jutaimak 0 34 679 467 34 679 467 100,00%

Keszenleti, ugyeleti, 
helyettesitesi dij, tulora

0 14 733 625 10 696 308 72,60%

Jubileumi jutalom 7 995 000 7 995 000 6 892 405 86,21%

Beren kivtili juttatasok 27 043 000 32 808 725 30 556 322 93,13%

Ruhazati koltsegterites 5 143 000 5 855 000 4 949 427 84,53%

Kozlekedesi koltsegterites 6 042 000 6 060 000 1 104 198 18,22%

Foglalkoztatottak egyeb 
szemelyi juttatasai

5 966 000 16 538 319 16 538 319 100,00%

Munkavegzesre iranyulo 
egyeb jogv. nem sajat fogl. 
fiz. juttatas

3 584 000 3 835 301 1 618 845 42,21%

Egyeb kulso szemelyi 
juttatasok

334 000 1 861 498 1 596 411 85,76%

Szemelyi juttatasok
osszesen

759 226 000 848 791 020 812 521 896

%L



A munkaadokat terheld jarulekok reszletezese

Megnevezes Kredeti 
eloiranyzat (Ft)

Modositott 
eloiranyzat (Ft)

Eloiranyzat 
tcljesitcs (Ft) Teljesit€s

Szocialis hozzajarulasi ado 111 980 000 121 464 357 121 237 916 99,81%

Rehabilitacios hozzajarulas 14 345 000 14 345 000 14 437 000 100,64%

Tappenz hozzajarulas 0 3 513 430 3 513 430 100,00%

Munkaltatot terheld szja 9 314 000 4 783 000 4 783 000 100,00%

Munkaadokat terheld 
jarulekok osszesen 135 639 000 144 105 787 143 971 346 99,91%

A dologi kiadasokon belul a legnagyobb aranyt a kozuzemi dijakon feliil az iizemeltetesi 
anyagok beszerzese, a karbantartasi-, kisjavitasi szolgaltatasok es a szakmai tevekenyseget 
segito szolgaltatasok kiadasai kepviselik.

A dologi kiadasok reszletezese

Megnevezes Eredeti 
eloiranyzat (Ft)

Modositott 
eloiranyzat (Ft)

Eloiranyzat 
tcljesitcs (Ft) Teljesites

Szakmai anyagok beszerzese 5 603 000 6 165 682 6 157 417 99,87%

Uzemeltetesi anyagok 
beszerzese 100 711 000 89 925 597 80 636 720 89,67%

Informatikai szolgaltatasok 
igenybevetele 4 100 000 4 112 900 3 957 491 96,22%

Egyeb kommunikacios 
szolgaltatasok 2 037 000 2 022 325 971 714 48,05%

Kozuzemi dijak 29 358 000 29 358 000 22 976 737 78,26%

Vasarolt elelmezes 0 0 0 0,00%

Berleti es lizing dijak 1 892 000 1 967 000 1 932 927 98,27%

Karbantartasi, kisjavitasi 
szolgaltatasok 7 693 000 13 430 364 7 743 710 57,66%

Kozvetitett szolgaltatasok 0 298 775 298 240 99,82%



Szakmai tevekenyseget segitb 
szolgaltatasok 24 494 000 16 238 290 7 527 609 46,36%

Egyeb szolgaltatasok 13 274 000 20 687 773 15 197 972 73,46%

Afa kiadas 44 053 000 42 704 133 33 488 751 78,42%

Egyeb dologi kiadasok 456 000 585 595 451 869 77,16%

Dologi kiadasok osszesen 233 671 <100 227 496 434 181 341 157 79.71%

A felhalmozasi kiadasok reszletezese

Megiicvcz.es F.redeti 
eldiranyzat (Ft)

Modositott 
doiraiiv/al (Ft)

