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B ud a pest Józsefvá ľosĺ onko rmányzat

Képviselő-testülete számära

Tisztelt Képviselő-testii|et !

L Tényállás és a dtintés tatalmának ľészletes ismertetése

a.)A Józsófuárosi Egyesített Bölcsődék a Tarsadalmi Megrijulás opeľatív |1oęľam 
(további-

ukbun' rÁIvĺopl teiáteben a2009. évben sikeresen pá|yazott a TAMoP 5.f.2l08l1kódszá-

mú, ',Biztos 
Kezdet Gyerekház Bp. VIII.'' című, a Közép-magyarországi régió teľĹiletére kiíľt

programon , a pá|yźaaton elnyeľt .i..'"g. 40.422.125,- Ft volt. A Progľam megvalósulásának

vlĺi. teruleti Ĺelyszíne a Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék 1083 Budapest, Szigetvári u. l.
szám a1attí székhelye. A Gyerekhríz műkĺidési kĺlltsége évente klirt pźiyázati támogatásból,

valamint az onkormányzatáltal biztosított forrásból keľĹilt ťlnanszirozásĺa.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺármester, Sántha Péteľné alpolgĺíľmester

A képviselő-testületi iilés időponda:2015. decęmber 03. ..s2. napirend

Táľry: Javaslat a Józsefváľosĺ Egyesített Bölcsődékkel kapcsolatos diintések meghozata|ára

" ""''-*. *'*lésen kell tfugya|ni, ahatźlrozatelfogadasához minősített szavazatttjbb-

ség szĹikséges.
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*.--"'"-"'* és Pénzüryí Bizottság véleményezi X

Embeľi Erőfoľrás Bizottság véleményezi X

Hatźr ozati j av as|at a bizottság számźra:.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-

testtiletnek az e|őterjesztés megtárgyalását.



A támogató szolgáItatás és a kĺizĺisségi ellátások ťlnanszitozási rendjérol szóló tg|l20o8.
(VII.30.) Korm. rendelet 2013. augusztus 3|. napjátől hatályos ľendelkezései tartalmazzák a
Biĺos Kezdet.Gyerelúlázakmfüödési támogatásáravonatkozó páIyazati eljárást. A Budapest
Józsefuárosi onkormźnyzat (továbbiakban: onkoľmźnyzat) sikerésen pa|yazott a fenti jog-
szabályban meghatározott, az Emberi Erőfonás Minisztere által meghirdetett Biztos Kezdet
Gyerekhazat mfüĺĺdtető szolgáltatók befogadásĺíra és állami támogaĺísára e|nevezésű pályá-
zaton, a tłĺmogatasi és befogadási időszak 2014. januźr O| - 20|6. december 31. A repviselo-
testtilet 368120|3. (X.02.) szźnní dĺjntése alapjan ezen időszakban önként vállalt feńdatkent
továbbľa is mfüödteti a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék keretein beltil a Biztos Kezdet
Gyeľekházat (továbbiakban: Gyerekhaz), azza| a kikötéssel, hogy a Gyerekház fenntartása
nem igényel önkormányzati költségvetési forľást. A tĺmogatĺĺsi cisszeg évente 6.245.I|2,- Ft
(20|4.,20|5.), mely a kĺiltségekef teljes egészében fedezte.

A Gyeľekh az cé|jaa szocio-kulturĺĺlis hátľányokkal ktizdő, elsősorban a hátľiĺnyos be|yzetíi,
vagy halmozottarl hátriĺnyos helýzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását tĺĺmo-
gató, fejlődési lemaradását kompeĺuá|ő, a sztilői kompetenciákat erősítő, a szĺilő és kĹil<inĺlsen
az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biaosított társadalmi fe|zárkőzźst
segítő prevenciós szolgáltatás biĺosítísa. A kerĹiletben sikeresen miĺködő progľamot ingyene-
sen átlagosan napi 15 fő veszi igénybe.

A Gyerekhaz20|3'januáľ 0l. napjától a gyermekek védelméľől és a gyámugyi igazgatásről
sző|ő 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: GyVt.) fogtaltak alápján uóteňltá gyer-
mekj óléti alapellátások kcĺrébe.

A finanszírozźs kiszámíthatóslĘának biztosítása érdekében a ptilyázati rendszer 20|6.januáľ
01-jétől megszüntetésre keriil és a fenntaľtók a költségvetési törvény által meghat áĺozott fe|té-
telek szeľint részesülnek tiímogątásban. A Gyerekház továbbra is finanszírozási szerződés
alapján részesül tĺímogatásban, melynek20|6. évi támogatási összege 6.245.l l5,- Ft. A Gye-
reh.házak a továbbiakban bejegyzés köteles szolgáltatássá válnak, ,7śrt u fenntaľtókn ak z016.
február l-jéig kérelmezniük kell a2O15. december 31-én mfüödő Gyerel<házának bejegyzését
a szo|gá|tató i nyi lvántaľtásba.

A szolgáltatói nyilvántartásba töľténő bejegyzés érdekében szĹikséges a Józsefuĺírosi Egyesí-
tett Bĺilcsődék (a továbbiakban: JEB), mint a Gyerekhaz működésének helyet biztosító intéz-
mény A|apítő okiľatának, Szervezeti és Mrĺkĺ'dési Szabá|yzatának, valamint a Szakmai Pľog-
ramjának módosítása. A dokumentumok az előterjesztés |.-3. számumellékletét képezik.

A Szakmai Program első felében a JEB-re vonatkozó általános leírások találhatóak, a második
felében mind a 7 tagintézményére vonatkozóan külön-kĺilĺĺn jelenik meg az adott bölcsĺĺdére
vonatkozó helyi adottságok, azá|ta|anyújtott szolgá|tatások, napi életének bemutatása.

A jogszabályi rendelkezések szeľint a Gyerekházban heti 40 őrában egy főt vezetőimunka-
köľben, heti 30 őrában |egalább egy ftĺt nem vezetői munkaköľben kell foglalkoztatni. Jelen-
leg a Gyerek.htzban t fó főállású közalkalmazoÍt gyercV'ház vezętő és 2 ĺB 6etĺ f0-f0 őrás)
megbízási szerzcĺdésse||átjael feladatát . Az I foállású közalkalmazott jogvíszonya a Képvise-
lő-tęsttilet 7|120|4. (IV.23.) számri döntése a|apján2tJ|6. december 3l. napjáig, a betbgadási
időszak végéig tart. A Gyeľekhĺíz szolgáltatói nyilvántartásba történő be;egýzese miatt a meg-
bízási szerzódések megszüntetésre kerülnek és a feladatellátás érdekében szĹikséges a JE-B
koza|ka|mazotti szakmai|étszźLmát (egy ftĺ nem vezetői munkakör) további egy szakmai fővel
megemelni, illetve aGyerek'házvezetójénekhatározottidőtartamú 2016. december 3l. napjá-
ígĺartőjogviszonyáthatározatlan időtartamravá|toztatni, így a JEB engedé|yezett létsziíma
l85 főľől l86 főre módosul.



b.) Bűnmegelőzéssel és áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok
Budapest Főváros Kormányhivata|a, a Budapesti Rendőľ-főkapitányság és a Budapest Fővá-
ros VIII. keľület Józsefuárosi Önkormányzat a lÁvop 5.6.I. páIyźzat keretében2013. mźr-
cius l-jétőLf0I5. február 28-ig közĺisen valósította meg a,,Bűnmegelőzés és áldozatsegítés
Budapesten, Józsefuárosi modellproglammal'' című projektet. A pźl|yźzat megvalósításában
szakmai vezető helyettesként a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék vezetője Koscsóné Kolkopf
Judit vett részt, mely feladatot a Projektheztaftoző 3 éves fenntaľtĺĺsi időszakban is ellátja.
A Képviselő-testület Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságának l 12612015. (XI.02.) szá-
mú határozatábarlúgy dĺintött, hogy hozzájáru| a BelĹigyminisztériumnak azźi|aĺháztartástó|
sző|ó 2011. évi CXCV. törvény az éilamháztaľtasról szóló tĺirvény végrehajtásaról szóló
368120Il. CXII.3l.) Ko{m. rendelet, valamint a I9l20I5. (v .29.) BM rendelet alapján meghir-
detett, ,,Bűnmegelőzési.projektek megvalósíLísárď' tárgyú nyílt péiyźzatán való részvételhez
aza|ábbiak szerint:
a Budapesti Főváros Kormanyhivata|a a pá|yźző szeÍvezet, és ezen szervęzettel a Budapesti
Rendőr- fokapitrĺnyság, a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Jőzsefvtrosi onkormányzat és a
Budapesti és Agglomerációs Polgárőľ Szervezetek Szövetsége együttműkĺ'dési megállapodást
köt.
Amennyiben a pľojekt pozitív elbírálásban részesül a JEB vezetője a megvalósításban szintén
résztvesz.

Mindezek alapján szükséges a JEB Szervezeti és Működési Szabályzatában az intézmény ve-
zetĺijének feladatai közé a biĺnmegelozéssel és áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok e||átá-

sát megjeleníteni.

c.) Szakképzés
A JEB bolcsödéiben szakmai gyakorlati helyet biztosít a kisgyermeknevelő képzésben részt.
vevő hallgatők ńszére.. A szakképzésrő| sző|ó 2011. évi CLXXXVII. tĺiľvény 2016. januáľ

01. napjától hatályos módosítiĺsa alapján bevezetésre kerül a duális képzés, a gyakorlati helyet
a kisgyermeknevelő hallgatókkal kötött tanu|őszerzodés keretében lehet biztosítani (e|ĺ|zo|eg

a képzést 'végző oktatási intézménnyel volt együttműködési megállapodás). A tanulói szerző-
dés a tanul ő részére előnyĺikkel jár, mivel a képzés idejére havi pénzbeli juttatást kap, a gya-

koľlatban eltöltött idő a nyugdíjalapot képezo munkaviszonynak fog számítani. A gyakorlati
képzés biztosítasa a JEB Szervezeti és Működési Szabźiyzatában is megjelenítésre kerÍilt.

il. A beterjesztés indoka
A fenntartó 20|6. február l-jéig köteles kérelmezni a20|5. december 3|-én működő Gyeľek-
házának bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba, melyhez szĺ.ikségessé vźt|t a JEB alapdo-
kumentumainak felĺilvizsgálata, módosítása és ennek a Képviselő-testület 20|5. december 03.

napi ülésén elfogadása'

ilI. A dtintés célja' pénzüryi hatása
a.) A dĺintés cé|jaakeľületben működő Biztos KezdeÍ. GyerekhĺŁ további mĹĺködésénekbiz-
tosítása, a műkĺidéshez szükséges kcizponti állami támogatás megállapításźů,nz szükséges

szo|gá|tatői nyi lvántartásba vétel.
A Gyerekhaz 20116 évi kĺĺltsége megközelítőleg azonos |esz az e|óző évekéhez (6.245 e Ft),

mely összeg a továbbiakba:r is a központi állami támogatásból keľtil ťlnanszírozásľa. A JEB
álláshelyének egy fovel történő emelése a támogatási ĺĺsszegből biztosított, kivéve az Önkor-
mányzat által nyujtott Cafeteria keľetet, mely a JEB költségvetésében kerĹil biztosítasra. Jelen-

leg ugyanezen munkakĺirhöz tartoző megbízási szerződésheznem kapcsolódik Cafeteria jutta-

tás.
b.) A JEB vezetojének bűnmegelőzéssel és áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatellátasa kü-
lĺin pénzügyi fedezetet nem igényel. A Képviselő-testület 375l20|l. (x.15.) számú határoza-
tának 3. pontjában a bűnmegelőzési pá|yázathoz kapcsolódó 3 éves fenntaľtási időszakra -

2015. március 1- 2018. február 28-ig - előzetes kĺite|ezettséget vállalt évi 1.000 e Ft erejéig'

mely tissze g a20|6. évt(i| a JEB költségvetésében kertil biztosításľa, mint ĺjnként vállalt fela-
dat.



c.) A kisgyermeknevelő hallgatók gyakorlati helyének biztosítiísa érdekében felmeľülő kĺilt-
ségekľe afedezetet aSzakképzési Alapból a Nemzeti Adó _ és Vámhivatalon keresztül a JEB
által igényelt alap normatíva biztosítja. Az ĺinkormźnyzat részérő| pérľ;iigyi fedezetet nem
igényel.

Iv. Jogszabályikłiľnyezet
A Képviselő-testĹilet hatasköre a Magyarország helyi ĺinkormányzatairó| sző|ő 20Il. évi
CL)o(Xx. t<ĺrvény 23. $ (5) bekezdés 11. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a
gylĺmügyi igazgatźsről szóló |997. évi xxxl. tĺĺrvény (továbbiakban: Gyvt.) 104. $ (1) a)' d)
pontj ában foglaltakon alapul.

A Gyvt. 174. $ (3) bekezdése éľtelmében a fennt artő 20l6.febňĺĺĺ l-jéig kĺjteles kéľelmezni a
z0|5. december 3l-én mfüödő Gyerek,házźnak bejegyzését a szolgáltatói nyilvántaľtásba. A
Biztos KezdetGyerekhĺíz személý feltételeit aszemé|yes gondbskodást nýjtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és műkĺjdésfü feltét-
eleiről szőLo I5l1998. (IV.30.) NM ľendelet 5/B. $-a hatźlrozzameg.

Kéťükazalábbihatáĺozati javaslatelfogadĺĺsát.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület rigy dcint, hogy

l. a Biĺos Kezdet Gyeretďláz' mint gyermekjóléti alapszolgáltątást tartós ĺinként vállalt fela-
datként a Józsefuárosi Egyesített Bĺilcsődék 1083 Budapest, Szigetvĺíri u. l. szám alatti
székhelyén a2016. évtől továbbra is míĺködteti.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. december 3l.

2. a Józsefvárosi Egyesített Bĺilcsodék engedélyezett |étszámźlt a Biĺos Kezdet Gyere|<hźz
feladatellátása miatt tjnként vállalt feladatként l fovel megemeli a Kjt. szerinti a|ka|mazás-
sal, így a kcĺltségvetési szerv engedélyezett létsziĺma 185 fĺĺről 186 fore módosul, egy fó
Gyerekház vezetł5i munkakcirt ellátó határozott időtartamú jogviszonyát határozat|an idő-
taľtamban határ ozza me g.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f}ls. december 03.

3. a határozat 2. pontjában megjeltilt gyermekjóléti a|apszolgáltatásra előzetes - műkĺidési
önként vállalt - tartós kĺitelezettséget vállal, melynek kĺiltsége 20l6 évben 6.245 e Ft, a tar-
tós kötelezettségvállalás fedezete a kĺiltségvetési tĺirvényben évente meghatźnozott támoga-
tási összeg, és az Önkormányzat saját bevétele, a Gyerekhźnban kozalka|mazotti jogvi-
szonyban álló szakalkalmazottak Cafeteria juttatását az onkoľmányzat saját bevételeinek
terhére biztosítja, ĺinként vállalt feladatként a Jőzsefvárosi Egyesítętt Bölcsődék költségve-
tésében.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|5. đecember 3l.



4. felkéľi a polgármestert, hogy a 3. pontban foglaltakat a mindenkori kĺiltségvetés elkészíté.
sekor vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő: mindenkoľi k<ĺltségvetés tervezése, elfogaďása

a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék módosító okiratát és a módosítiíssal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okiľaüát, Szervezeti és Műkĺ'dési Szabá|yzatát, Szakmai Programját a
határozat I-3. sz. mellékletében foglalt tartalomma|,,20|6.januar 1. hatállyal jőváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. decembeľ 31.

6. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Józsefuárosi Egyesített Bcjlcsodék székhely
működési engedélyének módosítása iránti kérelem benyujtásáról.

Felelős: polgármesteľ 'l
Határidő: 20|5. december 3l.

felhatalmazza a polgfumestert a hatźrozat 5. pontjában' meghatźrozott dokumentumok alá-
irására és az a|apitó okiratok tekintetében a Magyar Ąllamkincstár esetleges hiánypótlási
felszólításának teljesítésére azza|, hogy a hianypótlás teljesítése jelen határozatta| nem le-
het ellentétes és az a|apítő okiratokat lényegi - helyreigazítási kérdésnek nem minősülő -
kérdésekben nem módosíthatia.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. decembeľ l 5.

a ľÁirĺop 5.6.L. pźiyźzatkeretében fO13. március I-étő|20|5. február }8-áígmegvalósí-
tott ,,Btĺnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten, Jőzsefvźlrosi modellprogrammal'' című
projekt 3 éves fenntaľtási időszakában a szakmai vezető helyettesi feladatokat a Józsęfuá-
ľosi Egyesített Bölcsődék látja el.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. december 03.

A Belügyminisztérium által meghirdetett ,,Bűnmegelőzési projektek megvalósítására'' tár-
gyú nyílt pá|yazat nyertessége esetén a megvalósítás fęladatait a Jőzsefvárosi Egyesített
Bölcsődék |átja e| önként vállalt feladatként.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. december 03.

5.

7.

8.

9.



10. a 375/20Il. (x.15.) szrĺmú határozatźnak 3. pontjában a bűnmegelőzési pá|yźnathoz
kapcsolódó 3 éves fenntaľtasi időszakľa - 20L5. máľcius |-tő| 20|8. február 28-ig - vállalt
évi bruttó l.000 e Ft összeget20|6. évtől a Józsefuaľosi Egyesített Bĺilcsődék kĺiltségve-
tésében biaosítja, mint cinként vállalt feladat.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő : 20 | 6., 20 17 . évi kĺĺItségv etés terv ezése, elfogadása

A dtintés végrehajtását végző szervezeti erység: Humánszo|gá|tatási Ügyosztály Humán- .

kapcsolati [ľoda, Józsefuĺírosi Egyesített Bĺilcsődék.

Budapest, 20|5. novembeľ 20.

O*-o^
Sántha Péterné
alpolgáľmester

Törvényességi ellenőrzés :
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbizásából: .

-ł "ĺak-u 4"-ž
dr. Mészár Eľika -/- a|jegyző

ąśJ



1. számú melléklet

okiľat száma: 67 937 4/M/2

Módosító okiľat

A Józsęfuárosi Egyesített Biilcsődék 2015. július 03. napjĺĺn kiadott, 679374lVl szamú alapi-

tó okiratat az á||amháztartńsrő/.szĺóló 2011. évi CXCV. tłirvény 8/A. $.a alapján a követ.

kezők szerint módosítom: .-

1. Az a|apítő okĺrat 4.3. pontja a ktivetkező i

,,A Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban hótrányos helyzetű, vagł halmozottan hó,trányos

helyzetű óvodáskort még el nem ért głermekek egészséges fejlődésének biztosításdt támogató,

fejlődési megtorpanósoknt észlelő, a szĺ)lői kompetenciákat erősítő, társadalmi felzórkozĺźst
se gítő prevenciós szoĺgáltatás.''

szłiveggel egészĺĺl ki.

2. Az alapítĺó okĺrat 5.3. pontja elharyásra keľůil.

3. Az alapító okĺľat 1.2.2. pontjában -

sziivegrész helyébe a

1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.

sziiveg lép.

