
biztosítását nęm veszéIyezÍető módon vállalkozási tevékenységére a jelen
szerzođésbenszabá|yozottmódonhaszná|hatja.

b. A HasznáIő használati joga az ingatIan rendeltetésszeru haszná|atához szükséges
vagyontárgyak ingyenes használatĺáľa is kiterj ed.

c. A HasznáIő feladatainak e||átását szo|gá|ő ingatlan, valamint aZ ingatlan
rendeltetésszęru hasznáIatához szükséges ingó vagyont a szeruődés időtartatla alatt
nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, hasznźit vagyont biztosítékul nem adhatja, a
vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet.

d. Az onkoľmányzat hozzźĄźlru| a|thoz, hogy a HasznáIő az ingatlanok címét,
székhelyeként, telephelyként bejegyeztethesse, azt levelezésében feltĹintesse és ezekĺe
harmadik személynek az á|ta|atörtént hasznźiatidőtartarnára engeđélý adjon,

e. A HasznáIó köteles a haszná|atában á||ő vagyont a központi berendezésekkel ós
felszerelésekkel egyiitt rendeltetésszetuen, a közvagyont hasznźiő személýől
elvárható gondossággal, hatékonyan' energiatakarékosan és k<iltségtakarékosan' az
épület esetleges házirendjének, a vagyonÍa vonatkozó biĺonsági előírások
behrttsźxaL. mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használni.

f. Amennyiben a Haszná|ő a vagyont nem rendeltetésszerűen haszná|ja vagy rongálja'
koteles az okozottkárt 30 napon be|u| az onkoľmányzat szttmtna megtéríteni.

g. A szerzodés idótartama a|att a Hasznźiő felelos aZ ingatlannal kapcsolatos, a
tuzvéde|mi. munkavédelmi és kömyezetvédelmi tĺirvényekben és egyéb kapcsolódó
jogszabáIyokban foglaltak betartásáért és betartatásáért, a Haszĺá|ó megtérítési
felelő s sé gg e| tartozik az onkorm ányzat fel é, amennyiben ezen szabályok megszegésre
keriilnek és kár keletkezik.

h. A Haszná|ő az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítőgépes háIózatot
építhet ki emeletek összekötésével egyutt. A távkoz|ési szolgáltatővaI a Haszná|ő az
onkormĺĺnyzattőI fi.iggetlenül jogosult a sajźt nevére távközlési vonalat beköttetni és
tizemeltetni jelentősebb káľosodás nélkül. EzekĺőI előzetesen köteles az
o nkormany zatot ír ásb an' táj ékoztatĺĺ.

i. A Haszĺá|ő jogosult az ingatlarft saját beľendezéseivel ellátni, e beľendezések felett
szabadon rendelkezhet, azonban a szerződés megszúnése esetén ezęket akkor
sztll|íthatja el, amennyiben a Ptk. szabályai szeriĺt nem minősülnek alkotórésznek,
tartozéknak és az eredeti állapotot Saját költségén helyreállítja.

j. Az onkoľmányzat aZ ingatlanban |évo, a Haszntiő fulajdonát képező
vagyontárgyakért felelősséget nem vá||a|, mindazonáltal Felek rogzítik, hogy a
Haszná|ő e vagyontár gyakra biztosítást kĺjthet.

6 . Haszná|at feltéte l ei

a. A haszntúatba adott vagyont a Haszné]ő haszntija.

b. A Haszná|ő a használat során gondoskodik az ingatlan ľendeltetésének megfelelő
hasznźůatfuő| valamint a hatályos tiĺzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi
előíľások szeľint tĺjfténő üzenreltetéséľől, kar'barrt aľtásáľőI.

c. A hasznáIat során a HasznáIő köteles gondoskodni a vagyonelem állagmegóvásárőI,
karbantartásaľól, az ingatlarlban levő k<lzponti berendezések, az eze|<hez csatlakozó
vezetéWendszerek munkaképes állapotáról és az átvéte|kori állapotnak megfelelő
szinten tartásárő|.



d. AHasznáIő köteles gondoskodni ahasználatba adott ingatlan vagyonvédelméről.

e. Az onkormányzat. köteles ellátni a jogszabá|y a|apjźn a haszná|atba adót terhelő
minden olyan feladatot, amely aklhoz szükséges, hogy az ingatlanban a Felek által
kötött kozszo|gá|tatási szerződésben meghatározott feladatok folyamatos, megfelelő
színvonalon tĺjrténő ellátásának feltételei biztosítottak legyenek.

f. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan ľendeltetésszeru haszná|ata érdekében
áĹälakíĹási munkákat végezhetnek külön megállapodás alapján, arnely kitér a költségek
viseléséľe.

g' A Használó minden, ahasznáIatÍal kapcsolatos lényeges vá|tozásrőIhaladéktalanul, de
legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesíti az onkormtnyzatot. A HasznáIő az
ingat|an egészét fenyegető veszéIyről és a beállott kárról haladéktalanul írásban
értesíti az onkormányzatot, amely köteles tűrni a veszéIy e|hárítása vagy a kźr
következményeinek elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételét.