Eloiranyzat 
teljesites (Ft) Tdjcsites

Immaterialis javak beszerzese, 
letesitese

0 1 869 940 1 806 000 96,58%

Ingatlanok beszerzese, 
letesitese

4 724 409 0 0,00%

Informatikai eszkozok 
beszerzese, letesitese

0 2 655 200 2 655 200 100,00%

Egyeb targyi eszkozok 
beszerzese, letesitese 8 360 630 11 421 832 9 602 275 84,07%

Beruhazasi celu elozetesen 
felszamitott afa

2 257 370 5 581 275 3 797 143 68,03%

Beruhazasok osszesen: 10 618 000 26 252 656 17 860 618 68,03%

12,79%Ingatlanok felujitasa 0 14 015 748 1 792 460

Felujitasi celu elozetesen 
felszamitott afa

0 3 784 252 483 964 12,79%

Felujitasok osszesen: 17 800 000 2276 424 12,79%

Felhalmozas osszesen: 10 618 000 44 052 656 20 137 042 45,71%

A beruhazasi es felujitasi kiadasok reszletezeset az alabbi tablazat tartalmazza:

Megnevezes Netto (Ft) Brutto(Ft)

2 db Xiaomi Redmi mobiltelefon 39 800 50 546

Megiicvcz.es


5db Hyundai iitve furo 79 015 100 349
Allo ventilator 6 291 7 990
cipotarto, edenyszarfto, kotenyek 9 433 11 980
Fei lesztoeszkozdk 54 787 69 580
Felfujhato ugralovar 50 701 64 390
Fellepo, festek 7 079 8 990
Fertotlenitos szonyeg 16 400 20 828
Funyird, molnarkocsi, egyeb szerszam 60 614 76 980
Iratmegsemmisitok 3db 86 600 109 982
Irodai szek 2 db 70 850 89 980
Irodai szekek, szekreny 22 047 28 000
Klimaszereles II. (item munkadij vegszamla 926 000 1 176 020
Klimaszereles IL (item Baross 112.1, resz 4 551 910 5 780 926
Oltozoszekreny 14 724 18 700
Pelenkazo pult 26 528 33 690
Saigo allvanyok alkatreszei 117 891 149 722
Saigo pole elemek 110 023 139 729
Szakmai anyag /irodaszer E-sz.ig. olvaso 16 540 21 006
Szerszamok 31 480 39 980
Toner, billentyuzet, mobiltelefon 25 800 32 766
Ugralovar 2 db 200 795 255 010
Bosch aprito 13515 17 164
Egyseges irodabutor 31 575 40 100
Fertotlenitos szonyeg 16 399 20 827
Hiito, mikroh. siito, botmixer, merleg 83 147 105 597
Konyhai gepek 21 258 26 998
Pelenkazo szekreny szivacsbetettel 60 512 76 850
Futobicikli 73 189 92 950
Konyhabutorok 63 622 80 800
Laminalo gep 12 591 15 990
Mikrohullamu siito 16 522 20 983
Stokedlik 48 500 61 595
Szekreny 17717 22 500
Szunyogriaszto, transzportkocsi 10 228 12 990
Hiito, mikroh. siito. botmixer, merleg 36 777 46 707
Inox talalokocsi 31 980 40 614
Jatekok 11 299 14 350
Ruhaszaritok 7 873 9 999
Szervizkocsi S402 5db 186 550 236 919
Szonyegek 168 032 213 401
Transzportkocsi 150 kg 10 228 12 990
Nyomtato 2db, toner 2db, USB kabel 5m 83 500 106 045
Gorenje konyhagep szett 30 184 38 334
Electrolux mosogep 74 306 94 368
Gyiimolcspres 17 299 21 970



Ket csuszdas maszoka 78 661 99 900
Pad, cipotarolo 24 787 31 480
Cipotarolo 6 693 8 500
Eladopult, barkacs asztal, paravan 78 630 99 860
Moshato matrac 70db 981 102 1 246 000
Vasaloallvany 2 db 11 803 14 990
Jatekok 29 843 37 900
Kenwood husdaralo 28 771 36 539
Stokedlik 17 500 22 225
Jatekok, kreativ eszkozdk 37 787 47 990
Szamitogep, op. rendszer, irodai szoftver 189 606 240 800
Szamitogep, op. rendszer, irodai szoftver 258 597 328 418
Vasalo 2 db 28 740 36 500
19787RWC21, Lenovo notebook ldb, MS Windows 205 597 261 108
19787RWC21, Lenovo notebook 12db, MS Windows 1 685 600 2 140 712
Asus S513EA notebook 14db 2 475 200 3 143 504
Kavefozo automata 90 543 114 990
Udvari mellekepuletek tetoszerkezete 1 792 460 2 276 424