Jelen módosító okiratot 20|6.január 1 .

Budapest, f0I5. december .....

Danada-Rimán Edina
jegyzó

taľtós távollétében
dr. Mészár Erika

a|jegyzó

napjától kell alkalmazni.

dr. Kocsis Máté
polgármester

:

I



okirat száma: 67 937 4/ Al2

Alapítő okirat
mó do s íüĺsokkal e gys é g es szerkezetb e fog lalva

Az államháztartásrő| szĺótó 2011. évi CXCV. třiruény 8/A. $-a alapján a Józsefváľosi Egyesített
Bölcsődék a|apítĺí okiľatát a következők szeńnt adom ki:

1. A kiiltségvetési szeľv
megneYezése, székhelye, telephelye

l.l. A kö|tségvetési szerv

l.l.1. megnevezése: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

|.|.f . ľövidített neve: JEB

|.f. A köItségvetési szerv

|.f.1. székhelye: l083 Budapest, Szigetváriu. l.
1.2.2. telephelyei:

2. 
^ 

költségvetésÍ szerv
a la pításával és m egszíĺ nésével összefüggő ľendelkezések

2.1' A költségvetési szerv a|apításźnakdátuma: l994.

f .2. A költségvetési szerv a|apítźsára, źtalakítására' megszüntetésére jogosult szerv
f.2'|. megnevezése: Budapest Főváros VIII..kerĹi|et Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-

testülete

f .f f . székhelye: I082 Budapest, Baross u.63-67.

2.3, A költségvetési szerv jogelĺĺd kĺiltségvetési szervének

megnevezese székheIye
I Katica Bĺilcsőde és Napkĺĺzi otthonos ovoda l089 Budapest' Vaida Péter u. 37.

3. A kiiltségvetési szeľv iľányítása, felügyelete

3'l. A költségvetési szerv irányító szervének/felügye|eti szervének

3.l.1. megnevezése: Budapest Fováros VIII. kerii|et Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testülete

tagint éz ménv/te le phe lv me gnev ezés e t agint ézmény/ te l e p he ly c íme

MinĹManó Bii|csőde l082 Budapest, Baľoss u. l03/A.

2 Babóca Biĺlcsőde 1082 Budapest, Baross u. I 17.
a
J Jáłté|ł,á!r Bti|csőde 1085 Budapest' Horánszky u.2l.
+ Fecsegő-tÍpeqők Błi|csőde |087 Budapest, Szízados út l
5 Gyeľmekkert Bö|csőde 1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.

6 Tiicsök-lak Bti|csőde 1084 Budapest, Tolnai Laios u. 19.

7 Katica Biilcsőde l089 Budapest, Vaida Péter u. 37.

I Konvha l087 Budapest, Kerepesi tlt29ĺA.



4.1.

3.|.f. székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-61.

4. 
^ 

kiittségvetési szeľv tevékenysége

A költségvetési szerv k<jzfeladata:

Magyarország helyi ĺĺnkormányzataiľó| szóló 20l l. évi CLXXKX. törvény 23. $ (5) bekezdés

1 1. pontją és a gyermekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásró| sző|ő |997 . évi XXXI. tör-

vený 1tovĺubiakbán: Gyvt.) 94. $ (3) bekezdés d) pontja alapján személyes gondoskodást nýjtó
gyermekjóléti aĺapetlátásként kötelező ĺjnkormányzati feladatot lát el, a önként vállalt feladat.

ként a Gyvt. 38/A. $-ában meghatĺĺrozott Biĺos Kezdet Gyerekhźuat miĺktidtet továbbá a Gyvt.

a2. $ (3) bekezdéséĹen meghatározott szolgáltat,rásokat önként vállalt feladatként biĺosítja.

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
- A cyvt-uen meghaiározott ryermekjóléti alapellátások keretében biztosított gyermekek

napközben i ellátásának biĺos ítása.
- A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven a|uli gyermekek napközbeni ellátását, szakszeru

gondozását és nevelését biĺosító ntézmény. Ha a gyermek a 3. évét betoltötte, de testi vagy

šzellemi{ejlettségi szintje alapján még nem éĺett azóvodai nevelésre, a 4. évének betöltését

követó augusztus 3 l-ig nevelhető és gondozhatő a bölcsődében.
- A Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban hátrányos he|yzetu, vagy halmozottan hátrányos

helyzetíĺ óvodáskort még el nem éľt gyermekek egészséges fejlődésének biĺosít.ását támo-

gató, feilődési megtorpanásokat ész|e|ő, a szĺ.ilői kompetenciákat erősítő, tiáľsadalmi fe|zár-

koztst segító prevenciós szolgáltatás.

A köttségvetési szerv telephelyeinek műkĺjdési engedélyében szereplő ferőhelyszamok:

t agin t éz mé ny/ te Ie p he Iy me g.
nevezése

t agint éz mén/ t e l e p he ly c íme férőhelyszám

I MinĹManó Bölcsőde l082 Budapęst, Baross u' 103/A. 75 fő

f Babóca Bii|csőde 1082 Budapest. Baross u. I 17. 75 ťo

3 Játékvár Bti|csőde t085 Budapest. Horánszky u.2l. 74 ťo

4 Fecsegő-tipeeők Błilcsőde l087 Budapest. Százados r]lt l 50 fiô

5 Gvermekkert Bölcsőde 1082 Budapest. NasytemPlom u. 3. 72 fő

6 TiicsiikJak Btĺlcsőde 1084 Budapest. Tolnai Laios u. 19. 74 fő

'7 Katica Bölcsőde l089 Budapest' Vaida Péter u. 37. ]f fő

|ölé

4.f . A költséwetésiszeľv á||amháztartźlsi szakágazati besoro|ása:

szakósązat szóma s zakágazat me gnevezése

8891 10 Böĺcsődei ellátás

4 4. A költsésvetési szerv ala kormányzatl tunkcto szerlntt meg|eIolese:

kor mányz at i funlĺr ió s zám kor mónvzat i funkc ió me gn eve z é s e

I 041f3f Start-munka pľo gram - Té l i kĺĺzfoglalkoztatás

f 04tf33 Hosszabb idotartamú közfoglalkoztatás

1
J 104030 Gvermekek napkĺizbeni ellátása

4
I 04035 Gyermekétkeztetés bö|csődében, fogyatékosok nappali in-

tézményében 

-

5 104036 Munkahe lvi étkeztetés bölcsődében

6 t0404f Gyermeki ó|éti szolgáltatasok

4.5. A koltségvetési szerv illetékessége, működési területe:



B udapest Fĺĺváros VIII. kerütet Józsefu áros i onkorm ány zat kozigazgatás i terĹi lete.

5. A kłiltségvetési szerv szervezete és műkłidése
5.l. A költségvetési szerv vezetójének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetĺłjét a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat
Képviselő-testiilete nevezi ki, menti fe| vagy megbízÁsáúvisszavonja a közalkalmazottak jogáů-
lásáról szőIő |992. évi XXXIII. ttirvény, valamint a közalkalma,ottukjogá|lásáľó| sző|ó Iđ9f.
évi XXXII. tĺirvénynek a szociális, valamint a gyermekjólétiés gyerm"t.uŹa"mi ágązatbantor-
ténő végľehajĹásáról sm|ő 257/2000. (XII.26.) Korm. rende|et szirint, az eg1ĺéb.ňkĺltutoi;o-
gokat a Képviselő-testti|et azegyéb munkáltatói jogokat a Magyaroľszĺghělyĺönkormányáa-
iról szóló 20||. évi CLXxxx. ttiľvény 67. $ g) ponda a|apjźn áPolgármester gyakorolja.

5.2.

6. Zárő ľendelkezés
Jelen alapító okiratot f0|6. január l. napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a költségvetési szerv
20l5. júIius 03. napján ke|t,679374lA/l' okiratsztműa|apitó okiratot visszavonóm

Budapest, 2015. december ....

Danada-Rimiín Edina
jegyzłő

tartós távollétében
dr.Mészár Erika

a|jegyzĺ5

dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Az á||amhálztartásrő| szó|ó törvény' végrehajtásáról szf/|ő 368ĺ2011. (Xil. 3l.) Korm. rendelet
5. $ (4) bekezdése alapján a Magyaľ Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen a|apítőokirat módo-
sításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfe|el az a|apítő okiratnak a Józseh,árosi Egyesített
Bolcsődék f015. december napján kelt, .......... napjától alkalmazandó M

. . '../f015. ( .) okiratszámri módosító okirattal végrehajtott módośítasa szerinti taŕalmának.

Kelt:

P.H

l0

A szervnél alkalmaásban áiIő szem

fo glalkoztatas i i o gv iszonv ĺ o gviszonyt s ?abdlyoz ó j ogszabóly

I

közalkalmazotti j ogviszony |992. évi Xxxt[. tcirvény, valamint a kĺizalkalmazottak
jogállásáró| szó|ő |992. évi XXXIII. törvénynek a szociáIis,
valamint a gyermekjó|éti és gyeľmekvéde|mi ágazatban tör-
ténő végrehajtásáľól sző|ő 257lf000. (XII.26.) Korm. rende-
let szerint

f megbízasi jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló f0|3. évi V. t<jrvény
I
J munkaviszony a munka töľvénykönyvérőI sző|ő 20|f. évi I. törvény

Maglar Allamkincstár
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Jĺízsefu árosi Eryesített Biilcsődék

A Szęrvezeti és Működési Szabá|yzat célja a Józsefuĺírosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban:
JEB) tevékenységének, szervezeti rendjének, irányitásźlnak, feltigyeletének, képviseleti rendjének,
feladatainak meghatározása.
A JEB Szervezeti és Miĺkcjdési Szabályzatát a magasabb vezeto (intézményvezeto) adja ki a
Képvise1o.testĺilet j óváhagyásával.

1. A JEB MEGNEvEZT:SE,LEGFoNToSABB ADATAI

Megnevezése: Józsefuárosi Egyesített Bĺĺlcsődék

Rövidített megnevezése: JEB
Székhelye: l083 Budapest, Szigetvári u.1.
Levelezési címe: 1083 Budapest, Szigetvári u.l.
Telefonszáma: fL) -9 |88 ; TelefoďFax száma: 303 - 17 67
E-maíl címe: jeb@bolcsode-bpO8.hu
ho nlap : www. b o lcs ode-bp 0 8. h u
Létľehozásáról rendelkező határozat: Budapest Főváros VIII. kerĹilęt Józsefuáľosi onkormányzat
Képviselő-testületének 392l L994. (X. l 1 .) számú határozata.
Az a|apítás időpontja: 1994.
Alapító szerve: Budapest Fővaros VIII. keľület Jőzsefuźlrosi onkormányzat Képviselő-testiilęte
(1082 Budapest, Baross u. 63-67 .)

Az SzMSz utolsó módosításának időpontjaa 136/2015. (W.04) Budapest Fővóros WII. keriilet
J ó u efv d r o s i o n ko r mdny zat képv is e lő-test iileti dö ntés e a lapj dn 2 0 I 5. a ug us zt us 0 I.

1.1 A JEB azonosító adatai

Torzskönyvi azonosító száma: 67937 4
Statisaikai számj ele : I 69225 45 -889 | -3ff-0l
Aďőĺgazgatási száma: | 692f5 45 -2-42
Bankszám l a sztlma: K&H B ank l 0403 3 8 7-0002 8 6 i 3 -0000000 8

Alkalmazott je1zései:

B é|y e gző : kci rbé l ye gző, me l ynek kĹilső kĺĺrfeli rata :

Józsęfu árosi Egyesített Bölcsődék
A JEB szervezeti egységei álta|használt további bé|yegzőket. azIratkezelési szabá|yzat meI|ékletét

kép ező b é|y e gző nyi l v ántartá s tartalmazza.

A JEB fenntartója és felĹigyeleti szerve: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat
Képviseiő-iestĹiiete (i082 Buciapest, Baross u. 63-67 .)

l.2 A JEB illetékessége
A JEB a hatáskcirébe tartozo,jogszabályban meghatározott gyermekjóléti alapellátás tevékenységeit
illetékességi tertiletén látj a el.
Illetékessége:

- Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi onkormányzatkozígazgaÍási területe, továbbá a

Gyvt. 94. $ (5a) bekezdése a|apján biĺosítjuk a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
férőhelyszám legfeljebb |5%-a erejéig' a bcilcsőde ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek e||átását is, amennyiben a kerületi
igényeket biztosítani tudjuk.



t.3 A JEB jogállása

A JEB tjnálló jogi személyiséggel rendelkező ktiltségvetési szerv.
A JEB önállóan mfüödő helyi önkormányzati kĺiltségvetési intézmény. A JEB fenntartásáĺ..];l ;i

Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuĺírosi onkoľm źnyzat gondoskodik.
A JEB élén a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľmanyzatKépviselő-teshilete által 5

év határozott időre megbízott magasabb vezeto (intézményvezető) źi|.
A JEB képviseletére, a kiadmiĺnyozĺsi jogkĺir gyakorlásrĺľą utalvĺĺnyo1ásra és szerződésen való
kötelezettségvállalásra az intérsnényvezetőjogosult. 

i

A JEB-nél foglalkoztatott alkalmazottak kcizalkalmazotti jogviszonyban állnak. Illetményükre és

egyéb juttatásaikľa akoza|ka|mazottak jogállásáról szóló 1992. éví X)oilII. tcirvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

I.4 JEB székhely

- 1083 Budapest, Szigetvĺíri u. l. Központi szervezeti egység

A JEB székhelyen az a|ape||áltáson túl nyújtott szolgá|tatás:

- 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Biztos Kezdet Gyeľekház

1.5 Telephelyek - tagintézmények 
\

- 1083 Budapest, Baross u. 103/A. MinĹManó Błilcsőde ferőhely: 75 fő
- 1083 Budapest, Baross u. 117. Babóca Btilcsőde férőhely: 75 fo
- 1085 Budapest, Horánszky u. 2l ' Játékváľ Btilcsőde féróhe|y:74 fő
. 1082 Budapest, Nagy Templom u. 3. Gyeľmekkert Btilcsőde férőhe|y:7f fő
- 1087 Budapest, Szazados rit l. Fecsegő-tipegők Błilcsőde ťérőhely: 50 fő
- 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. Tücstik-lak Biilcsőde férőhe|y:74 fő
- 1089 Budapest, Vajda Péter u. 37-39. Katica Btilcsőde férőhe|y:72 fő
- 1087 Budapest, Kerepesi íIt29lA. - Főzőkonyha

1.6 A pénzügyi és gazdáIkodási feladatokat ellátó szervezet

A JEB pénzugyi és gazdálkodási feladatait a Budapest Fővĺíros VIII. keľiilet Józsefvárosi
onkoľmányzatKépvise|ő-testületének 44712013. (XII. 04.) számú hatátozata a|apján a Józsefvárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekvédelmi Kozpont önállóan míĺködő és gazdálkodó költségvetési
szew Gazdasági Szervezete látja el a Munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő
megállapodás szerint.

f . Lz JEB FELADATAI' sZERvEZETIľľr,ÉpÍľÉsľ

A költségvetési szerv főtevékenységének dllamhdztartdsi szakógazati besorolúsa:

8891 10 Bölcsődei ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormdnyzatifunkciók szerinti hesorolása:

041232 Start-munka progľam - Téli közfoglalkoztatás
04|233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás



104030
10403s
104036
10404f

Gyermekek napkĺizbeni ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében
Munkahelyi étkeaetés bölcsődében
Gyermekj óléti szolgáltatások

Y á||a|kozási tevékenysé ge : nincs

Fenti tevékenységeket a JEB komplexitasrĺnak megfelelően egymasnak mellérende|tenvégzi.
A .[EB tevékenysége soriĺn a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuĺĺrosi onkormźnyzat
(továbbiakban: fenntartó) által meghatározott kĺitelezően ellátandó alap és önként vállalt feladatok
ellátását végzi.
A Bĺilcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az a|ape||źtás keretében alaptevékenységként
napkozbeni ellátást nyújt a gyermekek számźra,aza|ttbbi szakmai jogszabályok szerint:

- a gyeÍmekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásról szóló |997. évi X)oil. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.),

- a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló l5l1998. (IV.

30.) NM rendelet (a továbbiakban: 15/1998. (IV.30.) NM rendelet),
- a személyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi

szakellátások térítési díjáľól és az igénylésükhciz felhasználhatő bizonyítékokĺól szóló
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet,

- a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és
gyermekjóléti alapellátások helyi szabá|yairől szóló 

',0/f0|5. 
(III.01.) <inkormányzati

\ ľendelet,
- a bölcsődei térítési díjakľól szóló l 3120|2. (II.23.) ĺinkoľmányzati rendelet szabá|yozza.

Az lntézmény típusa: A Gyl.t. VI. fejezete alapján gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napkozbeni
ellátásán belül bölcsőde.

f.l A JEB szervezeti felépítése, engedé|yezett létszáma

JEB
Székhelye: 1083 Budapest, Szigetvári u. l.
Az engedélyezett létszdma: 186fő

I. Ktizponti szervezeti egység
1083 Budapest' Szigetvári u. 1.

Engedélyezett létszám: I8 fő

II. Szakmai szervezeti egységek

Biztos Kezdet Gverekház
1083 Budapest, Szigetvári u. l.
Engedélyez ett |étszám: 2 fő

Mini-Manĺí Bö|csőde
1083 Budapest, Baross u. 103/A.
Engedélyez ett |étsztm: f3 fő

Babríca Biilcsőde



1083 Budapest, Baross u. 117.
Engedélyez ett |étszám: 23 fó

Játélrvár Bölcsőde
1085 Budapest, Horánszky u.21.
Engedélyez ett |étszźLm f4 fo

Gyeľmekkeľt Biilcsőde
1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.

Engedélyez ett |étszźm: 28 fo

Fecsegő-tipeeők Biilcsőde
1087 Budapest,Százados út l.

Konvha
1 087 Budapest, Kerepe si tÍ f9 l A,

Engedélyezett létszám: 20 fő

Tĺicstik-lak Bölcsőde
1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.

Engedélyez ett |étszźm : f4 fó

Katica Btilcsőde
1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.
Engedél yez ett |étszám: 2 4 fő

f .f A JEB tevékenységének célja:

Az illetékességi területen a lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező családban élő három évęn

aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésĹiknek segítése az életkori
és egyéni sajátosságok figyelembevételével, a Gyvt. 41.$ (l) bekezdése alapján:

,,A g/ermekek napközbeni ellótásaként ą családban élő głermekek életkorának meýIelő nappali

felügłeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatósát és étkeztetésłét kell megszervezni azon
głermekek számóra, akiĺcľlek szüIei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt
elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egléb ok miatt napkozbeni
ettátásukróI nem tudnak gondoskodni. A napkozbeni ellátds keretében biztosított szolgáĺtatósok
időtąrtąma lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.,,

Alapellátás

A JEB a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ęllátatlan
gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napkcizbeni, gyermekjóléti alapellátás

keretében biĺosída napos bölcsődei szolgáltatásként 7 Bĺilcsődében.

Alape|látáson túli szolgáltatások

A JEB az a|ape||átáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel'
vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segíti a családokat.