7. Tulajdonosi ellenőĺzés

Az onkormźnyzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a kozszo|gtitatási
szerzőďésben foglalt fęladatellátás zavatása nélkiil, előzetes értesítés alapján a haszná|atba
adott ingó és ingatlanvagyon tekintetében ellenőrzi az onkormányzativagyon rendeltetésszerű
haszná|atát.

8. Költségek viselése

Felek rogzit1k,hogy az 1. pontban meghatérozott önkormźnyzati tulajdonú helyisége esetében
az onkoľmányzatviseli a hasznźůat során felmerÍilő kozizemi,működési, fenntartási és egyéb
a haszná|at sorĺín felmerülő költségeket, továbbá a katbaĺtaĺtás, nagy karbantartás, felújítás
során felmeľiilő kĺjltséseket is.

Beszámolási, nyĺlvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség

9. A Használó vállalja' hogy az onkoľmźlnyzat tulajdonában źtllrő használatba vett ingó és
ingatlan vagyoma vonatkozóan a haszná|at tekintetébeĺ tárgyévet kĺjvető hónap végéig
rendszeresen beszámol, valamint nyilatkozik, hogy e vagyonelemekľől külön nyilvantartást
vezet, illetve teljesíti e vagyonelemekkel kapcsolatos bárminemu- adatszolgźĺ|tatćst-.

A' szerződ'és megszűnése

10. A szerzőďést Felek hattlrozat|an iđótartamta kötik. Ie|en szerződés hatálya kiterjed a
szerzőđés aIáírását mege|őzően haszná|t vagyonelemekľe is. A szeruođés megszúnik, ha a
haszná|atba adott ingatlanok mindegyikében megszÍĺnik akozfe|adat ellátása. A szeruődés az
érintett ingatlarľa vonatkozoan szűnik meg, ha az adott ingatlan esetében akĺzfeladat ellátása
megszűnik. A rendkívüli felmondási jogát bármelyik fél, a másik fél srilyos szerződésszegése
esętén gyakoľolhatja.

11. A szeruođést bármely fél a másik féLhezintézett íľásbeli formában, indoklás nélkül 60
napos hatáľidő tuzése mellett felmondhatja.

12. Amennyiben a szerződést a Haszntt|ő egyoldalúan meg kívĺínja szĺintetni, köteles az
ingatlan és ingóságok átađásźnak lebonyolítáSanak időrendjét előzetesen az onkormźnyzaÍtal
egyeztetni.
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13. A Használó hasznźt|atĺ joga megszűnése esetén - az onkotmányzat eltérő írásbeli
ny1|atkozata kivételével - a megszűnés napjátő| számított 15 napon beltil koteles az ingatlant
kiüľíteni és ań. tiszta, rendeltetésszerű hasznáIatra alkalmas állapotban az onkormányzat
részére visszaadni.

Egyéb rendelkezések

14. Jelen szeuóđés a Felek által tĺirténó szeruődés aláírásátőI hatálvos. és a Felek határozatIan
időľe kĺjtik.

1 5. Kapcsolattartók kijelolése:

onkormanyzatrészérőI:Gazdá|kodásiÜgyosztá|yvezetője
E l éľhető s é g : gazda|ko das @j o zsefvaro s. hu
HaszĺáIő részéróI: Kis István ugyvezető
Eléľhetőség : ugyvezeto @j o gyerm.hu

16. A kapcsolattartók személyében bekövetkező váItozttsrólFelek egymást íľásban értesítik.

17. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azza| kapcsolatban
felmerülő vitákat vagy nézetkülĺĺnbségeket táľgyalások útj án rendezik.

18. Jelen szerzodés a Felek kozott a mindenkoľ hatályos közszo|gá|tatási szerzőđés
mellékletét képezi.

19. Felek az ingat|anok valamiĺt az ingatlan rendeltetésszeru Ílaszná|atához szükséges
vagyontaľgyak átadása során átadás-átvéte|ijegyzőkönyvet vesznek fel, melyjelen szerződés
elv ćĺIaszthatatl an mel l ékeltét kép ezi.

Szerzőđó Felek a szerzođést egyĹittesen elolvasták, és a közös érte|mezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegye zőt, cégszeruen a|źlírták.