Osszcscn 13 881 576 17 629 601

10 Vezetoi ertekeles, osszegzes

A Szakmai programunkban foglaltakat 2021. evben is szerettuk volna teljes koriien 
megvalositani, de ezt a COVID 19 vilagjarvany ebben az evben is reszlegesen 
megakadalyozta. A biztonsagos mukodes erdekeben minden bolcsodenkben es 
telephelyunkon betartottuk a jarvanyiigyi eloirasokat.

A folytatodo veszelyhelyzet es jarvany hullamok sora tovabbra is felelem es bizonytalansag 
erzest hozott nem csak a bolcsodeket igenybe vevo csaladok, hanem a munkatarsaim szamara 
is.

Felelds vezetokent ebben a helyzetben is fontos volt szamomra, hogy munkatarsaim jol es 
biztonsagban erezzek magukat, munkajukat orommel vegezzek. Ennek erdekeben a 
munkahelyi komyezetet tovabbra is igyekeztem a lehetd legbiztonsagosabba tenni. Megfelelo 
veddeszkbzdket (szajmaszkok, labzsakok, gumikesztyuk, plexi arcmaszkok) antibakterialis, 
fungicid es virucid tisztitoszereket, fertotlenfto geleket es folyekony szappanokat 
biztositottam. Sajat protokollt dolgoztunk ki, hogy a fertozesveszelyt a minimumra 
csokkenthessuk. Ez kihatott a csaladokra is, mert a gyermekeket „zsilipes” rendszerben 
engedttik be. Az oltatlan szulok pedig nem johettek be az epuletekbe. A belepok labzsakot 
kaptak, kezfertotlenites, homerozes utan maszkban kerultek beengedesre.

Nagy segitseg volt szamunkra, hogy az onkormanyzat kiegeszitette a vedekezesiinket 
eszkozokkel, fertdtlemtoszerekkel. Valamint biztositotta, hogy a dolgozok folyamatosan 
szureseken vehettek reszt. Az ev vegere a dolgozok jelentos hanyada megkapta a 2. illetve 3. 
oltasat, igy 85-90%-os atoltottsaggal mukodtunk. A JEK kollegai rugalmasan es nagyon 



segitokeszen alltak a jarvanykezelessel kapcsolatos problemaink megoldasara. Sok dolgozok 
az Aurora utcaban kaphatta meg az oltasat.

Tekintettel arra, hogy ebben az evben minden bolcsodenk folyamatosan nyitva allt a csaladok 
szamara, a fertozes be-bekuszott a falaink koze. Tobb alkalommal kellett csoportokat lezami, 
mely a fertozessel erintett gyermekeket es dolgozokat 5-10 napra kizarta a bolcsodekbol. 
Koszdnettel tartozunk a JGK munkatarsainak, akik a lezart csoportok visszanyitasat 
megelozoen fertotlenito permetezest vegeztek a fertozessel erintett helyisegekben.

A vedoeszkozok a dolgozokon kfvul folyamatosan rendelkezesre alltak a bolcsodekbe jaro 
csaladok reszere is.

Figyelve munkatarsaim mentalis egeszsegere a foallasu pszichologusunk segitsegevel 
mentalhigienes tamogatast is biztositottam resziikre.