Térítési díi ellenében:



- egyéb gyeÍmeknevelést segítő szolgáltatás:
. időszakos gyermekfelügyelet (a felmerülő igényeknek megfelelően a JEB Bolcsődéiben)

Térítésmentesen:
- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:

o játszóház, csa|ádi délutián,
. fejlesaő eszközök, alapvető gyermekgondozasi eszközökkölcsĺinzése,
. prevenciós fejlesztő programok pszichológus közreműködésével,
o otthonigyermekgondozás,
o Biztos Kezdet Gyerek.ház, (.

Szakképzés .
A Jóuefvúrosi Eglesített Bölcsődék szakképző iskolúkkal ki,tött egłiittmíÍködési mególlapodds
keretében évek őta biztosít głakorlati helyet a kisglermeknevelő képzésben résztvevő hallgatók
részére.
Ennek folytatósaképpen a JEB a szakképzésrdl szóló 201l. évi CLW(WI törvény módosítdsa
kapcsdn 2016. januóľtól a dudlis képzés bevezetésével kisglermeknevelő hallgatókkal kiitött
tanulószerződés keretén beliil biztosít głakorlati helyet.

2.2.1 Kiizponti szervezeti erység feladata

A JEB kĺizponti irányítása. Tĺjbbek közĺjtt:
- központi beszerzések lebonyolítása, munkaügyi és gazdasági ügyintézés,
- szakdolgozókképzésének,továbbképzésénekfelügyelete,
- a bölcsődei elhelyezést kérelmezó gyermekek előjegyzése, felvétele,
- a Bölcsodék irányítása, műkĺldtetése, ellenőrzése,
- aZ otthoni gyermekgondozás szervezése, működtetése és ellenőrzése,
- a Biztos Kezdet Gyerekház irányítása, működtetése, ellenőrzése,
- fejlesztő eszkĺizĺĺk, alapvető gyermekgondozasi eszközok' játékok kölcsönzési

lehetősé gének biztosítĺísa.

2.2.2 Btilcsődékfeladata(alapellátás)

Bölcsődéink a három éven aluli gyermek családban tĺirténő nevelkedését segítő ellátásként, a
gyermek és családja he|yzetéhez, szĹikséglete|hezigazodőanbiĺosít szolgáltatásokat.

A JEB 7 telephelyen - tagintézményben biĺosít bĺĺlcsődei szolgáltatást (szakmai szewezeti
egységeket lásd a 2.1. pontban).

A Gyv't. 42. $ (l) bekezdésę alapján ,,a bolcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek
napkozbeni ellátásót, szalrszerű gondozását és nevelését biztosító intézmĺźny. Ha a gyermek a 3.

életévét benlĺate, de ĺesĺi vagy szeĺĺemi fejlettségi szintje aĺapjón még nem ĺźreĺĺ az óvodai
nevelésre, a 4. évének berclftsét kaveő augusztus 3I -ig nevelhető és gondozható a bolcsődében.',
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 36. $-a értelmében ,,btlcsődébe a gyermek hlźszhetes korától
vehető fel a) harmadik életévének, sajátos nevelési igényű glermek az ötĺjdik életévének betoltéséig,

b) annak az évnek az augusztus 3I-éig, amelyben a hąrmadik életĺźvét, a sajátos nevelési igényű
glermek az otodik életévéĺ betolti, vagl c) annak ąz évnek a december 3l-éig, ameĺyben a gyermek
szeptember l-je és december 3]-e kozott tölti be a harmadik életévét, ha a szüIő, torvényes

képviselő vállalja, hog,,a głermek ellótásót a neveĺési év végéig a bölcsőde biztosítja.
(2) Ha a gyeľmek a harmadik életévét betoltotte, de testi vag,l szellemi fejlettségi szintje aĺapjón
még nem érett az óvodai neveIĺźsre és óvodai jelentkezését a b0lcsőde orvosa nem javasoĺja,
balcsődében gondozható negyedik éIetévének bettiltését kovető augusztus 3 1-ig.,,



A 15/1998. (tV.30.) NM rendelet 41. $ (1) bekezdése szerint ,,a sajátos nevelési igényű głermek
bt;lcsődébe abban az esetben vehető fel, ha ą nemzeti koznevelésről szóIó 201]. évi CXC' torvérł., ':ĺ

ý 25. pontjábanfoglaltak szerinti sajótos nevelési igényét megállapították.,,
A (2) belrezdése alapjón ,,sajótos nevelési igényű głermek balcsődei nevelésben, gondozósbarl

leýljebb annak az évnek az augusztus 3]. napjáig vehet részt, amely évben ą hątodik életévét

bet(ilti. "
A (3) bekezdésének értelmében ,,sajótos nevelési igényű glermeket bölcsődébe próbaidővel lehet

felvenni."
,, (4) A próbaidő letelte után a glermekkel kometlenül foglalkozó, a bolcsőde orvosából,
głógłpedagogusából, kisgłermelcľlevelőjéből és vezetőjéből álló szakĺnai Csoport véleményének

figlelembevételével kell dateni a głermek további neveléséről, gondozásáról.,,

A Tücsök-lak Bcjlcsőde tagintézményben, két csoportban, csoportonként 3 fo (összesen 6 fő) sajátos

nevelési igénnĺ gyermek gondozását, nevelését biztosíd uk.

A sajátos nevelési igényű gyermek torvényes képviselőjével kĺĺtĺjtt írásos megállapodás alapjan 3

hónap pľóbaiđőre biztosítunk bĺilcsődei szolgáltatást. A próbaidő letęlte utĺín a bölcsődei
szo\gá|tatás a rendeletben meghatározott szakmai csoport jegyzőkönyvbe foglalt véleménye alapján
folytatható, melyrő l új me gállapodás ké szĹil.

Amennyiben bölcsődei ellátást megkezdett gyermek esetén utólagosan kerül igazolásra a sajátos

nevelési igény, a pedagógiaí szakszo|gźt|at ćita| kiadott szakvélemény bemutatása utĺín kerül soľ a 3

hónapos pľó,baidőľe történő írásos megállapodas megkötésre a gyeÍmek tcirvényes képviselőjével.

A Bölcsodék a napi nyitvatartási időn belül biaosítjáka gyermek nevelését, gondozását.

Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén a gyermek bölcsődei gondozási ideje a napi tizenkét őrát
nem haladhatja meg.

A bölcsődei nevelés, gondozás igénybevétele a szĺilo vagy törvényes képviselő kéľelmére indul.

A l511998. (IV.30.) NM rendelet 36.$-ában foglaltaknak megfelelően:

,, (3) A gyermek bötcsődébe tt)rténő felvételét a szüIő hozzájárulásával
a) a körzeti védőnő,
b) a hazi głermekorvos vagy a hóziorvos,
c) a szociális, illene családgondozó,
d) a gyermekjólét szolgálat,
e) a głámhivatal,,

is kezdeményezheti.

A kérelem benyújtásakoľ történik atá1ékozÍatás az e||átás igénybevételének feltételeiről, az ellrźÍás

tarilamárő|, a ťlzetendó térítési díjrol, a panaszjog gyakorlásának módjaról.

A kérelmezőnek az intézményben vezetett törvény által meghatározott nyilvántartásokhoz

kötelessége adatokat szolgáltatnia.
A GyVt. 42lA. $-a alapján ,,ą bolcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres

głermekvédelmi kedvezményre jogosult głermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője

igazolja, hog,, munkaviszonyban vagl munkĺłvégzésre irányuló egléb jogviszonyban áĺl. ''

Nem gondozhatő bolcsődében a fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a házi gyermekorvos

ígazo|ása a|apján ez az á|Lapot fenn áll.

A JEB-nél a gyermekek felvétele egész évben folyamatos. A sztilőnek joga van a bölcsőde

mesválasztásához.



A gyeľmek előjegyzésbe vételét a JEB vezetójevégzi.

A felvéte li kérelme k elbírdlúsónak rendj e (j ogos ultsógi feltételek) :
1. az a glermek, akinek minkét tiirvényes képvíselője dolgozik ł rendszeres głermekvédelmi

kedvezményben (RGYK) részesiil, vagl egledťilólló tiirvényes képviselője dolgozik ł- ]RGYK-ĺts
(hivatkozva a GyvĹ 42/A.$.ra),

2. az a g)ermek, akinek minkét ttirvényes képviselĘje dolgozik, vagł egłedíillÍlló tiirvényes
kěpviselője dolgozik, (hivatkozva a GyvĹ 4I.s (1) bekezdésére'),

3. a jelzőrendszerbőT érkezőÍ szocidlis helyzet, egěsaégi úIlapotra vonatkoaí stb. jelzéset alapjdn,
4. az a glermek, akinek _ a törvényeś képvíselője stútuszdtóIfiiggetleniil _ afejlődése éľdekében

óllandó napközbeni elldtúsra van szĺiksége (hívatkozva a Gyvt. 4I.s @ bekezdés a) pontjdra és
ajelzőrends7erre), .

.'. az a gleľmek, akit egłedĺilólló vagl ídőskorú tiirvényes képvíselő nevelfiiggetleniil a törvényes
képviselő stótuszóűíI (hívatkozva a Gyvt. 4I.s (2) bekezdés b) pontjdra),

6. az a glermek, akinek a sziilője, gondozója (ti)rvényes képviselője) szocidlís helyzete miatt az
elldtúsról nem tud gondoskodnÍ (hivatkozva a Gyvt. 4I.s O bekezdés c) pontjúra)'

7. a toivábbi regisztrúItak esetén a regisztrlźciós sorrend.

B<ilcsődei ellátást a gyermek törvényes képviselőjével kötött írásos megállapodás a|apján
biĺosítunk. A megállapodás határozotl időtartamú, minden év március 31. napjáig taľt. A
megállapodásban foglaltak évente, április hónapban feliilvizsgálatľa kerülnek. A felülvizsgálat
eľedményének alapján az intézményvezető dont az ellátás további igénybevételének lehetőségéľől
és a megállapodás meghosszabbításáról. 

\

A gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően a JEB biĺosítja a bĺjlcsődei nevelés,
gondozás feltételeit, a tĺirvényes képviselovel történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
megfelelő textíliát és bútorzatot, megfelelő játékokat és a szabadbantartőzkodás feltételeit, továbbá
a bölcsődében gondozott gyermekek életkorának megfelelő egészséges ttry|źĺIktuás ]téjjťiĺi

jogszabá|yban meghatározott követelményeit, valamint szakorvosi igazolás esetén a diétát.

A Gyvt. 42.$ megfelelően a bölcsődei nevelési év szeptember 01. napjától kovetkező év augusztus
3I. napjáigtart.

A ] 5/I998. (IV,30') NM rendelet 43.$-a alapján a balcsődei elhelyezés megszűnik:
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 36. $ (f) bekezdésében meghatiírozottak
a|apján augusztus 3 l -ig,
b) a sajátos nevelési igénytĺ gyermek esetén a 4l. $ (2)bekezdésében meghatérozottak alapján,
annak az évnek az augusztus 3l-ig, amely évben a hatodik életévét betcilti,

,,c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
ca) januar l -je és augusztus 3 ] -e kazat blĺi be, az adott bolcsődei nevelési év végéig,
cb) ha szeptember l -je és december 3 ] -e kozott tölĺi be, a kÔvetkező baĺcsődei nevelési év végéig.,,

A btilcsődei elhelyezés megsziintethető:
- a bcilcsőde orvosának szakvéleménye a|apján annak a gyermeknek a bĺjlcsődei ellátása,

aki egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozhatő,
- ha a gyermek hozzátartozója, ismételt figyelmeztetés ellenére megséni a bölcsodei

háziręndet,
- ha a gyermek indokolatlanul folyamatosan távol maľad a bcilcsődéből, (a bázirend

szerint)
- ha a gyermeket évközben óvodába veszik fel.



A bölcsődei elhelyezést igénybevevő gyermek törvényes képviselője az e||źttásért térítési
f,rzetésére kötelezett. A GyVt. 146.$ - 151.$-ában foglaltaknak megfelelően a fenntaľtó

intézményi téľítési díj at rendeletben hataro zza me5.
A térí.tési díj (étkezési díj és gondozósi díj) beJízetés a személyes gondoskodóst :.ě}|ĺ[jĺL

głermekjóléti alapelldtdsok és głermekvédelmi szakellútósok térítési díjórtől és az ígénylésiikhöz

felhasználható bizonyítékokról saíló 328/20lI. (XII.29.) Korm. rendelet szabdlyozása alapján
minden hónapban egł előre meghatórozott napon történik, melynek konkrét időpontjdról a

sziilők előzetesen írlűsos tújěkoztatóst kapnak. Minden hónapban egl alkalommal lehetőség van
pótbeJizetésre.
A beJizetés tdrgłhónapra tiirténik, a beJizetett összegről a szĺilő részére készpén4|izetési szdmla
keriil kidllítdsra. i

Téľítési díj megfizetésére kedvezmények vehetők igénybe :
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő családok mentestilnek

az étkezési díj, és a gondozási díj fizetése alól. Számukra a bölcsődei ellátás
térítésmentes.

- A 3 vagy több gyermeket nevelő családoknak az étkezési dij 50%-at kell fizetni. A
gondozási díj fizetése alól mentesülnek.

- A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családoknak az étkezési đij 50%-at

kell fizetni. A gondozási díj fizetése alól mentesülnek.

A JEB Bĺilcsődéi nyitottak a szĹilők és a szakemberek előtt, egyéb látogatót bejelentés útján

fogadnak. A látogatóknak igazodníuk kell a btilcsőde hĺĺzirendjéhez, a gyerÍnekek életrendjéhez.
A B o lc sődék napi műkĺidési rendj ét a házir enđ szabźiy ozza.

2.2.3 Otthoni gyermekgondozás feladata (alapellátáson túli szolgáltatás)

A GyVt. 42.$ és a |5l|998. (Iv. 30') NM rendelet 44.$ (1) bekezdés d) pontja a|apján egyeb,

gyermeknevelést segítő szolgáltatást, gyermekgondozást biztosíthat. A fenntaľtó a 235/2007. (Y.

09.) számú képviselő-testületi hatźrozatban döntött az otthoni gyermekgondozás működtetéséről.

Az otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy a đo|goző vagy magźlra maĺadt szülőt segítse a
gyermek otthoni felügyelete, gondozása biĺosításával.
Szakiráný végzettséggel és/vagl diplomdval rendelkező munkataĺsak (kisgyermeknevelő,

pedagógus, pedagógus munkatárs, felsőfokú szociális végzetĺség, felsőfokú egészségügyi

végzettség) nyrijtanak segítséget az aÍÍa rászoruló családoknak, különösen iker szülés esetén, vagy

ha a sztilő betegsége miatt nem képes a gyermek gondozására.

Az otthoni gyermekgondozást a családban élő hat éves kor alatti gyermekeket érintő elłátási forma,

a gondozást a család otthonában kerül biaosításra a gyermek tĺirvényes képviselőjével kötött írásos

megállapodás alapján. A gyermekkel a kisgłermeknevelő egłedíil nem maradhat a lakdsban.

A szolgáltatás gyakorisága és időtartama a család igényeitol fiiggő, a szülő munkarendjéi-rez

igazođo. otthoni gyermekgondozás szolgáltatást a hét mindennapján, szfüség szerint biztosítunk.

A szakmai munka tartalma a gyermek életkorĺához, egészségi źi|apotához igazodő gondozás-

nevelés, felügyelet.

2.2.4 Biztos Kezdet Gyerekház feladata (alapellátáson trili szolgáltatás)

A Gyvt. 38/A. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen, az elsosorban hátrányos helyzetu,
vagy halmozottan hátrĺĺnyos helyzetű óvodáskoľt még el nem ért gyermekek egészséges

fejlődésének biĺosítását támogató, fejlődési megÍorpanásokat észlelĺĺ, a szĺilői kompetenciákat

erő s ítő, társadalmi feIzárkőzást se gíto preven ció s szol gáltatás.
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A Biztos Kezdet GyerekhĺŁ a TAMoP-5.2.2. 08/1-2009-0001 Bp. VIII. pályáľ:ati progľam
keretében valósult meg. A finanszíľozás biĺosítása érdekében a fenntartó önkormĺínyzat a
I9I/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a|apjźn 3 évre sző|ő pźt|yźzat benyújtásáról döntött' m-eł1'

pá|yźzat az EMMI által befogadásra keriĺlt, így 2014. január 01. napjátó| 201^6. december 31.
napjáig évente biztosított lett a Gyerekház állami trĺmogatasából történő műkĺidtetése.

AJinanszíroaÍs kiszómíthatósdgónak biztosítósa érdekében a púlyázati rendszer 2016. január 0I-
jétdl megsziintetésre keríilt és a fenntartók a költsěgvetési törvény által meghatórozott feltételek
szerint részesiilnek tdmogatdsban, a Gyerekház tovdbbra is Jinanszírozdsi szerződés alapjdn
részesiil tdmogatdsban. A Gyerekhdz 2016. február l-jétdl bejegłzés kijteles szolgdltatássd vdlik,
h atórozailon időtartamru

A Biztos Kezdet Gyerekhráz biĺosítja a gyermekek szźmźtra képesség-kibontakoztató foglalkozást,
állapotfelméĺést, fejlesztést. A szülőknek a gyeľmekkel egyĹitt tĺirténő részvételét a
foglalkozásokon, a szülők számttra személyiség- és kompetenciafejlesztést céIző, valamint egyéb
preventív célú pľogľamokat' közösségi ľendezvényeket. A helyi szükségleteknek megfelelően a
szülők tészére védőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb külsős meghívott szakemberek általi
tanácsadásokat biĺosít. Szülői csoportos beszélgetéseket szervez, i||etve konzultációs lehetőséget
bizosít. Kiilönböző módszerek alkalmazásával segíti a szülőkęt, hogy visszajelzéseket kapjanak a
gyermekkel való kommunikációjukĺól, nevelési módszereikĺől.

2.2.5 Időszakos gyeľmekfelĺigyelet, játszőház,, családi déIután, eszktizktilcsłinzés, prevenciós
fqilěsztő progľamok, pszichológus tanácsadás (alapellátáson túli szolgáltatás)

A JEB a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valarnint egyéb
szabadidős és prevenciós szolgáltatásai:

. időszakos gyermekfelügyelet: A szülo elfoglaltságának idejére, néhány órára kéľhęti
gyeľmeke felügyeletét a bĺjlcsőde nyitvatartási idejében. Időszakos gyermekfeliigyeletet a
gyeľmek törvényes képviselójével kotcitt írásos megállapodás alapján biztosítunk . Ez a|apján
az idoszakosan gondozott kisgyermek felvehető normál b<jlosődei csoport tires férőhelyére,
az időszakos gyermekfelügyeletről sző|o |3lf0|2. (II.23) önkormányzati rendelet 4.$ szerint
a JEB 7 Bölcsődéiben.
Az időszakos glermekfeliigyelet térítési díj ellenében vehető igénybe. A havi beJĺzetendő
térítési díj az igénybevett gondozlźsi órdk ěs étkezési alkalmak alapjdn keriłl
megúllapítdsra. A těrítési díj befizetésre minden hónapban egy alkalommal kerĺil sor, a
b eJize t e tt ö s s ze g r dl k é s zp é n zfi ze t é s i s zú m l a ke r íil k id l lítós r a.

o ját.szőház: Elsősorba.n a.já.téktevékenységhez kötodő, egyéni k.észségeket és képességeket
fejleszto' családi nevelést segíto, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő szolgáltatás'
amelyben a szülő és a gyermek közösen vesz részt a bölcsőde źita| megteremtett
körÍilmények közĺĺtt. A hétvégi játszóház minden évben előre meghatározott időszakokban
műkodik' a Babóca Bölcsĺĺdében (1083 Budapest, Baross u. l l7.)

o családi déIután: A szülő-gyermek kapcsolatot segítő, a gyermek fejlődését elősegítő
játéktevékenységhez kötött szolgáltatás. A hétvégi családi délután előre meghatátozoÍt
időszakokban műkodik a Fecsegő-tipegők Bolcsődében. ( l087 Budapest, Százados út 1 .)