A szetzódés 9 oldalbó| áI|,7 megegyező példányban késztilt, (4 példany Hasznźiőt,3 példany
pedig az onkormányzatot illeti) és elválaszthatatlan ńszétképezi az ingatlanok - fordulónapi
- leltari vagyonj egy zékei.

Kelt: Budapest, 2015. december ...

dr. Kocsis M:áté polgármesteľ Kis István
Budapest Főváros YIII. keľület iigyvezető

Jĺózsefuárosi onkormányzat Józsefvárosi Gyermekek Üdĺiltetésééľt
Ktizhasznú NonpľoÍit Kft.

Fedezet:
p énzllgy i el lenj e gyzé s :

Paľis Gyul áné pénzugyi iigyosztá|yv ezeto

j ogi szempontból ellenj egyzem :

Danada-Rimán Edina jegyző nevében
és megbízásából

đt. iľlészáĺ Eľika aljegyző





Kivonat 8. sz. me|lékletę
A f63 /20 1 5. (XII.03. ) sz. határozat melléklete

EGYÜTTMŰrouÉsl MEGÁLLAP oDÁS

amely létrejott egyľészről Budapest Főváros VIII. Keriilet Józsefvárosi Onkormányzat
(1082 Budapest, Baross u.63-67., stat. szám: |57357|5-841|-3f1-0|, Töľzskĺinyvi azonosító:

7357|5, adőszám: |5735715-2-42, képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester), mint pénzeszközt

átadő (atovábbiakban : Önkorm ćnyzat),

másrészről a Budapesti Vá|lalkozásfej|esztési Ktizalapítvány (székhely 1072 Budapest,

Rákóczi út 18., statisztikai számjel: l8052851-9499-56|-0|, adősztĺma: 1805285|-2-42,
képviseli: Varga Zso|tné Szalai Piroska Mária kuratóriumi elnĺik) a továbbiakban:

Koza|apítvélny

a továbbiakban együttesen Fę|ek között aza|u|írott helyen és napon aza|ábbi feltételekkel:

Pľeambulum

A Magyaľo rszághe|yi önkormány zatairő| szó|ő 201l . évi CLXXXX. törvény 23. $ (4) bekęzdés

l5. poirda étęlinébeir a fováľosi önkormányzat fę|adata kĹilonösen a gazdaságszervezéssel és -
fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása, amelynek keľtében hozta létre Budapest Főváros
Kozgyűlése a BudapestiYti|a|kozásfejlesĺési Közalapítváný, amely szewezet a budapesti kis-
és kozépvá||alkozói szektor foglalkoztatás élénkítő programjainak kidolgozásáľa és

végľehajtásźtra jott létre, kiemelt feladata pedig az uniős, kormźnyzati és ĺjnkormányzati szintű

programok által megteremtett lehetőségek közvetítése a mikĺo-, kis- és közepes vállalkozások
felé. A Koza|apitvány Budapest Főváľos Közgyűlése á|ta| |993-ban rogzitett kiildetése, hogy

kidolgozza és végľehajtsa a ióvźlrosi kis- és kozépvállalkozói szektor foglalkoztatás-élénkítő
pľogramjait, kĺjzvetítse az uniós, kormányzati és önkormányzati szintiĺ progľamok á|tal

megteľemtett lehetőségeket a mikľo-, kis- és k<izepes vállalkozások felé. E fe|adatel|átása

köľében a Köza|apítvány hozzź|élru| a Főváros gazdaságfejlesztési pľogramjaiban

megfogalmazott célok megvalósításélhoz, különĺis tekintettel Budapest Gazdaságé|énkítési és

Munkahelyteremtési Stľatégiáj ára (20| 5 -202|).

A Józsefuárosi onkormányzatnak a Magyarország he|yi önkormányzatairő| sző|ő 2011. évi
CLXXXX. ttirvény 13. $ (1) bekezdésének 13. pontja aIapjěn feladat- és határkörébe tartozik a

gazdaságszervezés elősegítése, amelynek keretén belül aZ onkormányzat önként vá||a|t

felaclatként a vállalkozásfejlesztést stratégiai je|entőségű terĺi|etként kezeli, amely kĺildetését

egyes szakpolitikáin túl paľtnerségi együttműködés kialakításával is elő kívánja segíteni.