A 2021. evben tervezett pedagogiai es egyeb innovacios tervek koziil a vilagjarvany ellenere 
sikeriilt megvalositani az alabbi programjainkat:

- A 2018. evben megnyert es 2021 evben folytatodott Erasmus+FINE! korszerti 
gyermekelelmezes temakoru tapasztalatcsere palyazati programunk az eredi kiirashoz 
kepest meghosszabbitasra kerult, igy a tervezett horvatorszagi es bulgariai utazasunkat 
meg tudtuk valositani, ezzel a program tapasztalatcsere resze hianytalanul 
megvalosulhatott. A projekt zarasara oktoberben kerult sor. Idokozben megerkezett a 
palyazatot kiird Tempus Kozalapitvany altal vegzett zaro beszamolo ertekelese is, 
mely szerint 100 pontbol 93 pontra ertekeltek a munkankat.

- Az Erasmus+IECEC strategiai partnerseg kereteben folytattuk a masik 2017. evben 
megkezdett projektunket is. A multikulturalis neveles koreben elkezdett munkat a 
2021. nyaran megvaldsitott olaszorszagi kepzesi programunk koronazta meg. A 
Firenzeben tett szakmai latogatas nagyszerii elmenyt es tapasztalatot adott a reszt vevo 
8 fd kollegaknak. A virushelyzet ellenere fogadni tudtuk az olasz bolcsodekbol erkezo 
delegaciot is. Tartalmas szakmai hetet tudtunk megvalositani a jozsefvarosi bolcsodei 
dolgozdink bevonasaval, akik biiszken mutattak meg a magyar szakmaisagot es a 
jozsefvarosi komyezetet. Ez a palyazat is veget ert ez ev decembereben. Jelenleg a 
palyazat zaro beszamolasi idoszakan dolgozunk.

- 2021 evben egy uj nyertes palyazatot kezdtunk el megvalositani, mely Erasmus+ 
„FIRST STEPS- cimet kapta, a projekt celja az europai bevalt gyakorlatok azonositasa 
es megosztasa a koragyermekkori alkalmazkodasi fazisrol. A kora gyermekkori 
neveles- gondozas egyik legfontosabb szakasza a beszoktatas, adaptacio. Ez az 
idoszak nagy hatassal van a bolcsodei es az dvodai koru gyermekekre, a kesobbiekben 
pedig az iskolai eveikre. Nem csak a gyermekek szamara nagy lepes ez, hanem a 
csaladok szamara is. Minden csalad szamara fontos ez az idoszak, kiilonosen a 
migransok, etnikai kisebbsegekhez tartozo csaladok (mint pl. a roma csaladok, 
gazdasagi vagy kulturalis szegenysegben elo csaladok) szamara. Ez a projekt is 
nemzetkozi, mert olasz, spanyol, bosnyak es eszt kollegakkal kozosen valositjuk meg 
a 2021-2023 evekben. 2021 evben Esztorszagban es Spanyolorszagban vettunk reszt 
tanulmanyuton.

- A szakmai munkat, problemakezelest segito „esetmegbeszelo” csoportok munkaja 
ismet el tudott indulni. Az egyes, nehezseget okozo esetek a sajat bolcsoden belul 
kerultek megbeszelesre.

- Ebben az evben megerositesre kerult a bolcsodekben dolgozo csoportvezetd 
kisgyermeknevelok tevekenysege. Ev kozben tobbszor dsszeultiink es a bolcsodeket 



erinto kiemelt szakmai kerdeseket beszeltiik at. A csoportvezetok meghallgatasa es 
bevonasa a szakmai dontesi folyamatokba meg kozelebb viszi a vezetes munkajat a 
mindennapokba. A csoportvezetok minden bolcsodeben a legjobban teljesito es a 
kozvetlen munkatarsaik bizalmat elvezo kisgyermeknevelok, akik elso kezbol tudjak 
artikulalni azokat a gyakran felmeriilo problemakat, melyekre a vezetesnek reagalnia 
kell.