1l



eszközkölcsönzés: A hátrányos helyzetÍĺ családban nevelkedő gyermek gondozĺsĺíhoz
eszköz sztikséglet (pl. tégzésfigyelő) kölcs<jnzésének lehetősége a JEB Központi szervezeti

egységében.

prevenciós fejtesztő pľogamok: A kisgyeľmekek fejlődésmenete különbözo. A gyermek

első három éve, amikor a járas, beszéd, gondolkodás kialakul, nagy fontossággď bíĺ. A nem

megfelelő fejlődés kĺivetkeztében a kisgyeľmekek a későbbiekben beilleszkedési, tanulĺísi

zavarokkal kiizdhetnek. Különbĺiző fejlesztő tevékenységekkel, prevenciós céllal segíthető a

gyermekek átlagos fejlődésmenete. A prevenciós fejlesztő programok előre meghatfuozott
időszakokban a JEB szakmai szervezeti egységeiben működnek.

pszichológus tanácsađás: A kisgyermekek magas színvonalú gondoziísa és nevelése, az

ellátás minőségének javítása éľdekében tanácsadó szakpszichológusi szolgáltatas vehető

igénybe. A pszichológus munkźljélva| támogatja mind a bĺilcsődébe jaró családokat, mind a

bölcsődében dolgozó szakembereket. Családok támogatása egyéni és csoportos tanácsadás, a

bölcsődei dolgozók segítése személyiségfejlesztő és esetmegbeszélő csoportok formájában

történik. A program előre meghatarozott időszakokban a JEB szakmai szervezeti

egységeiben műk<idik.
Leggyakĺabban felmerülő kérdéskörĺik:

o szülő-gyerekkommunikáció,
o szĺilői szerepek,
o gyermeki dackorszak, ĺinállósodás, akarat,
o szobatisztaság,
o alvási és étkezési szokások,
o verekedés, agresszió, harapás, (életkori sajátosságok)

o családon belüli szerepek,
o fontos ,,lépcsofokok'' a kisgyermek fejlődésében'
o feszĹiltség és indulatkezelés,
o kĺjtődési-leválási pľoblémák, önállóságra nevelés,
o testvérféltékenység.
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A JEB szeÍvezeti felépítésén ek ábrája:

3. A JEB sZERvEZEľÉľnx TAGoLoDÁsA

szeĺvezeti
Kłizponti

1083 Bp.
Szigetváľi u' l.

5 fĺĺ szakmaĹ
l l fő egyéb

munkatárs

JÓzsefvá rosi Egyesĺtett Biilcsódék
l083 Budapest, Szigetvári u. l '

Kłizponti Szeľvezeti Egység
magasabb v ezetö (intézményvezeto)

magasabb vezeto-helyettes (intézményvezetö-helyettes)
2 fo szakmai

Biztos Kezdet
Gyerekház

1083 Bp.
Szigetvári u. 1'

feĺ szakmai
munkatárs

MunkavállalÓi engedé|yezett|étszám: Is6Íö_ ebbdl szakmai: 121Íö, egyéb: 65Í6
Ellátotti engedélyezett létszámi 492 fö

Mini.ManÓ
BtiIcsóde
1083 Bp.

Baľoss u. t03/a.

75 féróhely
(6 csoport)

16 fĺĺ szakmai
7 fi5 egyéb
munkatárs

A JEB szeÍv ezeti e g ys é g e i nek ir ány ítás t a f . számu m e l l ékl et tarta|mazza,

Szakmai szervezeti

Babőca
Biilcsóde
1083 Bp.

Baross u. I 17.

/) Ieroncły
(6 csoport)

16 fd szakmai
7 fi3 egyéb

munkatárs

Játékvár
Błĺ|csóde
1085 Bp.

Horánszky
u.21.

74 féröhe|y
(6 csoport)

17 fo szakmai
7 fo egyéb
munkatárs

Tagintézm

Gyermekkert
BiiIcsóde
1082 Bp,

Nagy Temp
u. 3.

72 féröhe|y
(6 csoport)

18 fo szakmai
l0 fo egyéb

munkatárs

Fecsegó-tipegó
BłiIcsóde
1087 Bp.

Szazados rit l.

50 férohely
(4 csoport)

l l fĺĺ szakmai
4 fo egyéb

munkatárs

Tücstik-lak
Błilcsóde
1084 Bp.

Tolnai La.ios
u. t9.

74 ferohely
(6 csoport)

17 fo szakmai
7 ft5 egyéb

munkatárs

Katica
Bôlcsóde

1089 Bp.
Vajda Péter

u. 3 /-39.

72 férohe|y
(6 csoport)

16 fo szakmai
8 fó egyéb

munkatárs

Fózókonyha
I 087 Bp.

Keľepesi tlt29la,

1 fo szakmai
4 ťt5 egyéb

munkatárs
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3.1 A JEB irányítása

A JEB v ezetói megbízással rendelkező kĺjzalkalm azottai:
1. Magasabb vezető (intézményvezetó)
2. Magasabb vezető-helyettes (intézm ényv ezető-helyettes)

3. Szakmai szervczcti egységek vezetói (bĺĺlcsődevezeto, Biaos Kezdet Gyerekház
vezető)

A Szakmai szervezeti egység vezetők javaslataikkal résń vesznęk a vezetőí dĺĺntések

meghozatalábanĺ és felelősek azok megvalósítasźLéÍt. Szervezik vezetésük és ęllenőrzésfü alá

tartoző szervezeti egységben folyó munkát.

3.1.1 Magasabb vezető (intézményvezetti)

A JEB egyszemélyi felelős vezetője az A|apítő okiratban megállapított feladatkörben önállóan

irányitja a JEB tevékenységét.
A Képviselő-testiilet bizzameg, menti fe|, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a polgĺírmester.

Illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásaról szóló tĺiľvény, valamint a

Képviselő-testiilet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.1.1.1 Feladat- és hatáskiiľe, felelőssége

o Felelős az íttnyitása a|att á||ő szęwezet törvényes műkĺjdésé ért, a jogszabályok betartásáért.

o Vezeti és kępviseli a JEB-et, meghaÍározza aĺlnak szewezęti felépítését és működési rendjét,

bizto sítj al a feladatok vé gľehaj tásához szüksé ges feltételľendszereket.

o Fetügyeli és ellenőrzi a szewezeti egységek munkáját, vezetőit rendszeresen beszrĺmoltatja.

o Biztósítja a jogszabályoknak megfelelő egységes jogalkalmazási gyakoľlatot a szakmai

elj árásrendnek kialakításával.
o Elkészíti a JEB éves munka- és ellenőrzési tervét, valamint az éves beszámoló jelentést és a

statisztikai összefo glalót.
o Felelős az adatvédelemért.
o Szeľződéseket, egyĺittmrĺködési megállapodásokat kĺithet, kĺjtelezettségeket vállalhat a

hatályo s j o gszabá|yi keretek kĺizött.
o Képviseli a JEB-et más szervezetek előtt.

o Felelős a szakemberek elméleti-gyakorlati továbbképzés biztosításáért, a korszeriĺ nevelési

módszerek gyakorlati alka|maztsáért.
o Feladata a munkaerő-gazdálkodźs szabá|yozása.

o Megszervezi a gazdźikodás szabá|yszeru rendjét.

o Gondoskodik a JEB belso szabá|yzatainak elkészítéséről.
o Irányitja a JEB gazdaságos működését, szakmaí tinállóságát, a törvényesség és az

ĺinkormányzati tulaj don védelmét.
o Feladata a gyermekek e|őjegyzése, felvétele a BöIcsődékbe.

o Eltútja u rÁpĺop 5.6.1. plźlydzat keretében 2013. március l-étől 2015.

megvalósított ,,BíÍnmegelőzlźs és áldozatsegítés Budapesten,

modellprogrammaľ, címíí projekt 3 éves fenntartdsi idóĺszakában a

h ely ettes i feladato kat.

februúľ 28-dig
Jóaefvdrosi

szakmai vezető

o Képviselő-testiilet vag) űnnűk szervének dtjntése alapjdn elldt pdlydzat

me gv aló s ítás i fe ladato kat.

3.1.1.2 Munkáltatói jogköľe

előkészítési,
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o kinevezés,
o felmentés,
o fegyelmi jogkör,
o vezetői megbízás módosítása, visszavonása.

Egyéb munkáltatói j ogkörök:
o kinevezés módosítása,
o ideiglenes vagy végleges áthe|y ezés, kirendelés, áthe|yezés,
o jutalmazás,
o tanulmányi szerzódés megkĺĺtése,
o mérlegelési jogkörbe tartoző ťrzetés nélküli távollét engedélyezése, '

o büntető, szabályséľtési eljárás kezdeményezése, (

o megbízási szerződés kötése, módosítása, megszÍintetése,
o helyettesítési díj, pótlékok megállapítása,
o illetményelőleg felvétel engedélyezése,
o szociális támogatás odaítélése,
o munkaidő, munkarend meghatĺírozása.

Jogosult a Szakmai szervezeti egységek vezetői részére átruházni az egyéb munkáltatói jogk<iröket.
Atruhazható munkáltatói j o gkörök : szabadság engedélyezés, munkas zerv ęzés.

3.1.1.3 Helyettesítése

A magasabb vezeto feladat- és hatáskörét távollétében vagy akađźiyoztatĺísa esetén a magasabh
vezető -he lyettes l átj a e| az intézményv ezető utasítása szerint.

3.|.7, Magasabb vezető-he|yettes (Intézmény vezető-helyettes)

A JEB intézményvezetőjének távollétében, illetve akađályoztatása esetén, helyettesíti aZ
intézményvezetot, továbbá folyamatosan ellátja azintézményvezető ěita|rábízottfeladatokat.
Feladata a központi beszerzések lebonyolítása, szakmai ellenőrzések lefolytatása. Intézkedési
jogkorét azintézményvezetővel tortént egyeztetést követően az önkormányzat, Szakmai szervezeti
egységek vęzetői és a JEB valamennyi kĺĺzalkalmazottja irányában gyakorolhatja.
Közvetlen irányítása alátartozik a karbantartó csoport.

3.1.3 Biilcsődevezetők

Bölcsődevezetók7 fo

A b ö l c s o de v e ze tő ket az intézmény v ezető b ízza me g.

Munkakörükben, szakmai kérdésekben önálló hatáskörben intézkedésre jogosu|tak.
Részlete s fe i aciatai kat a munkakciri i eírásuk tartaimazza.
Munkáj ukĺó l kozvetlen a JEB intézményv ezetój ének kötel esek beszámolni.
A bölcsődevezeÍők egymással mellérendelt viszonyban állnak. A működéssel kapcsolatos
gazdasági-pénzugyi feladatok tekintetében a bcilcsődevezetők az intézményvezető iránymutatása
szerint kcitelesek eljámi.

3.1.3.1 Błĺlcsődevezetőkfe|adatai

o A munkahelyen folyó napi munka felelős írányítoja, részt vesz az intézmény szakmai
irányításában.
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o Fęlelős a Bölcsőde mfüĺidési feltételeiért (személyĹtlĺľgyi feltételek).

o Felelős a bölcsődei dolgozók munkájáéľt, a bölcsődében gondozott gyermekek harmonikus
fejlődéséért.
A helyi adottságok f,rgyelembevételével męgszeĺĺezi a Bölcsőđe munkarendjét, a da},',. ,., :,.

munkabeosztását. Iĺanyítja és ellenőrzi a Bölcsőde gondozási és nevelési feladataiĺiak
e1látását.
Törekszik arra, hogy minden csopoľtnak állandó kisgyermeknevelői legyenek, a napirend

megÍerv ezésénél szakmai segítséget nyujt.
Ahol 14 fős gyermekcsoport kialakításara kerĹil sor, megteremti és biĺosítja a mfüödés
feltételeit. :

Ha egy gyermek megbetegszik, gondoskodik arról, hogy a sztilőt értesítsék, és a gyerrneket

elvigyék a bölcsődéből. Fertőzo betegség esetén végrehajtja a Budapest Fővaros
Kormányhivatala Keriileti NépegészségĹigyi |ntézet vonatkozó utasításait.

Az élelmezésvezető hiźnyzása esetén végzi az élelmiszerek táľolását, kiszabását, kiadását.

Fe|elős azértis, hogy minden ételfeleségből mintát tegyenek el. Küloncjs gonddal ügyel a

tejkonyha munkájĺĺra.
A Bölcsőde egész dokumentációjanak megfelelő, naprakész, hiteles és pontos vezetéséért

felel. Feladata az orvosi adminisztráció végzésének elősegítése is.

A szo|gá|tatás igénybevételéről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
KENYSZI/TEVADMIN elektronikus nyilvĺĺntarĺĺsában ľendszeľes jelentési

kötelezettségének eleget tesz.

Ellenőrzi a kisgyermeknevelőknek a gyermekekkel kapcsolatos đokumentációs munkáját.

Kezeli a Bölcsőde gyógyszerkészletét. A győgyszerek megfelelő trĺľolásáról gondoskodik.

Felelős a Bölcsődére, mint intézményre vonatkozó rendelętek, utasítások, jogszabáľyok

végrehajtásáért, illetve betartásáért. Gondoskodik a munkavédelmi és tűzvédelmi utasítások

betartásáról.
A szakhatóságok által feltárt hiányosságok megsztintetéséről, javításáról azoma| int'é.r|ł..,1:"Í",

Fontos szerepe van a munkaerő szervezésében, kiválasztásában, betanításában.

A Bĺjlcsőde dolgozóival megismeľteti a belső szabźůyzatokat, nyomon kĺiveti azok
érvényesülését, betartását.
Éves munkatervet készít a dolgozók szabadságo|tsźra, a Bölcsőde üzemeltetési idejére

vonatkozóan.
A bölcsődei dolgozók szabadstąát engedélyezi, azt aszabadságengeđély könyvbe kiíľja.
Javaslatot tesz a(Bĺilcsőde tatarozása, karbantartása, felújítása, az e|használódott felszerelési
tárgyakpótlása,) a Bölcsőde tiszÍításáről és rendjéről.
Kĺizreműktjdnek a JEB SZMSZ-éĺek, kötelezően előírt szabźiyzatainak, továbbá a JEB
műkcjdését segítő egyéb szabá|yzatoknak, rendelkezéseknek az e|készítésében.

Kapcsolatot tart a családokkal, a gyermekjóléti központtal, a védonői hźt|őzatta|, a kĺirnyező
óvodákkal és lehetőség, illetve igény szeńnt a hasonló profilú gyermekintézményekkel.

Szakmai tudását a követelményeknek megfelelően szinten tĄa, továbbképzéseken vesz
részt.
Munkáját ktjzvetien felettesének irányítása és feiügyeiete alatt a hatáiyos jogszabáiyok es

rendelkezések szerint v égzi.
Évenként köteles részt venni a munka-, balęsetvédelmi és hĺzrendészeti oktatásban.

ŕ)

3.1.3.2 Helyettesítésük

A bĺjlcsodevezetők helyettesítését az adott telephelyen dolgozó erTe a feladatkĺjrre kijelĺilt
kisgyermeknevelő kollé ga |átja eI.
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3.1.4 Biztos Kezdet Gveľekház vezető feladatai

1 fő Biztos Kezdet GyerekhĺŁ vezető

o Felelős a Biztos Kezdet Gyerekhaz (továbbiakban: Gyeľekhaz) magas színvonalú szakmai
működéséért, a Gyerekház kĺiltségvetésének betartásáért.

o A gyermekęk szĺĺmára állapotfelmérést, fejlesztő foglalkozást biztosít.
o Szakmai alapelveknek megfelelő gondoziísi _ nevelési módszerek alkalmazásával minden

gyermek szálmára az egyéru bĺínásmód elvét valósítja meg.
o Figyelemmel kíséri és elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését. Szakmai munka

folyamán kiemelt figyelmet fordít a fejlődési megtorpanások észlelésére.
o Biztosítja a gyermekek igényeinek megfelelő tárgyi környezetet, a teret a

mozgásfejlődésükhöz, a koruknak megfelelo játékeszközöket.
o Az elmélyt.ilt, alkotó, szabad játéktevékenység feltételeit biztosítja. A gyermekek egymás

melletti és együtt játszási igényeit egyaránt támogatja, kialakítva ennek ktizösségi,
egytittélési szabźiy ait.

o A gyermekek egészséges személyiségfejlődésének érdekében ktilönös gonddal segiti e|ő az
én-tudat kialakulását. Az önállósági törekvéseket támogatja, a helyes kultúrhigiénés
szokások elsaj átítását szor ga|mazza.

o A nyelvtanilag helyes beszéd, megfelelő artikuláció, a gyermek szintjének megfelelő
szőhasznáIat alapvető kcivetelmény. Fontos, hogy sok gyermekdalt, verset, mondókát
ismerj en, és me gfeleloen alkalm azza munkája soľán.

o Lehetőséget teremt a sztilőknek, hogy a gyermekkel egyĺitt vehessenek résń' a ktilönböző
képesség-kibontakoztató foglalkozásokon.

o A szülők számára személyiség. és kompetenciafejlesztést cé|ző, valamint egyéb preventív
célú pro gram okat szerv ez.

o Rendszeresen szeÍyez kcizosségi rendezvény.t a szülok, illetve a helyi közĺisség szárrrfu.a.
o A sziikségleteknek megfelelően a szülők részére kĹilső meghívott szakember álta|i

tanácsadást szerv ez (pl. védonői, dietetikusi, orvosi).
o Rendszeręs alkalmanként sztiloi csoportos beszélgetéseket szervez, illetve konzultációs

lehetőségeket biztosít.
o A szakma szabá|yainak megfelelo visszajelzésekkel segíti a. sztilőket gyermektik

nevelésében' gondozásában.
o A sztikséges dokumentáciő naprakész vezetése.
o Eves munkatervet készít a Gyerekházuzęme|tetési idejéľe.
o Javaslatot tesz a GyerekhiŁ a foglalkozásokhoz szükséges eszkoz és játék beszerzésére.
o KapcsolatoÍ.tart a családokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, a védőnői há|ózatta|, akomyező

óvodákkal és lehetőség szerint a hasonló profilú gyermekintézményekkel.
o Szakmai tudását a követelményeknek megfelelően szinten tartja, továbbképzéseken vesz

részi.
o Folyamatosan f,lgyelemmel kíséri a szakmában történt változásokat, a munkakorhöz

kapcsolódó szakirodalmat, gondot fordit az ĺinképzésre.
o Fęladatait pontosan, lelkiismęretes körriltekintéssel, példamutató munkafegyelemmel végzi.
o Munkáját közvetlen felettesének irányítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabályok és

rendelkezések szerint v égzi.
o Évenként kcĺteles részt venni a munka-. balesetvédelmi és tuzrendészeti oktatásban.
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4. A JEB sZERvEzETI EGYsÉGEINEKFELADATAI

A JEB munkatarsai közalkalmazotti jogviszonyban főállásban, teljes munkaidőben látjfü el

munkakĺjrĺ.iket, feladataikat. A koza|ka|mazotti jogviszonyra a kozalkalmazottakjogállásaró| szőLő

|992. évi xxXIII. tĺirvény rendęlkezései iranyadóak.