Fentiekĺe tekintettel a Felek a .../(XII.03') számu képviselő-testületi határozat fe|hata|mazása
a|apjźtn az a|ábbi megállapodást kĺjtik.
I. A szerződés táľgya

A szerzódó Felek közos célja, hogy együttműködésük nyomán versenyképesebb, hatékonyabb,
tudáson és innováción alapuló gazdasági élet fejlődjön ki Józsefvárosban. Vállalják, hogy az ezt

cé|ző együttmíĺködésük gyakorlati eredményei Budapest Főváros és Józsęfuáros
onkormányzatánakvállalkozásfejlesztési feladatai végľehajtás át szo|gá|ják'

II. Aszerződő felek vállalják' hogy

l. együttműködnek az Józsefuárosi vá|Ia|kozások fejlesztése, foglalkoztatási célok elérése

érdekében szükséges közös rendezvények, programok, valamint a vállalkozói
mikrohitelezést megkcĺnnyítő kezdeményezések kidolgozásban és annak

megvalósításában,

2. elősegítik a kreatív iparágak, a zo|d gazdaság és az infokommunikáciős ágazat, továbbá

az eneľgiahatékonyságot szo|gá|ő iparágak műk<jdési környezetének fejlesztését
j ózsefuárosi kompetencia-központok létľehozásán keresztül is,

3. egytittműködnek a fiatalok vá||a|kozővá vá|ását cé|ző és megkönnyítő
kezdeményezésekben, ľendszeres közĺjs vállalkozói események, valamint a H13 Diák- és

Vállalkozásfejlesztési Központban létrehozandó SMART Pont szervezésében és

műk<idtetésében,

4. támogatják a hagyományos vállalkozói ismeretek ktizvetítésén túl egy olyan új típusú

üzleti gondolkodás meghonosítását, amely emberközpontú és a hosszú távil
fęnntarthatóságta, kreativitásra, rugalmasságra, innovatív ötletekľe épül,

5. együttműködnęk az innovatív ötleteken alapuló staľt-up vállalkozások létrehozására,

tétmogatásétra meghirdetett pá|yćnato|<ka| kapcsolatban, melyeket a kerĺiletben
campusszal rendelkező egyetemek, főiskolák graduális vagy posń.gľaduális képzésén

r ésfu ev ő hal l gató i számár a kerĺ.iln ek ki írásľa,

6. kcizösen törekednek egyiittműkĺidés kialakításźra a KKV-kat tźmogatő nemzetközi és

európai szervezetekkel, kü| tjntj s en az EU rel eváns szervezeteivel,

7. felkérés, meghívás esetén részt vesznek a jogszabályok és jogszabálýervezetek

vé|eményezésében, éľtékelésében, a szükségessé váló módosítások kezdeményezésében

és egyéb j avaslatok megfo galm azásában,



együttműkĺidnek szakmai fórumok közötti infoľmációáramlás elősegítésében, és a
szakmai hírek' aktualitások hatékony terjesztésében a célcsopoľt felé, elősegítik a

nemzetkozi és európai uniós vállalkozásfejlesztési jó gyakorlatok tLfuétel'ét és józsefuárosi

a|kalmaztsát,

kozos kezdeményezéseik sikere érdekében együttműködnek a vállalkozókat tömĺjrítő

szakmai kamarákkal.

10. saját online felületeiken ismertetik a vá||a|kozások számáľa releváns iý jogszabályokat'

valamint bemutatnak sikeľes vál lalkozási példákat.

ll.Felek megá||apítják, hogy a Koza|apíwány, mint kozhasznú szewezet célja jelen

együttműkĺidési megállapodás keretében a józsefuáľosi, konatozźlsmentes keľĺ'ileti

mikrovál lalkozások fej lődésének elősegítése.

III. Az együttműködés keretében az onkoľmányzat vállalja, hogy

l. támogatja a Koza|apítvźny részérę történő cé|hoz kötött pénzeszkoz átadás koncepcióját,
amely a Koza|apítvány által létrehozandő és kęzelt ,,Józsefuárosi Kamattámogatási
Alap'', valamint a 2016. évre vonatkozó Józsefvárosi Kamattámogatási Progľam
működtetésének támog atására iľányul.

a keriileti koztartozásmentes, józsefuárosi székhellyel rendelkezó ťlata|, mikro- és női

mikrovállalkozások működésének elősegítése érdekében, a kerületi vti|a|kozás fejlesĺési
stratégia részeként, a 2016. évre vonatkozó Józsefuárosi Kamattámogatási Program

megvalósítźsa cé|jźhő| a Koza|apítvtny részéte bľuttó 15.000.000,- Ft, azaz bruttó

tizenötm i l I ió keretĺjssze get b izto s í t cé|hoz kötött támo gatás for máj áb an'

3. a 2. pontban meghattrozott cé|hoz kotött tálmogatást legkésőbb 2015. dęcember 31.

napjáig a Koza|apíNány .... pénzintézetné| vezetett
szttmű ban ks zám láj ár a źĺuta|j a.