- A fejlodesben megtorpant gyermekek korai fejleszteset a foallasu gyogypedagogussal 
biztositottuk tovabbra is, tovabba folytattuk az egyuttmukodest a Fovarosi Pedagogiai 
Szakszolgalat VIII. keruleti intezmenyevel. A Pedagogiai Szolgalatnal vezetovaltas 
tortent, igy meg kellett ismemunk egymast, ezzel egyutt a mar korabban megkotott 
egyuttmukodestinket is uj alapokra helyezttik. Sajnalatos tenykent tapasztaljuk, hogy 
egyre tbbb fejlodesben megtorpant gyermek keriil a latoteriinkbe, igy a 
Szakszolgalattal kotott megallapodas tovabbra is lehetove teszi a bolcsodebe jard 
gyermekek evenkenti egyszeri szureset, melyre 2021. evben ugyan nem keriilt sor, de 
sikeriilt elokesziteni a 2022. evi tavaszi szuresi idoszakot.

- A sajat gyogypedagogusunk szomatopedagogiai tovabbkepzese, mely a 2021-es evben 
tovabb folytatodott meg magasabb szintii prevenciora ad lehetoseget a fejlodesben 
lemaradt gyermekek fejlesztese teren.

- Mester vezetdkepzesre 2019. evben kotelezett munkavallalo voltam. A kepzest a 
jogszabaly szerint megujitottam 2021. ev decembereben.

Az elkovetkezendo evekben uj pedagogiai es egyeb innovaciokat is tervezek 
megvalositani, melyek az alabbiak:

- 2021. evben is folytatodtak az eldkeszito munkak a fizikai-biologiai-kemiai 
torvenyszeriisegekre epito, tapasztalati elozetes tudast megalapozo „heurisztikus 
felfedezo-kutato pedagogiai labor” kialakitasara a Mini-Mand Bolcsodeben. A 2020 
evben kialakult veszelyhelyzet miatt a labor beinditasa elmaradt, ennek 
megvalositasat, termeszetesen a jarvanyhelyzet fuggvenyeben 2021-re iitemeztem at. 
Mivel a 2021-es ev is a COVID amyekaban telt, meg mindig az eldkeszito fazis zajlott 
jelentos iddben. De 2021. dszen nevet kapott a program (EduLAB) es berendezesre 
keriilt a helyiseg, igy sikeriilt elinditani kiserleti pilot jelleggel a labort, mely 
modszertananak fejlesztese folyamatosan folyik. Terveink szerint 2022 tavaszan 
tudjuk majd megnyitni a csaladok szamara;

- tovabbra is fontos resze az intezmenyem szakmai/pedagogiai programjanak a 
komyezettudatos es fenntarthatosagra neveles, hiszen a bolcsodes koru gyermekek 
szenzitivitasa, kivancsisaga megfeleld alapot biztosit ahhoz, hogy egy 
komyezettudatos magatartas kialakulhasson. A korai tapasztalatszerzes soran letrejovo 
jo modellek, konnyen beepiilnek a gyermekek szemelyisegebe, szokasrendszerebe. A 
rahangolodas, a mintak megtapasztalasa, szemleletformalas, szokasok kialakitasa a 
bolcsodei neveles soran megkezdodhet. A kisgyermeknevelok attitiidje, peldamutatasa 
mintakent szolgalhat a gyermekek szamara, amely a komyezettudatos viselkedes 
formalodasat tamogatja. A kora gyermekkori generacioba fektetett energia es tudas 
mindannyiunk erdeket szolgalja. Ezert nagy drbmomre szolgalt, az onkormanyzat altal 
tervbe vett palyazati lehetoseg, hogy 2022. evben komposztladakat kaphatunk;

- a futo palyazatok gondozasa fontos feladat, de mivel ket projektiink is a vegehez ert 
ujabb palyazati lehetosegek kihasznalasa is a 2022. evi terveim kozott szerepel;

- a COVID elsodorta 2021-ben lehetoseget, de a 2022. evi tervek kozott eroteljesen 
megjelenik a Fiiveszkerttel valo egytittmukodes folytatasa;

- a Gyermekkert Bolcsodeben folytatodott a Montessori csoport beinditasanak 
elokeszitese, a kisgyermeknevelok elvegeztek a szukseges kepzest. 2021-ben elkesziilt 



a modszertani szakmai anyag. A csoport beinditasat 2022. szeptember hdnapjatol 
tervezem megvalositani;