A munkatarsok ľészletes feladatait a munkakĺiń leírasok tnta|mazzźlk.
Minden munkakörben egységesen érvényesül (munkaeszközök, szervezeten kí\.ĺili személyek, ť

szervezeti egység mrĺködése, stb.) az általĺínos kártérítési, polgáľi, btintetojogi felelősség.

4.1 Kłizponti szervezeti egység munkatársai i

1 ťő szaktanácsadó
1 fő pszichológus
2 fő munkaiigli iigyintéző
1 fó gazdasági ugyintézo
1 fő szolgáltatáskoordinátoľ
1 fo gépjármuvezető
1 fő kézbesítőtakarító
5 fő karbantaľtó-csoport
3 fő otthoni kisgyermeknevęlő

4.1.1 Szaktanácsadĺi feladatai 
\

o A bölcsődék szakmai munkájának segítése tanácsadással, szakmai látogatásokkal,

megfigyelésekkel, szakmai pľogľamokka|, tárgyi és személyi feltételek, munkafolyamatok

elemzésével.
o Megf,rgyelési szempontsorok, értékelő lapok, elemzési szempontok kidolgozása.
o Elégedettségi vizsgálatok (szĺilők, gondozónők, vezetők) elokészítése' lebonyolítása,

éľtékelése.
o A szakm ai szervezeti egységek statisztikai adatainak gyűjtése, véleményezése, beszámolók

készítése.
o A JEB szakmai programjának, SzMSz-nek, szakmai szabúlyzatainak, dokumentúciónak

elkészítése.
o A szakdolgozók nyilvántartási rendszerének és képzési kötelezettségének figyelemmel

kíséľése.
o Ellenőrzésekben való részvétel a gyámhivatal felkérésére.

o A JEB oktatási intézményekkel totént megállapo dása a|apján szakmai gyakoľlatok szervezési

és irányítási feladatainak ellátása.
o Szo|gá|tatások modelljének kidol g ozása.
o Szakmai tudását a követelményeknek megfelelően szinten tartja, továbbképzéseken részt

vesz.
o Munkáját közvetlen felettesének irányitása és felügyelete alatt a hatályos jogszabályok és

rendelkezések szerint v égzi'
o Évenként köteles részt venni a munka-, balesetvédelmi és tuzrendészeti oktatásban.

o JEB iinként vállaltfeladatainak koordinólúsa.

4.1.f Pszichológus feladatai

o Szakmai kompetenciźĄánakmegfelelően figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését.

o A szĹikséges adminisztráciőkaÍ. vezeti.
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o Feladata a szakmai szewezeti egységekben dolgozók munkájának segítése.
o Szaktudásával segíti a kisgyermeknevelők családtiímogató munkáját, megťrgyeléseinek

tapaszta|ataít megbeszéli a kisgyermeknevelőkkel, segíti a gondozźtsi-nevelési munka
színvonalának folyamatos emelését.

o Igény szęľint egyéni tanácsadást nýjt a szülőknek hatékonyságuk fejlesztése, a családi
nevelés problémáiban való eligazodás segítése érdekében.

o Feladata a rászoruló gyermekek és családok mielőbbi szakemberhez juttatása.
o A kisgyermeknevelők munkája során adódó megterhelő problémák feldolgozását

mentálhi gi énés támogatás formáj ában _ se gíti (esetmegbeszélő c soport).
o Szakmai fórumokon bemutatja, népszenĺsíti a bĺilcsodét, az ott folyó gondozó-nevelő munkát

(eloadás, posáeľ, cikkek, stb.).
o Yezető szerepet vá||a| az a|ape||éttásokon túli családtámogató tevékenységek módszertanának

kidolgozásában.
o Feladata a mentálhigiénés kultura fejlesztése és terjesztése.
o Aktívan résztvesz a szakmai és készségfejlesztő továbbképzéseken, szabnai konzultációkon.
o Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmában történt vá|tozásokat, a munkakörhoz

kapcsolódó szakirodalmat, gondot foľdít az onképzésre.
o Feladatait pontosan' a gyerÍnekek iránt érzett felelősséggel lelkiismeretes körültekintéssel,

példamutató munkafegyelemmel v égzi.
o A gyermekek személyi adatait bizalmasan kęze|i, betartja az adatvédelmi tĺjrvényben

előíľtakat, a gondozott gyermekek és sztileik személyiségi jogait védi, tiszteletben tartja.
o Munkája során mindig a bölcsőde gondozási - nevelési elveit képviseli.
o Munkáját kĺjzvetlen felettesének irźĺnyitźsa és felügyelete alatt a hatályos jogszabályok és

rendelkezések szerint vészi.
o Évenként köteles részt všrmita munka-, balesetvédelmi és túzrendészeti oktatásban.

4.1.3 Munkaĺigyi ügyintéző feladatai

o Az iĄ dolgozók nyilvántartásba vétele (személyügyi nyilvántartó programban rogzítés,
munkaszerződés készítés, szabadság megállapítás). Az adatlapot és a kinevezést a Magyar
Államkincstár felé továbbítj a.

o Leszámoló lap a|ap1Ą munkaviszony megszüntetése' aZ elszámoló lap kiállítása,
továbbítása a Magyar Allamkincstár felé, - a munkaviszony megszüntetés átvezetése a
nyilvántartásokon.

o A nyugdíjba vonuló dolgozók munkaügyi ügyintézését,elvégzi.
o Betegszabadság nyilvántartása, továbbítása a Magyar Allamkincstár felé. Hetente <isszesíti a

beérkezett táppéllzutalványokat, kimutatás kíséretében továbbítja a Magyar Államkincstár
felé.

o Év elején megállapítja minden dolgozó szabadságát, erről az értesítőket a bölcsődevezetők
felé megk{ildi.

o Yezeti a JEB székhelyén dolgozók és a bcjlcsődevezetĺĺk által igénybevett szabadságokat.
o Fizetés nélküii szabaciságok engeciéiyét, GYED-GYES engeciélyeket elkészíti, továbbítja a

Magyar Államkincstáľnak'
o Havonta ellenőrzi a jelenléti íveket, aZ esetleges eltéľésekről a bĺjlcsődevezętőket

tćqékońat1a.
o Minden hónap elején összesíti a távolmaradás, a szabadság és aváItozőbér jelentéseket és a

megadott határidőig továbbítja a Gazdasági Szervezet felé.
o Havi létszám és bérstatisztikát készít.
o Negyedévente elkészíti a szociáIis ágazatí pótlék elszámolását, és előkészíti a kĺivetkező

negyedévi igénylést.
o A cafeteria nyilvántartást vezeti.
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o Elkészíti az átsoroliísokat, továbbítja a Magyar Áilamki''cstar felé.

o A besorolási-, bér-, személyi ađatvźitozősokat felvezeti a nyilvĺántartásba.

o Kĺiltségvetés előkészítéshez, besziĺmoló elkészítéséhez ađatszo|gáltatás a vezető és a

G azđasági S zervezet felé.

o Múködési normatíva szĺímítĺĺshoz adatkoz|és.

o A gyermek étkeztetés iizemeltetési állami normatív tiĺmogatasiĺhoz szĹikséges

adatszolgáltatas.
o Éves bérlme1és előtt kimutatĺást készít a dolgozók besorolasaról, béréről.

o Előkészíti a jubileummal kapcsolatos kifizetéseket. .-

o Yezeti az üres álláshelyek nyilvĺĺntartását.
o Képzési tervet (1 éves, 6 eves; készít és vźitozásait vezeti, a Nemzeti Család és

Szóciálpolitikai Intézet felé tĺiľténó jelentési kötelezettségnek eleget tesz.

o Munkaviszonyľa irányuló egyéb jogviszonyt létesítők szerződését elkészíti (megbízási díj,

diák munka).
o A közfogĺalkoztatásban résztvevő dolgozók nyilvĺíntartásba vételét (személytigyi

nyilvántartó programban. rögzítés, munkaszeľződés készítés, szabadság megállapítás)

eív é gzi, ęzeket u Mugy u,,q. il amkinc star felé tov ább ítj a.

o Közfoglalkoztatásbaň résztvevő dolgozók munkaviszony megszĹintetése, elszámoló lap

kiá1lítása' továbbítása a Magyar Állu*ki,'"'tar felé, - a munkaviszony megszĹintetés

átv ezetése a nyilvántartásokon.
o e, úugy* Áĺ,uo*in"'tár felé a megadott határidőig az összes előírt jelentést leadja.

o A muniaügyi nyilvántartásokat naprakész állapotban tartja.

o E|végzi u-ipg központi szervezeti egységében jelentkező adminisztráciő' vezetését, a

számítőgépes adattárolást, jegyzokönyve]5 kitöltését. 1

o A fenntartó ĺjnkormany,át-ŕen,ĺgýĺ Ügyosztá|ya és a Gazdasági Szervezet á|ta| kéÍt

felé.
o A vezetői éľtekezletekĺe a meghívókat elkészíti, és postázza, az értekezletekĺol

adatszo|gtlltatáso knak e le get tesz.

o Figyelemmel kíséri a közalkalmazottak
ennek következtében a belső szabályzatok

jogátlására vonatkozó jogszabályok lráltclń.qĺ!ĺ

módo sításara j avaslatot tesz az intézrĺ ta ĺ'' 5, 
.' 

ť ĺ',lJ l..

más okiratok másolatának

hatályos jogszabályok és

j egyzőktinyvęt készít.
o 

-cónaostoaik 
a beérkező levelek iktatásáról, a kimenő levelek és

iktatásaÍól. A különböző határidőket nyilvĺĺntaľtj a.

o Munkáiát kcizvetlen felettesének irányítása és feltigyelete alatt a

rendelkezések szeľint v égzi.
o Évenként koteles részt venni a munka-, balesetvédelmi és tuzrendészeti oktatásban.

4.L.4 Gazdasági üryintéző feladatai

o Koltségvetés e|őkészítéshez, beszámoló elkészítéséh ez adatszolgáltatás a vezetó és a

G azdasági S zervezet felé.

o Közvetien kapcsoĺatot tart a boicsőcĺevezetőkkei mincien gazdasági kérciésben.

o Vezeti a ŕĺiltségvetés felhaszná|źsát, melyről negyedévente tźĄékoztatźĺst. ad aZ

intézményvezetonek.
o A vásárlások előtt ellenorzi a felhasználásra vonatkozó keľeteket.

o Gondoskod 1k az intézmény gazdá|kodását érintő beszĺímolási kötelezettségek teljesítéséről.

o A fenntartó önkormányzat_ Pénzugyi Ügyosńźiya és a Gazdasági Szervezet tr|ta| kéÍt

adatszo\gá|tatásoknak ele get tesz.

o E|végzi u ĺpg Központi szewezeti egységében jelentkező adminisztráció vezetését, a

számítógépes adattárolást' utalványok, számlák kitöltését.

,::;
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o A nyilvántartási rendnek megfelelően kezeli abeérkezo szám|ti<at, uta|ványokat aťĺz.'etésí
hatĺíridők betartiísával.

o Gondoskodik a beérkező levelek iktatásáról, a kimenő levelek és más okiratok másolatának
iktatásáról. A kĺilönbcjző hatáľidőket nyilvantartj a.

o Az éves leltiĺrozĺíst megszervezi, lebonyolítja, az összesítő leltárt a megadott hatá11đ,őre
továbbítja. Részt vesz az éves selejtezés előkészítésében, és a selejtezési biňttságban.o Részt vesz a bĺjlcsődei beiratkozás adminisĺrációs feladatainak eÍátásában.o Munkáját közvetlen felettesének iranyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabályok és
ľendelkezésęk szeńnt v égzi.

o Évenkéiĺt k<jteles ľésĺ venni a munka-, balesetvédelmi és tílzrendészeti oktatásban.

4.1.5 Szotgál{-atáskooľdinátor feladatai

o Recepciós feladatok ellát:ĺsa a Központi szervezeti egység székhelyén.o A JEB postai és elektronikus úton érkező levelek, küldemények fogadása, iktatása, kezelése.o A Szakmai szervezeti egységekhezkézbesítĺĺ útján vagy eĺektroniku, módon tájékoztatők,
hivatalos levelek, vagy egyéb dokumentumok eljuttatása.

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

o Az intézményvezetővel tĺirtént egyeztetés a|apján ügyfelekkel telefonos vagy személyes
ta|áIko zás e gyezte té s e.

o lratok, kartonok, ívek, egyéb dokumentumok szakszęnĺ kezelése' tárolása.o A JEB működéséhez kapcsolódó listák, jegyzékek, jegyzőkönyvók vezetése, szigorú
számadásli nyomtatványok nyilvántartásának kezelése.

o A házi\ pénaár forgalmának precíz, pontos vezetése, a beérkező szárn|ék kezelése,
utalványok elkészítése.

o A Bölcsődék tisztítószer fogyasztásĺínak nyilvántaľtása.
o A ko^rszerű tigyviteli és kommunikációs eszkĺizök, információforrások megfelelći |<ezeJése.o Ugyfelek fogadása, igényeknek megfe|elő íĺbaigazÍtás, tájékonańJ, segítségnyújtás,

pľobléma kezelése.
o Bolcsődei elhelyezés iránt érdeklődők megfelelő tájékoztatása.
o Gyermekük bölcsődei beiratkozására érkezo szĹilők fogadása, a szükséges

adminisztľációban való segítségnyujtás (kérelem elkészítés, adňok felvétele). Á1'ei"li
elismeľvényt ad a sztilőnek az áÍvett dokumentációról, melyet regisztrációs sorszámmal
köteles ellátni'

o A felvételi kérelmet benyrijtott gyermek adatainak rögzítését e|végzi az INFoRMIR
elektronikus rendszerbe.

o A bcilcsődei elhelyezést kérő gyermek felvételéhez köteles a bĺĺlcsődevezetőkkel egyeztetni'o A gyermek bĺilcsődébe történo felvételérol köteles értesítot küldeni a sztilőneŕ vagy a
ttirvényes képviselőnek.

o Az érvényben lévő jogszabá|yok alapján előkészíti a gyermek étkezési és gondozási drjának
összegét meghatároző dokumentumot. A szeméiyi térítési díj megállapítást a
bĺjlcsődevezetőnekés a szülőnek is megküldi.

o Az intézményvezeto kéľésének megfelelően a bölcsődevezetók által megadott információk
alapj étn adatszo l gáltatást vé gez.

o Szükség esetén a szo|gá|tatás igénybevételéről a Nemzeti Rehabilitációs és SzociáIis Hivatal
KENYSZVTEVADMIN elektronikus nyilvántartásában jelentési kötelezettségnek tesz
eleget.

o Szükség esetén besegít a Gyerekházfe|adatainak ellátásába.
o Munkáját kĺizvetlen felettesének irányítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabályok és

rendelkezések szerint vészi.
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o Évenként koteles részt venni a munka-, balesetvédelmi és trĺerendészeti oktatásban.

Többlet feladatok a munkaköri feladatok ellátlĺsa mellętt:
o Koordinálja és rendszeresen ellenőrzi a tagintézmények KENYSZVTEVADMI\I

elektľonikus nyilvĺĺntartását.
o Ellenőľzi atagiĺtézmények havi jelentéseit a térítési díjalaól és igénybevételről.
o A felvételi kérelmet benýjtott gyermek adatainak riigzítését elvégzi az INFoRMIR

elektľonikus rendszerbe.

4.1.6 Gépjárművezető feladatai ..

o Vezeti az intézményi fulajdonú gépjármúvet, gondoskodik 3 karbantartásáľóI és

tisztántartásáról.
o Ellenőrzi, hogy a gépkocsinak érvényes forgalmi engedélye, biĺosítása legyen.
o A gépjármű üzemeltetéséhez szükséges okmányokat és kulcsokat munkaidejében köteles

magĺĺnál tartaní.
Munkaidővégéĺ a gépjárművet a 1084 Budapest' Tolnai Lajos u. 19. szttm alatti bölcsőde

eÍTe a célra kialakított udvarán helyezi el.

A gépjármű kulcsát szabadsága idejére a JEB 1083 Budapest, Szigetvári u. l . szám a|ati az

intézményvezetőnek köteles leadni.
o A JEB levelezésével kapcsolatos napi kézbesítési feladatok ellátása.

o Elvégzi a szá||ítási, anyag- illetvę bútormozgatási feladatokat.

o Segítséget nýjt a JEB részéľe tĺirténő beszerzések lebonyolítasában.
o Naprakészen vezeti a sztikséges dokument.iíciókat (menetlevél).

o A kcizvetlen felettesét rendszeresen tájékoztať1a az e|végzett munkájfuól.
o A gépjármű meghibásodását azollna| je|zi az intézményvezetőnek és az utasításnak

megfelelően gondoskodik a hiba kij avításáról.
o Nyitvatartási napokon a 1087 Budapest, Kerepesi ilt 29l^. szfun alatti p67l1|16;11-..}1ĺ!i:.,li

élelem száI|itása a IO87 Budapest, Szĺĺzados út 1. szám alatti Fecsegő-tipegő Boicsodcĺlc.
o A gépjárművel töténő közlekedés soriín köteles betartani a közlekedési szabályokat, legjobb

tudása szerint megelőzni a baleseteket.
o Munkáját közvetlen felettesének irányítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabályok és

rendelkezések szerint végzi.
o Évenként köteles részt venni a munka-, balesetvédelmi és tűzľendészeti oktatásban.