IY. Az együttműktidés keľetében a Ktiza|apítvány vállalja, hogy

l. a részére átadott pénzeszkozt ęgy á|ta|a létręhozott letéti szám|án ,,Józsefuáľosi
Kamattámogatási Alap'' címen keze|i, amely letéti számla felettiľendelkezési jogosultság

az Ö n korm źny zat hozztlj átu|ásáv al gyako ro lható.

2. a részére átadott pénzeszkozt csak a konartozásmentes, józsefuárosi székhellyel

rendelkező mikrovállalkozások fejlődésének elősegítésére, ezen belül a Józsefuáros

kozigazgatási területén megvalósulő beruházáshoz, vagy forgóeszköz beszerzéshez,

árbevétel előfinanszírozásához igénybe vett hitel kamattámogatására használja fel

8.

9.

2.



legkésőbb 2016. december 3I.napjtig. A jelen megállapodáshatá|yaalátartoző hitelek
típusát és leírását a Közalapíwány Kuratóriuma 6/2015. (X.12.) sz. hattlrozaÍában
jővźlhag5,t.a, a Kuratórium Mikrofinanszirozási Stratégiai Bizottsága pedig 20|5.
november 30. napján elfogadta, az így igénybe vehető hitelkonstrukciókat jelen

me gá| l apo dás l . számú m e l lékl etét képező täb|äzat tarta|mazza.

3. hozzájtru| a részére átadott pénzeszkoz ręndęltetésszerű fe|hasznćilásának az

Önkormányzat á|ta| torténő ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetęk á|ta|i

ellenőrzéséhez. Az onkormányzat jogosult a pénzeszköz fe|hasznáIását a helyszínen is
ellenőrizni.

a Józsefuárosi Kamattámogatási Progľam megvalósulása keľetében naptźri
harmadévenként első alkalomma| 2016. április 30. napjáig kimutatást készít aZ

Önkormányzat részérę az igénybe vett hite|ek, és az ahhoz kapcsolódó
kamattámogatásban részesülő ügyfelek befizetéseiről, minősítéseiről, az esetlegesen

késedelembe esett ügyletekről. Az analitikában feltiinteti a kedvezmény nélküli kamatot,
valamint a kamatkedvezméný és a visszavont kamatkedvezmény összegét.

amennyiben a Koza|apítvétny a pénzeszközt a je|en megállapodásban foglaltaktól eltérő

cé|rahaszná,|jafe|,vagy afęIhaszná|źlsról nem tud a jelen megállapodásban foglaltaknak
megfelelően a megjelo|thatáridoig elszámolni, köteles a pénzeszkozt a szám|éĄźttava|ő

beérkezésto| szźlmíwa a Ptk.-ban meghatározott kamattal növelt összegben visszafizetni
az onkorm źny zat részére.

V. A Kamattámogatás feltételei

A jelen szerződésben meghatáľozott feltételeknek megfelelő tigyfél a hitelkérelmével
egyidejűleg Józsefuárosi Kamattánogatási Pľogľam keľetében kamattámogatási kéľelmét

is benýjthatj a a Köza|apitványhoz. A kamattámogatás a hitelszęrződésben kerül
ľögzítésre.

A Köza|apitvány źĺ|ta| biztosított kamattámogatás igénybevételéľe jogosult az a

końartozásmentes, józsefuárosi székhellyel rendelkező mikroválla|kozás, amely

a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozás, vá||a|kozői

igazo|vánnya| rendelkező vagy afta jogosult vállalkozás, valamint egyéb

váI lalkozásra al kalmas j o go sítvánnyal rendel k ezo v á||a|ko zás,

avá||a|kozźls által foglalkoztatottak száma nem haladja meg a 10 ťot,

a vźi|a|kozás éves nettó árbevétele legfelj ebb 2 millió EUR-nak megfelelő forint
ellenéľték,

4.

5.

l.

2.



a vá||a|kozás mind az á||am, mind az <jnkormányzat felé teljesíti adófizetési
kötelezettségeit, így nincs sem adó, sem illeték, sem társadalombiĺosítási járulék

taľtozása,

a vźila|kozásnak a pénzintézetek és pénzügyi közvetítő szervezetek felé nincs lejárt

hitę|tartozása,

a cég sem csőd, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás alatt nem áll,

a hitelkérelmében megjelölt hitelcél megvalósításának helye Józsęfuáros

kö zi gazgatás i terĺ.i l ete.

Igénybevevők köre: Józsefuáľosban székhellyel rendelkező mikľovállalkozások
Józsefváľosban megvalósuló bęruhtzásához vagy forgóeszköz beszerzéséhez, illetve

áľbevéte l e lőfinan szí r ozźsához.
Támogatási időszak beruházási hitel estében: a futamidő első 5 évében.