- a JEB egyseges szakmai protokolljanak tovabbfejlesztese, bovitese folyamatos 
fejlesztese is a tervek kdzbtt szerepel;

- 2021 ev vegen kidolgozasra keriilt egy kommunikacios trening tematika a 
kisgyermekneveldink szamara. A kepzes celja, hogy a kisgyermekneveldket segftse a 
szulokkel valo mindermapos kommunikacios folyamat soran. Ez a trening 2022. ev 
elejen keriil megtartasra es szeretnenk minden evben biztositani ezt a lehetoseget a 
szakembereink szamara;

- terveink kozott szerepel a JEB minosegiranyitasi kezikonyvenek megfogalmazasa es 
kiadasa. A minoseg eleresehez kapcsolddoan elegedettsegmerest terveziink, bar a 
folyamatos veszelyhelyzet jelentosen befolyasolja a szolgaltatasi folyamataink 
alakulasat;
2021. evben a fenntarto engedelyevel egyuttmukodesi megallapodast kotottem a 
Semmelweis Egyetemmel az ures ferdhelyek jobb kihasznalasa erdekeben a 
gyermekvedelmi torveny adta keretek kozott. A megallapodas alapjan 2022-2023 
evben 20 gyermeknek biztositunk ferdhelyet a keriileti bolcsodeinkben. Cserebe a JEB 
munkavallaldinak egeszsegugyi szureset kapjuk 2022. evben.

- Humaneroforras fejlesztes, megtartas:
o hazai es kiilfoldi tapasztalatszerzes megteremtese a dolgozoim szamara a 

palyazati forrasok jo kihasznalasaval,
o a mar megkezdett treningek, kepzesek folytatasa az elkovetkezendo evben, 
o a vezetok es munkatarsak koreben dnertekelesi es elegedettsegi kerddiv 

felvetele.

Az intezmenyunkben a vezetokepzes tekinteteben minden olyan vezeto, akire nezve a 
jogszabaly kotelezove tette a mester, illetve alap vezetdkepzest, a tanfolyamot 2020-ra 
elvegezte es megszerezte a kotelezo tanusitvanyt. Ket uj vezeto keriilt az elmult idoszakban 
kinevezesre, ok meg nem tudtak besorolodni a vezetokepzes programjaba, mert folyamatos a 
tultoltottseg. A kozepvezetok tekinteteben 2022-ben kell beadni a jelentkezest a 
fenntartokepzesre.

Intezmenymukodtetes, gazdalkodas:
A bolcsodeink finanszirozasat a fenntartoi, a kozponti allami tamogatas, es a szulok altal 
befizetett szemelyi teritesi dijak bevetele biztositja. Az elozo evekhez hasonloan 
kbltsegvetesunket 2021-ben is kiegeszitettem palyazati forrasokkal es a dualis kepzessel jaro 
addbevetellel, mely forrasok a bolcsodeink pedagogiai szemleletenek, a szakmai anyag 
fejlesztesenek jobbitasat teszik lehetove.
Szervezetunk az elore meghatarozott celjaink elerese erdekeben a rendelkezesiinkre allo 
forrasokat a hatekonysag, gazdasagossag, eredmenyesseg es szabalyszeruseg jegyeben 
hasznalja fel. Gazdalkodasunkat az allamhaztartasi tbrvenyben meghatarozottak es a 
Munkamegosztasi Megallapodas alapjan a JSZSZGYK Gazdasagi Szervezete segiti, 
tamogatja.