4.I.7 Kézbesítő-takarító feladatai

o Küldeményeket, leveleket kézbesít, kisebb csomagokat szźil|ít, illetve kisegítői feladatokat

lát el.
o E'gyeú'eti az eVégzendő feladatot az intézményvezetővel.
o Átveszi a kézbesítendő küldeményeket, ellenorzi a küldemények darabszáĺnát, a kézbesítési

címet
c: Az átadott leveleket, külcĺeményeket a nregacĺott cínrei<ĺe postźtzza (postai úton, vagy

személyes kézbesítéssel).
o Soľon kívül kézbesíti a süľgos küldeményeket.
o Sikertelen kézbesítés esetén je|zi azt az intézményvezetőnek, illetve ismételten megkísérli a

kézbesítést.
o SérĹilt küldeményeket j elzi az intézménwezetőnęk.
o Székhelyen takarítási munkák elvégzése.

o Munkáját közvetlen felettesének irányítása és felĹigyelete alatt a hatályos jogszabályok és

rendelkezések szerint v égzi.
o Évenként köteles részt venni a munka-' balesetvédelmi és tuztendészeti oktatásban.
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4.1.8 Karbantartói fe|adatok (karbantaľtĺí csopoľt)

o

Feladata a folyosók, termek ellenőrzése a munkahelyi balesetek elkeriilése érdekében, s a
felfedezett veszé|yeztető he|yzet, állapot megsziintetése karbantaruísi, javítási feladatok
elvégzésével.
Az ablakok, ajtók zénainak állapotától fuggően ellátja a kaľbantaľtási feladatokat, de
legalább kéthavonta ellenőrzi azok nyithatóságát, zźrhatőságźlt. Sziikség szeńnt e|végzi a
źár ak o|aj ozźsi, kenési fe ladatait.
Kéthavonta, de frĺtési. szezon megkezdése előtt, gondoskodik a fiĺtőtestek ellenőrzésérő|,
legtelenítéséľől.
A mellékhelyiségek karbantaľtási feladatait a víz és szennyvízvezetékek. valamint csapok
állapotának ellenőrzésével látja el.
Az udvar, illetve aZ intézmény egyéb tert.i|etének rendezettségérő|, ápoltságáľól
gondoskodik, a parkosított területet gondozza (szÍikség szerint füvet nyír, gereb|yéz, metsz,
ga||yaz, pótolja az elpusztult növényeket, locsolja azo|ď területet).
Télen biĺosítja a járófelületek tisztántartásźń, ellapátolja a havat, gondoskodik a járdrĺk,
lépcsők csúszásmentesítéséről.
A Bölcsőde rendezvényeihez kapcsolódóan e|végzi a rendezvényhez kapcsolódó
teremľendezési és visszaľendezési, továbbá az egyéb eszközĺjkkel kapcsolatos szeľelési
feladatokat (hangosítás, stb.).
Az épület állagmegóvási, illetve egyes beruházási feladatai megvalósításában részt vesz,
segíti a ktilső szolgáltatók, vźi|a|kozások ilyen tevékenységét.
\z éptilet berendezései, felszerelései vonatkozásźtban az alkalmanként jelentkező
hibaelhárítási feladatokban részt vesz, segíti a krilső szolgáltatók, vállalkozások ilyen
tevékenységét.
Kĺjteles előre jelezni a karbantartási feladata1hoz szükséges eszkoz, szęrszźlm szíikĺłćlp',|,ĺ:,Íĺ':it

Felelős a számára kiadott eszkozökért, szerszamokért, anyagokért. Kĺĺteles a rŕlbízott
eszkĺizöket, anyagokat biĺonságos helyen taľolni.
Köteles egytittmiiködni a JEB-et érintő beszerzések lebonyolításában.
Feladata, hogy a munkaterületén a JEB vagyon biaonságára ügyeljen, tartsa be a
vagyonvédelmi előírásokat, a munkaterületéhez tartóző helyiség zárásárő| gondoskodjon.
Köteles a kaľbantartási, javítási feladatokhoz szükséges gépeket, berendezéseket és

eszkĺjzöket balesetvédelmi előírásoknak megfelelően használni (pl.. szükség szerint
ár amÍa| anítani, izző c s eréhe z a | étr a b i zto n ságo s h asznál ata, stb. ).
Feladata, hogy aze|végzett karbantaľtásokat a karbantartási naplóba bevezesse.
Köteles feltámi és ismertetni mindazokat az észrevételeket, amelyek a munka-,
balesetvédelemmel, és tűzrendészettel kapcsolatosak.
Munkáját közvetlen felettesének az intézményvezető-helyettes irányítása és felügyelete alatt
a hatályos jogszabá|yok és rendelkezések szerint végzi.
Evelrkérrt koteles ľészt vetrni a nrunka-. baiesetvéđelrrri és tűzľerrcĺészeti oktatásban.
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4.l.9 otthoni kisryermeknevelő feladata

o A kisgyermeknevelő tevékenysége csupán a feltigyeleti időben szfüséges gondoziísi

feladatok ellátásĺíra terjed ki.
o A gondozĺís módját a gyeľmek életkorához és egészségi állapotahozigaziťja.
o Feladatai ellátása során tĺjrekszik arra, hogy a műveletek örömet, kellemes érzést jelentsenek

a gyermek szźtrnźraés ne kényszert.
o A gondozási tevékenységek ellátlĺsahoz kĺirültekintóen előkészíti a szĺlkséges eszktiztjkc[,

biztosítja a kömyezeti feltételeket. ŕ

o A gondozás során f,rgyelembe veszi a szĺilő kéréseit mindaddig, amíg az a gyermek

sziikségleteinekkielégítéSéthátrányosannembefolyásolja. (

o A gyermek étkeńetése soriĺn a szülő által elkészített ételt kínálja a gyermeknek, vagy

kizźĺrő|ag az ellátott gyermeknek készit ételt a család hánatźsźlban biĺosított
alapanyagokból, a rendelkezésére álló eszközökkel. Figyelembę veszi a gyermek étvágyát,

egyéni iz|ését'
o A lehetőségekhez képest megÍeremti a szoptatáshoz sztikséges nyugođt légkört.

o A szobatisńaság és ĺiltĺiztetés tertiletén a gyermek fejlettségének, érettségének megfelelően

nyújt segítséget.
o A gyermek egészséges személyiségfejlődésének éľdekében különös gonddal segíti elő az én.

tudat kialakulását. Az önállósági tĺirekvéseket támogatja, a helyes kultúrhigiénés szokások

el s aj átítását szor ga|mazza.
o Segít a gyermek alkalom szerinti pelenkázásában, szobatisztaságra nevelésében.

o A gyermek korához és szükség|etéhez igazođő alvási szokásokat tiszteletben tartja. A
nyugodtalvás és pihenés feltételeit a lehetőségekhez mérten bizbosítja.

o A fürösztéshez szükséges eszkcizĺik előkészítése és a gyermek furdetése a szülők igénye

alapján.
o A gyermek jtĺékához, foglalkoztatźsához a rendelkezéséľe álló lehetőségek ismeľetébęn

biztosít megfelelő nyugodt légkört, játékot, eszkcizöket, teľet, időt. A jtltszótéri

nagy mo zgźls o s tevéke ny s é gh e z kéri a s zü l ők ho zzáj áru|ásćlt.

o A gyermekek levegoztetésének biĺosítása azidőjarásnak megfelelően.
o Figyelemmel kíséri és elősegíti a gyeľmekek testi és szellemi fejlődését.

o A nyelvtanilag helyes beszéd, megfelelő aľtikuláció, a gyermek szintjének megfelelo

szőhaszntiat alapvető követelmény. Fontos, hogy a kisgyermeknevelő sok gyermekdalt,

verset, mondókát ismerj en, és megfelelően alkalm azza az ellátás során.

o Közreműködik, tanácsot ad a gyermek pszichoszomatikus fejlődését elősegítő napiľend

kia|akításához.
o Figyeli a gyermekorvos, védőnő tanácsait, a preventív szűrések, kötelező oltások

fontosságát, időpontját a szülokkel tudatosítja, közreműkĺjdlkazazokon való részvételen.

o A szĹikséges adminisáráció naprakész vezetése.

o A gyermeket felügyelet nélkĹil hagynia TILOS!
o A gyermekkel szemben tanúsított negatív magatartás fegyelmi felelosségre vonással jár.

o Munkája során a bciicsőciei nevelés-gonciozás elveit szem eiőtt tartja.

o Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmában tĺirtént változásokat, a munkakörhöz

kapcsolódó szakirodalmat, gondot fordít az önképzésre.

o Munkáját kcĺzvetlen felettesének a szaktanácsadó irányítasa és felügyelete alatt a hatályos

jogszabźiyok és rendelkezések szerint végzi.
o Évenként köteles részt veruri a munka-, balesetvédelmi és tíjzrenđészeti oktatásban.

ĄÁz+



4.f Szakmai szervezeti erységek munkatáľsai

Bölcsőde - tagintézmény
98 fő kisgyeľmeknevelő
30 fo takarító
6 fő mosónő

- Konyhai egységekben:.l fő dietetikus - élelmezésvezető
6 fő élelmezésvezető

lc5 fő szakács
3 fő konyhai kisegítő

Biztos Kezdet G}'erekház
I fő vezető, a3 '|.4. pontban olvasható
1 fő kisegítő munkatárs

4.2.| Kisgyermeknevelő fc|adatai

o A gondjaira bizott gyermekcsopoľt szakszenĺ gondozása és nevelése, a gyermekek testi és
szellemi fejlődésének elősegítése.

o Szakmai alapelveknek megfelelő gondozási - nevelési módszeľek alkalmazásáva| minden
gyermek számára az egyéni bánásmód elvét valósítja meg. Saját gondozőno _ saját gyeľmek\ rendszerben torténik a gyermekek szakszenĺ ellátása.

o Figyelemmel kíséri és elősegíti a gyermekek testi és szęllemi fejlődését. Biaosítja a
gyermekek igényeinek megfelelo tárgyi környezetet, a teret a mozgásfejlődéstikhöz, a
koruknak megfelelo j átékeszközoket.

o Az elmélyĹilt, alkotó, szabad játéktevékenység feltételeit biĺosída. A gyermekek egymás
melletti és együtt játszási igényeit egyaránt támogatja, kialakíwa ennek közösségi,
e gyütté l ési szabáIy ait.

o A gyermekek egészséges személyiségfejlődésének érdekében külĺinös gonddal segíti elő az
én-tudat kialakulását. Az önállósági tĺirekvéseket támogatja, a helyes kultúľhigiénés
szokások e lsaj átításá t szor ga|mazza.

o A nyelvtanilag helyes beszéd' megfelelő altikuláció, a gyermek szintjének megfelelő
szóhasználat alapvető ktivetelmény. Fontos, hogy a gondozónő sok gyermekdalt, verset,
mondókát ismerj en, és megfelelően alkalm azza az ellátás során.

o Közreműködik a gyermekcsoport napirendjének összeállításában és a gondozónői
munkarend elkészítésében.

o Gondoskodik a gyermekek rendszeres levegőztetésérol. Minél hosszabb idottartőzkodjanak
a levegon a gyermekek (iátékidőben, alvásidőben), az ídőjárás figyelembevétele télen és
nyáron egyaránt iontos. (Téien -5 C-ig, kánikuia esetén szabaĺiban tartózkocĺás cie. i i őráig,
du. 15,30 órától.)

o Figyelemmel kíséri a gyermekek egészségi állapotát. Ha a gyermek megbetegszik, jelenti a
bĺĺlcsőde vezetőjének, és ha lehetséges megmutada a bölcsőde orvosának. A bölcsődevezető
és az orvos utasítása szerint ellátja a gyermeket, majd értesíti a szĹilőket. A megbetegedett
gyermek kitiltásának tényét az uzenó (családi) fiizetbe bevezeti. (Eszlelt tÍ.inetek,
hőmérséklet, ellátás' stb.) Továbbá lejegyzi a rendkívüli eseményeket, illetve a gyermek
fej lődésére vonatkozó észrevételeket.

o A gyermek sérülése esetén uzenő fiizetben tájékoztatja a sztĺlőt (kisgyermeknevelo' tanú,
szulő aláírása minden esetben).
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orvosi vizsgálatokh oz e|okészít' kĺjzreműködik a vizsgálatoknál, sziímon tartja a vizsgá|atĺa

esedékes gyermekeket.
A gyermeket tisztantartja, szfüség szeńnt megfiirdeti. Gondoskodik a ruházata, törölkĺizóje,

ágýneműje tisáántartasaról. (Törĺilközőt hetente két alkalommal, ágynemrít hetente cserél,

illetve sziikség esetén.)
Betartja a higiénés kĺivetelményeket. A hőmérőket tisztĺíntartja, minden szükséges

alkalommal a pakoló és kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítja, játékokat rendszeresen

(hetente / két hetente és szfüség szerint) lemossą fertőtleníti.

Rendszeres időkĺjzönként elvégzi a gyermekek súly- és hosszmérését, csecsemőknél (1 éves

koľig) havonta, nagy csoportban pedig harom havonta. ;

Gonáoskodik a gyermekik helyes és korszení trĺplátásĺíról. Tálaláskoĺ megkósto|ja az éte|t

és meggyőződik arról, hogy izében, színében, ' ĺjsszetételében, mennyiségében,

hőmérsékletében megfelelő a gyermekek egyéni fogyasztására. Tálaláskor a megfelelő

rvházatot (köténý, másik köpený) viseli. Az é|e|mezéssel kapcsolatos észrevételeit je|zi a

bĺilcsődeve zętőnek és élehézésvezetőnek. Betartja az é|e|mezéssel kapcsolatos higiéniai

előírásokat.
Felel a csopoľtjába tartoző gyermekek ruházatáért, játékáért' egyéb haszná|ati targyak,

eszkozök góndós kezeléséért, leltári jegyzék alapján tŕ'vęszi azokat, meghibrĺsodás, ttirés,

s érĹilé s e setén tźtj éko ńat1a a bö l c ső de v ezetőj ét.

Yezeti az előírt nyĺlvantaftasokat, e|végzi a gondozással kapcsolatos adminisztratív

feladatokat. A csoportnaplót naponta vezeti az előíľásoknak megfelelően. Minden lényeges

és rendkívtili eseméný rogzít írásban.
A bölcsődei egészségtigyi torzslapra a gyermek fejlettségi szintjére vonatkozó adatokat a

gyermek egy éves koráig havonta, azon túl haromhavontábeírja.
e gy".-.l.-bolcsődébe való felvétele után otthonában meglátógatja a családot. Allandó napi

kapósolatta'tás a szĹilőkkel, a gyermek átvételekor informálódik, hazaadáskor informálja a

szülőt a gyermekkel kapcsolatos napi eseményekről.
,łmennyib en azintézményben sószoba van, annak haszná|atárő|tájékoztatja a szülőt.

Részt vęsz aZ ĺisszevont és a szülőcsoportos éľtekezlęten, a szülőket érdeklő gondozási _

nevelési kérdésekben beszélgetést vezet.

Munkája során kapcsolatba kerül a korueti védőnővel, valamint a gyermekek intézmény

váltásakor az óvónőkkel. A gyeľmek érdekében a szükséges és elegendő információkat

adhatja át a gyermek fejlettségi szintjére vonatkozóan.
A gyermekeket felügyelet nélktil hagynia TILOS!
A gyermekkel szemben tanúsított negatív magatartás fegyelmi felelősségre vonással jár.

A 
_kisgyermeknęvelő 

a munkahelyén a beosztásának megfelelő időpontban köteles a

csoportszobában megjelenni munkaképes állapotban.

A gondozónő mindaddig köteles a gyermekcsoportot ellátni, amíg a szolgálatot a vtitő
gondozónőnek át nem adta, illetve a gyermeket a szülő hazanem vitte. A bölcsode épületét

munkaidejében csak a bcĺlcsődevezető engedélyével hagyhatja el'

A teljes napi munkaidőből egy őrát adminisztrációra (üzenő frizet, törzslap, fejlődési napló

íľásaj, fęikészülesre, szüiőcsoportos fogiaikozás megIartására, műheiymunkára, iiietve a

csoport életének szewezésével kapcsolatos teendőkľe' tehát a munkakĺiri feladatokkal

kapcsolatos tevékenységek ellátásáľa köteles fordítani a munkahelyén.

Aktívan résń. vęsz a szakmai és készségfejlesztő továbbképzéseken, szakmai

konzultációkon.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmában történt változásokat, a munkakörhöz

kapcsolódó szakirodalmat, gondot fordít az olképzésre,
uunta;at közvetlen felettesének irányitźsa és felügyelete alatt a hatályos jogszabályok és

rendelkezések szerint végzi.
Évenként kĺjteles részt venni a munka., balesetvédelmi és ttlzręndészeti oktatásban.
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4.2.2 Takarítĺí feladatai

o Ellátja a Bölcsőde takarítási munkálatait.
o A napi takarítás mellett hetente a csempézett falfeltileteket, levegőztető ágyakat feľtőtlenítő

vízze| lemossa, teraszt felmossa, kerti bútorokat lemossa. Havonta ajtó- és ablakkeretek,
radiátorok, falak portalanítását e|végzi. Negyedévenként bútorok, szőnyegek, miípadló
vegyszeres tisztítását e|végzi. Ftiggönymosásról gondoskodik. A takarítást mindig nedves
fetőtlenítő ruhával kell végeznie.

o Ha a Bölcsődébęn rovart ta|á|, azowtal jelenti a bölcsődevezetőnek.
o A csoportszobákba az ételt beviszi, az étkezőkocsikat a konyhiĺhoz

kezeléséhez köpený cseľél.
o Agyakat, ágybetéteket' matracokat előkészíti, alvás után a helyére rakja. A

kitolja, az éte|

csoportszobában
csak e feladatok elvégzésének idején tartózkodhat.

o Az ágynemű cseréjét szükség szerint e|végzi, a napi szennyest és pelenkát a mosodában
leadja.

o A gyermekekkel nem végezhet gondozó-nevelő tevékenységet, a szülőkęt nem
tájékoztathatja a napi eseményekről. Sziikség esetén kizárő|ag feltigyeletre kérhető meg.

o A nyári zárás idején teljes nagytakarítást végez, beleértve a festés utani munkát is'
o A takarítást úgy kell végezni, hogy a gyermekeket ne zavarja, tehź.i. érkezésfü elott vagy

távozásuk után. Csak azokat a helyiségeket lehet takarítani napkĺĺzben, ahol gyeľmekęk nem
taľtózkodnak.

o A takarítás nyitott ablaknál tĺirténjen' A szobákat étkezés utrĺn rendbe rukja, az
ételmaradékot eltávolítja. A padló tisztítását nedves, fertőtlenítős ruhával kell végeznie.

o Külön takarítóeszközöket (vödtir, felmosó, lemosó) kell használni a csopoľtszobákban,
furdoszobában, WC-ben. A takarítóeszközĺiket haszná|at után kimossa és a tisztítószerekkel
együtt e|zárja aZ eÍre a célra kijelölt helyre.

o A tisztító és fertőtleníto szereket a mindenkori közegészségügyi előírások
fi g ye l e mbevétę l éve l az utasításoknak me gfe le lő en a|kalmazza és tarolj a.

o Munkaköri tevékenysége az egész bölcsode területére kiterjed, a feladatmegosztást a
bo lcső deve zetőv e| és munkatársaival történő e gyeztetés hatěr ozza meg.

o Munkáját közvetlen felettesének irányítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabályok és
rendelkezések szerint vépzi.

o Évenként köteles részt vJnni a munka-, balesetvédelmi és tuzrendészeti oktatásban.