Támogatási időszak forgóeszköz hitel esetében: a futamidő első 3 évében.

Támogatási időszak visszatoltődő hitel esetében: a futamidő első 3 évében.

Kam attámo gatás mértékę b eruházás i hite l esetében : 3 
oń

Kamattámogatás mértéke forgóeszköz hitęl estében: 1. évben 3%;o,2. évben fo/o,3. évben

I%

Kamattámogatás mértéke visszatĺjltődő hitel esetében: 1. évben 3yo, 2. évben Żyo, 3.

évben |%o

Kamattámogatás az Ĺigyfeleknek kizárő|ag abban az esetben jćtr, ha az ügyfél a
támogatási időszak alatt nem keľiil 30 napot meghaladó késedelembe a hitelkamat és a

tőketörlesztó rész|et megfizetése tekintetében. Amennyiben késedelembe esik, akkor nem

jogosult a kamattámogatásra és visszamenőleg is vissza kel| fizetnie a kamatlźlmogatás

összegét.

3. A Köza|apítvtny á|ta| biztosított kamattámogatás igénybevételére jogosult az a

köztartozźsmentes' józsefváľosi székhellyel rendelkezó ťlata| mikľovállalkozás, amely

a cégnyilvtntaftásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozás, vállalkozói
igazo|vźnnya| ľendelkező vagy affa jogosult vállalkozás, valamint egyéb

vál l alko zasra alkalmas j o go sítvánnyal rende lke zo v źil|a|kozás,

avá||a|kozźs źńta| foglalkoztatottak szźtma nem haladja meg a l0 fot,

a vá||a|kozás éves nettó árbevétele legfe|jebb 2 millió EUR-nak megfelelő forint

ellenéľték,

a vál|a|kozás mind az á||am, mind az ĺinkoľmányzat fe|é teljesíti adófizetési

kötelezettségeit, így nincs sem adó, sem illeték, sęm társadalombizosítási járulék

tartozása,

a vá||a|kozásnak a pénzintézetek és pénziigyi könętító szervezetek felé nincs lejárt

hiteltaľtozása,

a cég sem csőd, sem felszámolási, sem végelszámolási eljárás alatt nem áll,
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a hitelkérelmében megjelölt hitelcél megva|ósításának helye Józsefuáros

ko zi gazgatás i terĺi l ete.

Igénybevevők köľe: Józsefuáľosban székhellyel rende|kező ťlatal mikĺovállalkozások
Józsefvárosban megvalósuló beruházásához vagy forgóeszktiz beszerzéséhez, illetve
ärbevétel e|ötinanszírozäsähoz, ahol a vállalkozó vagy a vállalkozás többségi tulajdonosa
40 év a|atti.

Támogatási időszak beruházási hitel estében: a futamidő ęlső 5 évébęn.

Támogatási időszak forgóeszközhitę| ęsetében: a futamidő első 3 évében.

Támogatási időszak visszatöltődő hitęl ęsetében: a futamidő első 3 évében.

Kam attámo gatás mértéke beruházási h itel esetében : 3, 5 oń

Kamattámogatás mértéke forgóeszkoz hitęl estében: 1. évben 3,5yo,2. évben 2,5o/o,3.

évben 7,5%o

Kamattámogatás ménéke visszatöltődő hitel ęsetében: l. évben 3,syo,2' évben2,5o/o,3.

évben I,5%o

Kamattámogatás az ijgyfe|eknek kizárólag abban az esetben jétr, ha az igyfé| a
támogatási időszak alatt nem kertil 30 napot meghaladó késędelembe a hitelkamat és a
tőketörlesztő rész|et megfizetése tekintetében. Amennyiben késedelembe esik, akkor nem
jogosult a kamattámogatásra és visszamenőleg is vissza kell fizetnie akamattámogatás

ĺisszegét.

4. A Koza|apíwány tLLÍa| biaosított kamattámogatás igénybevételére jogosult aZ a
konartozásm ente s, j ó z s e fu áľo s i s zékh el l ye l ren de l kező nő i m i kro v á||a|ko zés, ame|y

a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vá||a|kozás, vállalkozói
igazo|vánnya| rendelkező vagy affa jogosult vállalkozás, valamint egyéb

vállalkozásra al kalmas j o go síwánnyal rende lk ezĺő v á||a|kozás,

avá||a|kozźls által foglalkoztatottak száma nem haladja meg a l0 fot,

a vtila|kozás éves nettó árbęvétele legfeljebb 2 millió EUR-nak megfelelő forint
ellenéľték,

a vźů|a|kozts mind
kĺjtelezettségeit, így
tartozása,

avá||a|kozásnak a pénzintézetek és pénzugyi

hiteltartozása,

a cég sem csőd, sem felszámolási' sem végelszámolási eljárás alatt nem áll,

a hitelkérelmében megjelölt hitelcél megvalósításának helye Józsefuáros

ko zi gazgatás i terü l ete.