2021. evben a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek 1.253.347 e forinttai gazdalkodott. A 
szemelyi juttatasokat ebbol 812.522+143.971= 956.493 e forint fedezte. A fennmarado 
296.854e forint az intezmeny mukodesi koltsegeit biztositotta.
2021. evben a bolcsodei szemelyi teritesi dij beveteleink az alabbiak szerint alakultak. A 
sziilok altal befizetesre keriilt:

- 8.714 e forint gyermeketkezesi szemelyi teritesi dij,



- 20.388 e forint gondozasi szemelyi teritesi dij.
2021. evben idoszakos gyermekfeliigyelet szolgaltatast osszesen 6110 oraban vettek igenybe 
acsaladok. A sztilok altal befizetesre keriilt:

- 3.055 e forint oradij
- 747 e forint gyermeketkezesi dij.

2021. ev folyaman a JEB bolcsodeiben a 492 ferohelyen 610 fd gyermek rendelkezett 
bolcsodei jogviszonnyal, figyelembe veve az ev soran beiratott gyermekeket, a folyamatos 
jogviszonnyal rendelkezd gyermekeket es a megszunt jogviszonyu gyermekeket. A bolcsodei 
jogviszonyok megszunesenek oka nehany esetben lakohely valtoztatas, nagyobb reszt 
ovodaba iratkozas volt.

2021. szeptemberben sok gyermek ovodaba indult es az ujonnan beiratott gyermekek 
letszama a vilagjarvany miatt elmaradt a regi megszokottol. A jarvany es a vedekezes 
tovabbra is eloterbe keriilt, a sztilok ovatosabban igenyeltek az ellatast. A vilagjarvany okozta 
gyermekletszam csokkenes nem csak a keruletunket, hanem az egesz orszagot erintette, igy a 
MAK 2021. evben ismetelten es tobbszor megvaltoztatta az elszamolasi rendszert. Az utolso 
valtozat alapjan a bolcsodebe beiratott gyermekek szama kepezi a normativ tamogatas alapjat, 
mely kedvezd elszamolasi feltetelt hozott, a JEB 2021 evben atlagban az allami tamogatas 
80%-anak igenybevetelere lett jogosult. Ez a normativa elszamolasi rendszer a tamogatasi 
beveteleink tekinteteben nem csokkenest, hanem novekedest eredmenyezett.

A mar negy eve bevezetett pedagogus eletpalyamodell is hozzasegitett a fenntartdi 
tobbletbevetelekhez. A bevetel novekedeset biztositja a tovabbi felsofoku vegzettsegu 
kisgyermekneveloi munkatarsak szamanak, aranyanak bovitese, mely egyben a magasan 
kepzett pedagogus allomannyal a szinvonalas szakmai munka zaloga is. Az dnkormanyzat 
bevetelet jelentosen noveli, ha minel tobb felsofoku vegzettsegu kisgyermeknevelo munkatars 
dolgozik az intezmenyben (2018-ban 31 fo, 2019-ben 30,5 fo, 2020-ban atlagosan 35 fo + 5 
Gyes-en van 2021-ben 41+ 3 fd Gyes-en). A forrasbovites lehetoseget tehat jelentosen 
befolyasolja, ha a munkaltato inspiralja a dolgozokat a diploma megszerzesere, mely 
osszhangban all az altalam preferalt tanuloszervezeti kultura megtermesevel is.

Az intezmeny mukodteteset a hatalyos szakmai es gazdasagi jogszabalyok rendelkezeseinek 
betartasaval vegeztem, kezelve a jarvanyhelyzet adta feladatokat. Minden bolcsode 
zavartalanul, a feladatvegzes gordiilekenysege biztositva volt. A sziikseges eszkozok, 
berendezesek beszerzese es javitasi feladatok azonnali elvegzesenek lehetosege nem utkozott 
akadalyba.

A valsaghelyzet fennallasa miatt nehez, mozgalmas evet zartunk. Vezetokent a legfontosabb 
feladatomnak tartottam:

- a takarekos gazdalkodast,
- a dolgozoim egeszsegenek megorzeset,
- a bolcsodekbe es a Biztos Kezdet Gyerekhazba jard gyermekeknek es csaladjaiknak a 

sziikseges segito tamogatas megadasat.

Budapest, 2022. marcius 28.

Csendes Antalne 
gazdasagi vezeto

Koscsone Kolkopf Judit 
intezmenyvezeto