4.2.3 Mosónő feladatai

o A mosandó textília elokészítése, a túlszennyezett textília źztatása.
o A válogatott textília mérése. A megengedett gépterhelés, a szabványok és technológiai

előírások figyelembevételével, az e|őírt utasítások szerint a mosási folyamat lebonyolítása, a
mosógépek felügyelete a mosási ciklus a|att.

o Rendeiienes működés esetén a folyamat megszakítása, az észlelt hibák köziése a

o

bölcsődeve zető és karbantartó felé.
A mosási folyamat után a textíliában maradt foltok egyedi eltávolítása.
A v é gzett munkáró l, felhasznált anyagokľó l nyi lvántaľtást vezet.
A szük sége s e 1 o s zárítás e l vé gzése, a szántő gép l eve gőj ár atának ti sztítása.
Technológiai' munkavédelmi, hĺzvédelmi szabályok szigorú betartása.
A textília szakszeriĺ vasalása, gondos összehajtogatása, csoportszobák szerinti válogatása.
Az elkészült ruhanemtĺket a csoponszobákba szá|Iítja.
Amennyiben a gyermekek ellátási területére kell mennie, védőruhát cserél.
A munkavégzés befejezése után a gépek kikapcsolása, źĺramtalanítása.o
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o
o

A bölcsődevezęto irányítasávala feladatmegosztás alapjrín takarítási feladatok ellátása.

A mosodában hetente a csempézett falfelületet fertőtlenítő vizze|, lemosása, gépek,

berendezések tisztítása. Havonta ajtó- és ablakkeretek, radiátorok, falak porta|aníttłsa

negyedévenként vegyszeľes tisztítása.
A tisztító és fertőtlenítő szereket a mindenkoń kĺizegészségügyi eloíľasort

figyelembevételével az utasításoknak megfelelően kell alkalmaznia és tarolnia.

Munkáját közvetlen felettesének irĺínyítása és feliigyelete alatt a hatályos jogszabályok és

rendelkezések szeľint végzi.
Évenként köteles ľészt venni a munka-' balesefuédelmi és tiizrendészeti oktatasban.

4.2.4 Dĺetetikus-élelmezésvezető feladatai í

o A bölcsődei főzőkonyha gazđasági Ĺigyvitelének ellátása, az e|oírt nyilvántartások vezetése,

anyagok élelmiszerek beszerzése.
o Az ét|apot ĺjsszeállítja a bĺilcsődevezetővel és a gyermekorvossal torténő egyeztetés

követően.
o Havi rendszerességgel e|végzi a gyermekek szĺĺmara felhasznált élelem biológiai énék- és

tźlpanyag számításait
o Yégzi az é|e|mezés nyersanyagsziikségletének megtervezését, beszerzését, konyvelését,

gondoskodik az élelmiszerek szakszenĺ tárolásáról.
o Yezeti az é|e|mezéssel kapcsolatos nyilvantartásokat. Kiszámítja a|étszám szerinti étkezés

đíját.
o Kezeli a számítőgépes élelmezés programokat.
o Figyelemmel kíséri a modern tźry|á|kozźlstudomäny eredményeit, azokat a felnőttek és

gyermekek élelmezésében a|kalmazza.
o A raktárkészletbol az étlapnak megfelelő anyagkiszabást elvégzi és kiadja a fózokonyha

részére az é|ęImezési nyersanyagokat.
o Felelos az étkezéssel kapcsolatos közegészségiigyi szabályok betartásáért, idc Laĺ'Loĺ,.l.. '..'l'

ételmérgezések és gyanúj ával kapcsolatos eljárások ismerete.

o A HACCP rendszer szabályait, előírásait betartja és betartada a fózokonyhában.
o Feladata az éte|ek korszenĺ elkészítésének, adagolásának, száI|itásźnak megszervezése,

ír tny ítésa és ellenőrzése.
o Felelős azért, hogy a kiszolgált éte| a jő gazdátlrkodás elveit is figyelembe véve minőségileg

és mennyiségileg az e|őirásnak megfelelő legyen.

o Megszervezi és ellenőrzi az éte\maradék higiénikus kezelését és elszállítását.

o Irányítja és ellenőrzi a konyha dolgozóinak munkáját'

o A bĺjlcsődevezetot havonta tźĄékoztatja a felhasználási normáról, kalória- és

táp any agszámításainak elemzését bemutad a.

o Büntetójogi felelősségge| tartozik a raktárkészlet mennyiségi és értékbeli kezelésének

pontosságáéľt és a GazdasźryiSzeruezetáltal biztosított készpénz-keze|ésért'
o Köteles afozókonyhában elhelyezett (teltár szerinti) konyhai eszközöket, gépeket megorizni

és azok szakszeru haszná|attú ellenőrizni.
o Megszervezi a raktár ađminisztráciőjźĺt és ellenőrzi a nyilvántartások naprakész, előírás

szerinti vezetését.
o A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék telephelyein működő konyháknak és aZ

élelmezésv ezetoinęk szakmai felügyeletét elláda.

o Elkészíti a diétás étlapokat.
o Elkészíti/felügyeli a normál étlapokat.

28



4.2.5 Éle|mezésv ezető te|adatai

o A bĺjlcsődei főzókonyha gazdasági ügyvitelének ellátása, az e|őírt nyilvántaľtások vezetése,
anyagok élelmiszerek beszeľzése.

o Az ét|apot ĺjsszeállítja a bölcsődevezetővel és a gyermekorvossal töľténő egyeztetés
ktivetően.

o Havi rendszerességgel elvégzi a gyermekek számźra felhaszrált élelem biológiai éľték- és
Lápaĺyag számításait.

o Yégzi az é|e|mezés nyeľsanyagszĺikségletének megtervezését, beszerzését, könyvelését,
gondoskodik az élelmiszerek szakszerű tarolásĺíról.

o Yezeti az é|e|mezéssel kapcsolatos nyilvántartásokat. Kiszámítja a|étszálm szeńnti étkezés
díját.

o Kezeli a számítőgépes élelmezés programokat.
o Figyelemmel kíséri a modem tźtp|á|kozástudomány eredményeit, azokat a felnőttek és

gyermekek élelmezésében a|ka|mazza.
o A raktárkészletből az étlapnak megfelelő anyagkiszabást elvégzi és kiadja a fozőkonyha

részére az é|e|mezési nyersanyagokat.
o Felelős az étkezéssel kapcsolatos közegészségĹigyi szabályok betartásáért, iđe tartoz1k az

ételmérgezések és gyanújával kapcsolatos eljárások ismerete.
o A HACCP rendszer szabá|yait, előírásait betartja és betartatja a főzőkonyhában.
o Feladata az éte\ek korszenĺ elkészítésének, adagolásának, szá||ításćnak megszervezése,

irányítása és ellenőrzése.
o Felelos azért,hogy a kiszo|gált étel a jó gazdá|kodás elveit is figyelembe véve minĺĺségileg

és mennyiségileg az e|őírźsnak megfelelő legyen.
o Megszervezi és ellenőrzi azéte|maradék higiénikus kezelését és elszállítását.
o Lrányitja és ellenőľzi a konyha dolgozóinak munkáját.
o A bolcsodevezętot havonta tźĄékoztatja a felhasználási normáról, ka!<iriĺ- á:|;

táp any agszám ítás ai n ak e l em zés ét b e m utatj a.

o Büntetőjogi felelosségge| tartozik a raktárkészlet mennyiségi és értékbeli kezelésének
pontosságáért és a Gazdasági Szervezet által biĺosított készpéru-keze|ésért.

o Kĺiteles a főzőkonyhában elhelyezett (leltár szerinti) konyhai eszközöket, gépeket megorizni
és azok szakszeríi hasznźilatźtt ellenőrizni.

o Megszervezi a raktár adminisztráciiját és ellenőrzi a nyilvĺĺntartások naprakész, előíľás
szerinti vezetését.

o Munkáját közvetlen felettesének iranyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabáIyok és
rendelkezések szerint v épzí.

o Évenként köteles részt vJrrni a munka-' balesetvédelmi és tuzrendészęti oktatásban.

4.2.6 Szakács fe|adatai

o Feleitĺsséggel átveszi az éieimezési nyersanyagokat. a minőségi, mennyiségi probiémákat
azonna| je|zi az élelmezésvezetónek, és szükség szerint a bölcsődevezetőnek.

o Az e|őirt étrendnek megfelelően đo|gozza fel a nyersanyagot, ettől csak az é|e|mezésvezető
vagy a bölcsődevezető utasitására térhet el.

o Gondoskodik a nyersanyag megfelelő tárolásáról, anyag1lag felel a megorzéséért, A
fe|haszná|ás soľán a gyerekek korszenĺ étkeztetésének figyelembe vételéve| iz|éses, jőízti
ételek elkészítésére törekszik.

o Mennyiségileg és minőségileg megfelelő ételek elkészítésééń felel, a gyerekek
napirendj ében meghatározott időre.
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o
o

Tájékozódik a gyermekcsoportokban, milyen az adott csoport étvágya, milyen
ételfeleségeket hogyan fogyasztanak, milyen igények merülnek fęI az étkezés, az étkezéshez

használt eszkĺizök vonatkozásában. Ktilön gondot fordít az ételallergiás gyermekek

étrendjére.
Felelős a gyermekcsoportok és felnőttek adagjának megfelelő kialakításáért.
Szakismeľetével se gíthet az étrend összeállítĺísában.
A konyha belső tisztasźryáért fe|e|, az előkészítő és az éléskamnák takarítási munkáit

iľányítja, ellenőrzi, felel azok teljes rendjéért.
Munkakĺjľi feladata az ételmintfü ANTSZ előírás szeńnt tiírolása.
A HACCP rendszer előírrásait betaľtja és betaľtatja afózőkonyhában.
Felęlős azért, hogy a konyhában csak a konyhai dolgozók tartózkodjanak, kivéve az

élelmezésv ezetot és a bĺilcső dev ezetót.
A konyhai dolgozók védőöltözetének előírás szerinti alkalmazásáért is felel (köpeny,

kötény, hajháló, védőcipő).
A konyhai gépek, felszerelések előírás szerinti ĺizemeltetését ellenorzi, a meghibásodást jelzi
a vezetőnek.
A munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat köteles betartani.
A leltárban feltĹintetett eďény zetért, űr gy akért anyag ilag és erkölcsi l e g is. fel el.

Munkáj át mindenkor a takaréko sság fi gyelembevételével v é gzí.
Biztosítja a kitálalt ételek balesetmentes és higiénikus elszállítását, gondoskodik arról, hogy
megfelelő hőmérsékletrĺ étel keriilj<ln a csoportokba.
Felelős az ételhulladék megfelelő tárolásáért, a problémákat je|zi a vezetőnek.

A gyermekek egészséges fejlődése érdekében egyiittműködik a bölcsőde minden

do|gozőjával és messzemenően segíti a vezetós ilyen iranyú tevékenységét.

Munkáját kĺjzvetlen felettesének irányítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabályok és

o

o

o
o

o
o

rendelkezések szerint végzi'
o Évenként köteles részt venni a munka-' balesetvédelmi és tuzrendészęti oktatásban.

4.2.7 Konyhai kisegítő feladatai

o Felelősséggel átveszi az é|e|mezési nyersanyagokat. A minoségi, mennyiségi problémfüat

azonnal je|zi a szakácsnőnek.
o Kötelessége a nyersanyag előkészitése, főzéshęz a szakácsnő irlínyításával, az ANTSZ

előírásának megfelelően. A szakács utasítása szerint segédkezik a főzésben, az éte|

elkészítésében.
o Gondoskodik a nyersanyag megfelelő tárolásáról, anyagilag felel a megőrzéséért. A

felhasználás során gyermekek korszenĺ étkezésének f,rgyelembe vételével iz|éses, jőizu
ételek elkészítésére törekszik'

o Merrnyiségileg és minőségileg megfelelő ételęk elkészítéséét felel, a gyermekek

napirendj ében meghatáÍozott időre.
o Az elokészítő konyha, kamra, zöldségraktár takarítása, tíszttntartása és az edények

nrosogatása
o Munkaköri feladata az ételmintak ANTSZ eloírás szerinti tárolása. A HACCP rendszer

előírásait betĄa a fozőkonyhában.
o A mosogatást a közegészségügyi előírásoknak megfelelőenvégzi.
o A munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat köteles betartani.

o Ügyel a higiénés szabályok betartásěra. A konyhai gépek, felszerelések eloírás szerinti

Ĺizemęltetését ellenőrzi, a meghibásodást jelzi a szakácsnak.

o Sztikség esetén segíti a megvásárolt nyersanyagot a bölcsődébe szállítani.
o A konyhában védőruháthaszná| (köpeny, kötény, hajháló, védőcipő).
o Anyagi felelősséggel tanozik arábízott leltári tárgyak megóvásáért, épségéért.
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o Munkáját mindenkor a takaĺékosság figyelembevételéve| végzi.
o Yégzi a konyhai dolgozókkal az éves nagytakarítási feladatokat.
o Ügyel a kitálalt ételek balesetmentes és higiénikus elszłllítiĺsara, megfelelő hőmérsékletére.
o Felelős az ételhulladék megfelelő tárolásáért, a problémakat jelzi a szakácsnőnek.
o Munkáját közvetlen felettesének irlínyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabályok és

rendelkezések szerint v égzi.
o Évenként kĺjteles részt venni a munka-, balesętvédelmi és tíurenđész,eti oktatásban.

4.2.8 Kisegítő munkatdrs feladatai (Biztos Kezdet Gyerekhúz)

o A sziilők bevonúsdval, a glermekekkel való rendszeresfoglalkozús, afejlődésiik nyomon
k i)v etés e, á llap ot u k felmérés e.

o Ismeretterjesztő anyagok készítésében való részvéteL
o Gyermekneveléssel, fejlőĺdéssel kapcsolatos csoportos és egłéni sziilői beszélgetések,

le bo ny o lítús db an való s egédkezés.
o Havi tervek készítésében és megvalósítdsában vallj részvétel.
o Csalódok llźtogatdsa a glermek otthonának megismerése céljdből.
o Közösségi programok szervezése és megvalósítúsa.
o A Gyerekházjdtékkészletének tisztdntartdsa.
o A glerekek testi épségének megőrzése,fejlődésĺik elősegítése.

5. A JEB ivĺÚxonÉsr nnľDJE

5.l A ktizalkalmazottak munkavégzéséľe vonatkozőszabályok

5.1.1 A közalkalmazotti jogviszony |étľejötte

A JEB intézményvezetője határozän vagy határozatlanidejű kinevezésben hatátozzameg,hogy az
alkalmazoľtat milyen feltételekkel foglalkoztatja. Illetményre vonatkozóan a közalkalmazottak
jogállásáľól szóló |99f. évi XXXIII. törvényben foglaltak azirźnyadőak.
A munkavégzés teljesítése az intézményvezetője által kijelölt munkahe|yen, az érvényben lévő
szabályok és a kinevezési okmányokban foglaltak szerint történik.
A közalkalmazott köteles a munkakörébe tartozó feladatait a tőle elvárható szakértelemmel és
pontosságga| végezni.

5.l.2 Szabadság

A JEB munkavállalói az éves rendes szabadság kivételéhez szabadságolási ütemtervet készítenek. A
szabadságok tervezésénél szem előtt kell taľtani az intézmények zavarta|an műkĺjdésének
folyamatos biĺosítását.
A bolcsodevezetők éves rendes szabadsága, továbbá a rendkívüli és fizetés nélkülí szabadság
en gedé i y ezé sére lrri rlde Ĺl esetberl c sak az inÍézményvezető j o gos ui t.

A dolgozók éves szabadságłínak mértékét a közalkalmazottakjogál|ásáról szóló |992. évi XXXIII.
törvényben, valamint a vonatkozó szakmai rendeletekben foglaltak szerint kell megállapítani és
erről a munkavállalót írásban értesíteni kęll.

5.l.3 Fegyelmi és kártérítési fe|elősség

A kozalka|mazott fegyelmi vétséget követ el, ha a koza|ka|mazotti jogviszonyából eredo
kötelezettségét vétkesen megszegi. A közalkalmazott az okozott káréĺ kártérítési felelősséggel
tartozik.
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A JEB minden dolgozója felelős a berendezési, felszerelési taľgyak rendeltetésszeriĺ hasznťĺia'"a,łt', u

gépek eszkĺĺzök megóvasáért.
A-do1gozó a szokiísos személyi használati tĺĺrgyakat meghaladó mértékiĺ és értékű hasznź|atj

targyakat csak az intézményvezető engedélyével tarthat a munkahelyén. A dolgozó a JĐ-ľ. i,.:i::,i.:.i:"i..'.,

tartoző eszköa (pl. projektor, laptop, fényképezogép) u intézményvezető engedélyével viiieli ;i ;i

munkahelyéről.
Az élelmezésvezető, mint a leltáľi készletet állandóan egyedül keze|ó munkavállaló a leltárhiány

teljes ĺisszegéért felel a hatalyos jogszabályban foglaltak szerint.

5.l.4 Varyonny i|atkozat.tételĺ kiitelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kĺĺtelezetšégelaől sző|ő 2007. évi CLII. törvény 3. $-a alapjrín

vagyonny i l atko zat-téte|i kĺitel e ze ttsé g az al ábbi vezetőkĺe vo natkoz i k :

1 . Magasabb v ezető (intézményv ezető)

5.1.5 Munkaidő nyilvántartás

A ledolgozott munkaidő nyilvántartásaés ellenőĺzése céljábó| szervezeti egységenkénti bontásban

jelenlétiívet kell vezetni. A jelenléti íven fel kell tüntetni a munka kezdés és a munkából való

távozźs pontos idejét.
A jelenléti ív vezeiéséértazintézményvezető,a bölcsődevezetok és a Gyerekházvezető a felelősek.

A ledolgozott munkaidőt hetenként ĺjsszesíteni kell. A törvényes ledolgozandó munkaido heti 40

óra. A heti munkaidő átcsoportosítását az:intézményvezető engedélyezi, a bölcsődevezetĺĺk a

jelenléti íven szignálják.

5.1.6 Munkaľend

5.1.6.1 A Központi szervezeti egység nyitvatartása

Üeyfélfogadás:

Hétfó:
Kedd:
Szerda:
Csütöľtök:
Péntek:

Hétfo:
Szerda:
Péntek:

08.00 - 18.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 14.00

13.00 - 16.00
09.00 - 1s.00
09.00 - 12.00

06.00 - i8.00
06.00 - 18.00
06.00 - 18.00
06.00 - 18.00
06.00 - 18.00

5.1.6.f A Btilcsődék nyitvatartása
Hétfĺĺ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

A l087 Budapest, Kerepesi ut29la. szám alatti Főzőkonyha(Százados út 1. szám a\atti bölcsodéhez

tartőző egyseg) működési rendje egész évben folyamatos (365 naplév), nyitva tartása hétĺőtdl _

péntekig 06.00-15.30, szombat _ vasúrnap 08.00-14.00 óra között.
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A bölcsődék nydri nyitvatartúsi rendjét a személyes gondoskoddst nyújtó głerrmekjóléti,
glermekvédelmi intéunények, valamint személyek szakmaůfeladatairól és míĺkijdésiikfettételeirdl
suiló I5/I998. (IV. 30.) NM renďelet 40/A. s-a alapjtźn a Fenntartó Képviselő-testiiletének
h umdnszo lgdltatós i h atds köreit glakorló Bizotts óga hatóroaa meg.