Igénybevevők kĺjre: Józsefuáľosban székhellyel rendelkező női mikovállalkozások
Józsefuárosban megvalósuló beruhé.zésćthoz vagy forgóeszköz beszeruéséhez, illetve
árbęvétel előfinanszírozásźthoz, ahol a vá||a|koző vagy avá||a|kozźs többségi tulajdonosa

nőnemű.

az á||am, mind az önkormányzat felé teljesíti adóťrzetési

nincs sem adó, sem illeték' sem társadalombiztosítási járulék

kozvętítő szęrvezetek felé nincs leiáľt
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Támogatási időszak beruháztsi hitel estében: a futamidő ęlső 5 évében.

Támogatási időszak forgóeszköz hitel esetében: a futamidő első 3 évében.

Támogatási időszak visszatöltődő hitel esetében: a futamidő ęlső 3 évében.

Kam attám o gatás mértékę b eruháztls i h ite l esetéb en : 3, 5 
oń

Kamattámogatás méľtéke forgóeszköz hitel estében: 1. évben 3,5%;o,2. évben 2,5%o, 3.

évben 7,5o/o

Kamattámogatás mértéke visszatöltodő hitel ęsetében: 1. évben 3,5yo,2. évben 2,5yo,3.

évben |,5Yo

Kamattámogatás az ugyfe|eknek kizárólag abban az esetben jár, ha az Íigyfél a
támogatási időszak alatt nem keľĺ.il 30 napot meghaladó késedęlembe a hitelkamat és a

tőketöľlesztő részlet megf,lzetése tekintetében. Amennyiben késedelembe esik, akkor nem
jogosult a kamattámogatásra és visszamenőleg is vissza kęll fizetnie akamattámogatás
ö'sszegét.

VI. A kamattámogatási pénzeszköz lehívásának menete

A Közalapítvány egyedi kamattámogatási igény esetében részlętes számszaki kimutatást

készít az igénybe vett hite|konstrukcióľól, és aZ ahhoz kapcsolódó benyújtott

kamattámogatási igényről, valamint arról, hogy azigénýbenyújtó vállalkozás megfelel-e

a Jőzsefvárosi Kamattámogatási Pľogľamban meghatározott feltételeknek. E kimutatás

|esz az a|apja a Köza|apítvány á|ta| Józsefuárosi Kamattámogatási Alapban kęzęlt
pénzösszeg lehívásnak, amelynek keretében a Koza|apítvány kötelezettséget vźĺ||a| ana,
hogy a kimutatást az onkormźnyzat részétę a kamattámogatási igény benyújtásától

szétmított 30 napon belül megklj|di, az tnkoľmányzatpedig a kimutatás kézhez-téte|étő|

számítoťt legkésőbb 15 napon belül nyilatkozik a ,,Józsefuárosi Kamattámogatási

A l apb an'' kezelt <i sszeg lehívására vonatkozó ho zzájźlru|ásr ő|.

Feiek rogzítik, hogy nem adható hozzájáruiás amennyiben a kamaIÍámogatási

programban rogzitett feltételeknek a kamattámogatási igéný benyújtó vállalkozás nem

felel meg, vagy amennyiben a K<izalapítvźlny aď' indokolt nyilatkozatában nem javasolja.

VII. Elszámolás menete

1. A Közalapítvźny a támogatźls felhasználásáról legkésőbb 201,7. február 28. napjáig

köteles írásban szakmai zárő beszámolót és pénzijgyi zárő e|számolást készíteni és átadni

az onkorm ányzat szakmai|ag illetékes szeruezeti egysége (Gazdálkodási Ügyosztály)

részére.

2. A Támogatő részérő| a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a

telj es ítés igazo|ásźłr a a po l gáľmester j o gosult'

l.

f.



4.

3. A beszámolónak és az ę|számolásnak a ktjvetkęzőket kell tartaImaznia:
a. szakmai beszámoló: szakmai énékelés a cé|hoz kötött pénzátadás céljának

megvalósul ásáró|;

b. pénzugyi elszámolás: a lehívott pénzeszkozöknęk afe|használás jogcíme szerinti ' az
átadott pénzeszkoz felhasznáIási céljának megvalósulásához köthető - tételes
felsorolása, a fę|használási idősza|<hoz igazodó okiratok, egyéb dokumentumok
(kamattámogatási szerződés, stb.) hitelesített másolatának, kifizetést igazo|ő
dokumentumok bankkivonat, pénztárbizony|at hitelesített másolatának
benyújtásával.