5.1.6.3 A Biztos Kezdet Gverekház nvitvataľtása
Hétfő:
Kedd:
Szcľda:
Csiitörtök:
Péntek:

08.00 - l8.00, a csa|ádok fogadĺĺsa 08.00 _ 13.00
08.00 - 16.00, a családok fogadása 08.00 _ 13.00
08.00 _ 16.00, a családok fugaĺJrłsa 08.00 - 13.00
08.00 - 16.00, a családok fogadása 08.00 _ l3.00
08.00 - 14.00, a családok fogadása 08.00 _ 13.00

5.2 Az intézmény műktidésével kapcsolatos szabályok

5.2.1 Kiadmányozásľendje

A kiadmányozási jogkĺjrt az intézményvezető gyakorolja, távolléte esetén a kiadmányozási jogkĺirt
az intézményvezető-helyettes, vag' az intézményvezeto źita| írásban meghatalmazott személy látja
el, kivéve a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatala.

5.2.2 A bankszámlák fe|etti rendelkezés

A számlavezető banknźt|vezetettszźtm|a feletti rendelkęzésre jogosult azintézményvezető.

5.2.3 Kötelezettségvá|latás, érľényesítés, el|enjegyzés és utalványozás ľendje

A kötelezettségvállalás, teljesítésigazo|ás, érvényesítés és utalványozás rendjét az intézmény,vezető
haÍ"ározza meg, melyre vonatkozó részletes szabá|yozás külcin szabá|yzatban kell mey,határor'ni. ,A.

pénzugyi ellenjegyzésre minden esetben aGazdasági Szervezet vezetője jogosult.

5.f.4 Belső ellenőrzés

Az intézmény belso ellenőrzése a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekvédelmi Központ
feladata.

5.2.5 A helyettesítés rendje

A JEB-nél folyó munkát a do|gozók rövid idejű vagy taľtós távolléte nem befolyásolhada.
Távollétnek minősül a fizetett szabadság, egyéb, jogszabályban vagy szerződésben biaosított
szabadidő, munkavégzés alóli mentesség, betegállomány. Tartós távollétnek minősül a
kcizalkalma zott 3 0 napot meghaladó távo l léte.
A doigozók távoiiéte esetén a heiyettesítés rendjének kicioigozása az intezmćnyvezctő
f elhatalmazása al apj án a bĺi l c ső de v ezetók fe l adata.
A helyettesítéssel kapcsolatos' egyes dolgozókat érintő konkĺét feladatokat a munkakori lcírásoknak
kell tartalmazni.

5.2.6 Munkaktiľiikátadása

A JEB vezetói munkakörök átadásáről illetve átvételéről személyi vá|tozás esetén jegyzőkcinyvet
kell felvenni.
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A munkakör átadasáról, átvételéről készütt jegyzőkönyvben fel kell tĺintetni az ätadas-áiveioi

időpontját, a folyamatban lévő konkľét ügyeket, a jelenlevők aláírását.

A munkakör átadas-átvételével kapcsolatos eljarás lefolytatásráľő| azintézményvezeto gondoskodik.

5.2.7 A JEB műkłidésének elvei

A JEB múktidése a jelen Szervęzeti és Mtĺkĺ'dési Szabályzatban rész|etezęttek szeńnt valósul meg.

Valamerrnyi egysége miĺködése soránkĺiteles az alábbi alapelvek betartására.

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
A bölcsőđe a családi nevelés hagyom{nyait, értékeit tiszteletben tarMa,lehetőleg erősítve vesztésń
a gyermek gonđozasában, nevelésében illetve sztikség esetén tĺjrekszik a családi nevelés

hiányosságainak kompenzál ására.

A gyermeki személyiség tiszteletének elve
A gyermeket, mint fejlődő személyiséget ktilönleges védelem illeti meg. A bölcsődei nevelés

értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásttra irányul, az emberi
jogok és az a|apvető szabadságjogok tiszteletben tartásával.

A nevelés és gondozás erységének elve
A nevęlés és a gondozás egymttssal egységet alkot, úgy hogy a gondozás minden helyzetében

nevelés is folyik, a nevelés helyzetei azonbaĺnem korlátozőđnak a gondozási helyzetekĺe.

Az egyénibánásmĺód elve \

A bölcsődei nevelés, gondozás mind a szeretetteljes megfelelő környezet kialakításával, mind a

gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fizlkai és pszichés állapotát frgyelembe véve segíti az

egyéni fej lodés folyamatát.

A biztonság és stabilitás elve
A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága támogada az érze|mi biztonságot. A
napirend folyamatossága és a saját kisgyeľmeknevelő ľendszer tájékoződtsi lehetőséget és a
gyérmek biztonságérzetének növelését szo|gá|ja. Az iý he|yzetekhez való fokozatoshozzźlszokás az

alkalmazkodást, a változások elfogadását segíti.

Az aktivitás, az tinállósulás elve
A gyermek ösztönzése, a támogató, elfogadó, empatikus kömyezet fokozza az aktivitást és az

önállóság irĺĺnti vágyat. A tevékenységre motiváló személyi és tárgyi kömyezet biaosítása a

bölcsődei nevelés, gondozás egyik kiemelt feladata. Az élményszerzés lehetőségének biztosításával,

a tapasttalatok feldo|gozásának segítésével' egyes viselkedési formákkal való próbálkozások

bátorításával segíti a tanulást.

Az egységes nevelő hatások elve
A bĺilcsődei nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyaránt. A gyermekkel foglalkozó

szakemberek a gyermek elfogadásában, sz{ikségleteinek megfelelő gondoskodás nyrijtásában,

öntevékenységének biĺosításában fontos, hogy egyetéľtsenek' az a|apveto értékek, erkölcsi normák

tekintetében nézetęiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.

Az egyenlőség elve
Az 

_intézmény 
minden dolgozója elfogadja, tiszteletben taĄa a gyermek vallási,

nemzetiségi/etnikai, kulturális hovatartozását. A gyermek tigyében a családokkal nemrę'

származásta, fe lekezetre, tekintet nélkül kĺi te l e s érdemben fo gl al ko zni.
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A személyiségi jogok védelmének elve
A JEB minden dolgozója gyermekek személyi adatait bizalmasan kezeli, betartja az adatvédelmi
törvényben előírtakat, a gondozott gyermekek és szĹileik személyiségi jogait védi, tiszteletben tartja'
Az intézményi titkot megőrzi, munkájaról tájékońatźst, felvilágosítást csak közvetlen felettese
engedélyével adhat.

5.3 Jogokésérdekvédelem

A gyermeknek joga van:
- testi, érze|mi és erkĺilcsi fejlődését, jólétét biztosító, saját családi környezetében tĺiľténő

nevelkedéshez,
- hogy, segítséget kapjon a saját családjában való nevelkedéshez, személyiségének

kibontakoztatásához,
- a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások elleni védelemre,
- az emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bźntalmazással, az elhanyagolással és az

információs ártalommal szembeni védelemhez.
A gyeľmeki jogok védelme minden olyan személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével,
gondozásával, ĺigyeinek intézésével foglalkozik.
A szülő jogosult és köteles aÍÍa, hogy a gyermekét családban gondozza és a gyermek
szükségleteinek megfelelő feltételeket (pl. lakhatás, étkezés, ruhźnatta| való ellátás) biztosítsa.

A gyermek tĺirvényes képviselője a házirendben foglaltak a|apján panasszal fordulhat a
bĺilcsődevezetojéhez, a JEB intézményvezetojéhez, az Erdekképviseleti Fórumhoz vagy a
gyermekjogi képviselőhĺiz. A panasz kivizsgálásáról' a panasztevőt értesíteni kell.

A gyermekjóléti rendszerben foglalkoztatott közalkalmazottakat megilleti a jog, hogy személyüket
megbecsüljék, embeľi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben taľtsfü' tevéke,nységťilĺef
értékeljék és elismerjék.
A JEB közalkalmazottai bĹintetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó szenrélyeknek
minősülnek.

5.4 A JEB szervezeti egységei köziitti kapcso|attaľtás ľendje

A JEB szewezeti egységei (Kĺizponti szervezeti egység, Szakmai szeĺvezeti egység) mellé rendelt
viszonyban végzik munkájukat. A hatékony feladat ellátás érdekében egymással szoros kapcsolatot
tartanak.
A belső kapcsolattartás rendszeres foľmái avezetói értekezletek' belső levelęzés, stb.

5.5 A külső kapcsolattaľtás ľendje

Az eredményes műköciés eiősegítése érđekében a jEB szaiĺmai szęrvęzetei<kei, társintézményekkei,
civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, oktatási intézményekkel, és egyéb intézményekkel
egy{ittműködési megállapodast köthet.

5.6 A JEB működési rendjét meghatáľozó dokumentumok

Az intézményvezetoje belső szabályzatokban rendezi a műkcjdéséhez, gazdá|kodásához kapcsolódó
kérdéseket:

A JE B műkodésével kapcso l at os szab á|y zatok, dokumentumok :
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_ Iratkeze|ési Szabá|y zat,
_ Érdekképviseleti Fórum Mfüĺ'dési szabá|yzata,
_ HtŁirend

G azdasági szabá|y zatok:
_ Aĺryag és Eszközgazdálkodási Szabá|yzat,
_ Leltárkészítési és Le|tźrozási Szabá|yzat,
_ Munkamegosztás és Felelősségvállalás Rendjét Rögzítő Megállapodas,
_ P énzkezelési Szabá|yzat,
_ Vagyonvédelmi Szabá|yzat,
_ Vezetékes és mobiltęlefonók hĺaszná|atának szabá|yai,
_ Beszerzések Lebonyolításanak Szabá|yzata, 

,

- Kötelezettségvállalás, Utalványozás, Ellenjegyzés, Ervényesítés rendjénekSzabá|yzata,
_ Eszközök és Források Ertékelési Szabálvzata.
_ Számviteli politika,

- Felesl e ges Vagyont ár gy ak Hasznosításának és S e l ej tezésének Szabźiy zata'
_ Számlarend,
_ onkĺiltség számítási szabá|yzat.

Műszaki ellátási szabá|yzatok:
_ Gépj ármtĺ Üzemelte tésí Szabźiyzat,
_ Munkavédelmi és Tűzvéde]ni Szabá|yzat.

Egyéb szabá|yzatok:

- Cafeteria Szabá|yzat,

- Kulcs és Kódkeze|ési Szabá|yzat,
_ Munkaruha juttatási szabá|yzaÍ.,
_ A munkahel yi kocktzatértékelé s i doszako s fe lülv izs gál ata,
_ Gyakorn oki szabá|yzat,
_ Kiktilde tési szabźiyzat,
_ E|e|męzésí szabá|yzat,

- Szabálýalanságok Kezelésének Eljárásrendje.

6. A JEB nĺÚxonÉsÉľ ľĺrcrHľÁnozó JoGsZABÁLYoK

Törvények:
- MagyarcrszágAlaptörvénye (20| 1. április 25.)
- Magyarország f0|4. évi központi költségvetéséről szóló törvény (20l.3. évi CCXXX.

tĺirvény)
1^^- !--: \/\a\/t L.:,--!-,-- -l-^l- --l)^1,-- !-!l !^ ^ *-.:-^:r---2 '.-^--^+,!.^-Al- |>Y /. evr 

^.^-Ą'r. 
lol.Yęĺry a gyęIĺĺ|cKęK VęuętllręlUI ęs a ByallluByl rBazBataslUl

- 20L1' évi CXCV. törvény azźů|amhźztartásról
- |992. évi XXXIII. törvény a kĺjzalkalmazottak jogáI|źsárő|
- 2012. évi I. ttĺrvény a Munka Törvénykönyvéről
- f0|1. évi CLXXXIX. törvény aMagyarországhelyi ĺinkormányzatairó|
- I99I. évi LXN. törvény a Gyeľmek jogairól sző|ő, New Yorkban, 1989. november 20-án

kelt egyezmény kihirdetéséről
- 2007. évi CLII. torvény azegyes vagyonnyilatkozat-téÍeli kötelezettségekĺől
- L995. évi CXVII. tĺirvény a személyi jövedelemadóról
- 2007. évi CXXVII. tiirvény azźt|ta|źlnos forgalmi adóról
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- 2003. évi XCil. tĺĺrvény azađőzźs rendjéről
- 20| l. évi CVL tĺirvény a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatashoz kapcsolódó, valamint

egyéb törvények módosításáról
- 2013. évi V. törvény a Polgári Tĺirvénykĺinyvről
- 2011. évi CXII. törvény azinformációs onĺendelkezési jogľólés az informácĺőszabađságról

Kormányrendeletek:
- 369lf0I3. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvlíntaľtásĺíról és ellenőrzéséľől
- 235l|997. (Xil.l7.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi

szakszo|gźtlatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodĺást nyujtó szervek és

személyek által kezelt személyes adatokĺól
- 25712000. (XII.26.) Korm. ľendelet a kĺlzalkalmazottak jogállásaľól sző|ő 1992. évi XXXil.

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi źlgazatban történő

végrehajtásáról
- 3681201l. (Xil. 31.) Korm. rendelet az źi|amhánartásľól szóló törvény végrehajtásáról
- 24912000. (XII. 24,) Korm. rendelet az źi|amháńartás szeruezetei beszámolási és

könywezetési kötelezettségének sajátosságairól
- 37012011.(XII.3I.) Korm. ľendelet a kĺiltségvetési szervek belső kontrollrendszeľéről és

belső ellenőrzéséről
- 226lf006. (XI.20') Kormányrendelet a szociális, gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi

szolgáltatók, intézményekágazati azonosítójáról és országos nyilvántartasáról
- 328lf0||. (XII.29.) Koľm. ľendelet a személyes gondoskodást nýjtó gyermekjóléti

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások téľítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokľól

- I9Il2008. (VII.30.) Korm. rendelet a támogató szo|gá|tatás és a ktizĺisségi ellátások
ťlĺanszír o zás ának rendj é ro l

- 39120110. (II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
- 23912006. (XI.30.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

szolgáltatás ok 2007 . évi irányított terĺileti kiegyenlítési rendszeréről
- 33112006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörĺjk

ellátásáról, valamint a gyámható ság szew ezetérol és illetékességérol

Miniszteľi rendeletek:
- Ilf000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények

szakmai fel adataiľó l és működéstik feltételeirő l
- 9l|999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

igénybevételéről
- |5/|998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti,

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeirő|

- 8lŻ000. (ViIi.4.) SzCsM rendeiet a szeméiyes goncioskociást végzo szeméiyek aciatainak

működési nyilvántartásáról
- 912000. (VilI.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
- 62120|l ' (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba

ho zata|ának é l e l m i s ze rb i zto ns ág i fe ltéte l e i rő l
- 37120|4. (IV. 30.) EMMI rendelet a kozétkeztetésre vonatkozó tźtp|á|kozás-egészségĹigyi

előírásokról
- 3612004. (Iv.26.) ESzCsM rendelet a külcinleges táp|áIkozási célú élelmiszerekĺől

-l
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- 15lz0l3, (II.f6.) EMMI rendelet a pedagógiai szolgálati intézmények működésérő|78/f003,
(XI.27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biĺonságosságríról

- A munkaszĹineti napok körüli munkaľendről szóló tárgyévi NGM rendelet

- 65/1999. (XII. f2.)EilM ľendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz

használatának minimális biĺonsági és egészségvédelmi követelményeiről
- 33l1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköń, szakmai, illewe személyi higiénés alkalmasság

orvosi vizsgéiatétről és véleményezéséről
- 57l2O10. (V.7.) FvM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint

előállításanak eng-edél y ezésérő|, illefve bej elentéséról

o nkoľmán y zati r endel eteJ< :

- A bölcsődei térítési díjakról sző|ő 13lf0|2. (il.23.) ĺĺnkormźnyzati ľendelete,

- A pénzbeli és természetbeni, valamint a szemé|yes gondoskodást nyújtó szociális és

gyermekjóléti ellátások helyi szabályairől szóló I0/20I5. (m.01.) önkoľmányzati rendelet,

- Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 66l20|f . (XII. l 3. ) önkormányzati rendelet

Egyéb szabályok:
- Az Európai Unió minden tagállamában az EK 93l43lEEC direktívája szerint, a

kozétkeztetőknek kĺjtelező mfütidtetni az élelmiszer biztonságra vonatkozó

minőségbiĺosítási rendszeľt, a HACCP-t
- A Nemzeti Erőforrós Minisztérium szakmai protokollja az egésuéges csecsemő (0-12

hónap) tópldldsúról
- A bölcsődei neveľes-gondozás szakmai szabá|yairől szóló (f0I2) _ módszertani levél
- Bölcsődei nevelés-gondozás oľszágos alapprogramja (2008)

- Játék a bĺjlcsődében (l997) - módszertani levél
- Folyamatos napirend (l981) - módszertani levél
- Családlátogatás (1989) - módszertani levél
- Korai fejlesztés a bölcsődében (2003) - módszertani levél
- Családi napk<izi (20|3) - módszertani útmutató

:t1l
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7. ZARoR.EI\ĺDELKEZÉSEK

1. A Szervezeti és Mfüĺidési Szabźiyzat érvényességéhez a fenntartó szerv jóvahagyása
szĹikséges.

2. Az SzMSz a jóváhagyást követően a kihirdetéssel lép hatályba. A kihiľdetésre az
intézményvezetó köteles, a kĺizalkalmazottakkal megismerteti, majd elhelyezi a
koza|ka|mazottak és a bĺilcsődei ellátrásban részesülő gyermekek tĺirvényes képviselői által
hozzáférhető helyen.

3. Jelen szabźiyzat bĺĺrmikor módosítható, sziikséges módosítani, ha a vonatkozó jogszabályok
lényeges kérdéseket tekintve megváltoznak.

4. Az SzMSz mellékletével egységes , a|ka|mazásuk egyiittesen történik
(

Koscsóné Kolkopf Judit
iĺtézményvezeto

Zĺ.n,q.onx

A Jóaefvdrosi Eglesített BöIcsődék Szeľvezeti és Mííkijdési Szabdlyzatút Budapest Fővóros WII.
keriilet Jóuefvdrosi onkormdnyzat Képviselő-testiilete ... szdmú határozatával 2016.
janudľ 0I. napi hatállyal haglta jóvó.

Budapest, 2015. decembeľ .....

dr. Kocsis NIáté
polgármester
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I. A Józsefuáľosi Egyesített Bolcsodék általános Szakmai programja

II. A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek egyedi Szakmai progľamja

1.) Mini-Manó Bölcsőde Szakmai programja

2.) Babőca Bölcsőde Szakmai programja

\

3.) Játékvár B<jlcsőde Szakmai programja

4.) Gyermekkert Bölcsőde Szakmai programja

5.) Fecsegő-tipegők Szakmai programja

6.) Tücsök-lak Bölcsőde Szakmai progľamja

7.) Katica Bölcsőde Szakmai programja

8.) Biztos Kezdet Gyereld,Éz Szakmai programja

Jelen Szakmai program visszavonásig érvényes.

l083 Budapest, Szigetvári u. l. Tel./fax: +36-I l2l 0-9 I 88:
+36-v303-1761

www.bolcsode-bpO8.hu
emai I : jeb@bolcsode-bpO8.hu
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