A Köza|apítvány a beszámolót és az ę|számolást úgy kĺjtelęs elkészíteni, hogy az
alka|mas legyen az átadott pénzeszkoz fe|haszntiásának részletes ellenőrzésérc. Az
onkormányzat abeszámolót és az ę|szttmolást a beérkezést követően megvizsgálj a, és a
bęérkezést követő 60 napon belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáľő|. Az
onkormányzat döntéséről és az esetleg jogosulatlanul átadott pénzeszköz felhasználása
miatti pénzeszkoz visszaťlzetésének kotelezettségéró| a dcjntéstől szźtmított l0 napon
belül írásban értesíti aKoza|apítványt. Ha aKöza|apítvány a beszámolásra, elszámolásľa
vonatkozó kötelezettségét határidőre nem teljesíti vagy a hattlridóbęn benyújtott
beszámoló, elszámolás tarta|manem megfelelő, úgy az onkormányzat 30 napos határidó
megjelölésével írásban felszólítja a Koza|apítványt a hiány pőt|ásźra, amelynek
beérkezését követően az onkormányzat 30 napon belül dönt annak elfogadásáról. Felek
rógzítĹk, hogy a hiánypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megá||apitástlt,hogy az
átadottpénzeszkoztaKoza|apítványľendeltetésszquenhasználta-efel.

A Koza|apítvźtny köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a
költségvetési támogatást ellenőrző szeľvezetekkel egyiittműködni, az e||enorzést végzo
szeľv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, szám|ák, a
megvalósítźst igazol'ó okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásáva|, va|amint a

ťlzikai teljesítés vizsgá|atában a helyszínen is segíteni.

5.

6. Az elszámolási határidőig fel nem

Közalapítvány köteles az onkormźnyzat
napon belül a K&H banknál vezeteĹI

visszautalni.

hasznźit támogatást, maradvtlnyĺisszeget a
részére legkésőbb az e|számolást kĺjvető 15

1 0403 3 87-0002 85 70-00000000 szám|aszámt a

wII. Zár ő ľen del kezések

l. Felek a szęrződésthatźtrozat|an időre kötik. Továbbá Felek vá,|Ia|ják, hogy minden évben
_ legkésőbb tárgy év december 31. napjáig _ tárgya|étsos úton megvizsgálják a



Józsefvárosi KamaÍttlmogatási Programmal kapcsolatos tapasztalatok alapján a Program
kovetkező évben töľténő esetleges fo|ytatását.

2. A Felek a megállapodás végrehajtása soľán a józsefváľosi lakosok iránti elkötelezettség,

az integritás, a tźltgyszerűség, egymás és mások tiszteletben taĺtása és az źlt|ćlthatőstry

értékeinek megfelelően fejtik ki tevékenységüket.

3. A megállapodás az a|áírás napján lép hatályba és határozat|an időre szól. A Felek jelen
megá|lapodástkiztrő|ag írásban módosíthatják, aMegállapodást bármelyik fél indoklás
nélktil egy hónapos felmondással megszüntetheti.

4. A vállalások tekintetében, Felek képviselői rendszęresen (negyedévente) értékelik
együttmiĺk<idés tapaszta|atait, źttekintik a soron kĺjvetkező időszak közös fe|adatait.

A megállapodásban foglaltak teljesülését báľmelyik a|áírő fél kezdeményezésére,
szem él yes ta|á|koző keretében áttekintik, értéke l ik.

A felek az együttműködési megállapodás végrehajtása érdekében kapcsolattartó

személyeket jelölnek ki. A kapcsolattaľtó személyek egyben az egyuttműködés szakmai
felelősei is. A konkľét kapcsolattartáłsra a ĺőzsefváros onkorményzata részéro| Zékáĺy
Zo|tánt, a Jőzsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.. divíziőjaként műkĺjdő Hl3 Diák- és

Vá|lalkozásfejlesztési Kĺizpont szakmai igazgatőját, míg a BVK részérő| Szabóné
Borbáth Krisztina ťlnanszírozási igazgatőt jelölik ki.

Jelen megállapodásban nem szabá|yozott kérdésekben a 20|3. évi V. tĺĺrvény
rende l kezés ei az ir ánv adők'

8. ieien szerződés a Feiek áltai tcirténő a|áírás napján iéphatá|yba.

A megállapodás 10 oldalbó| és 6 eredeti példányban késztilt, amelyet Felek, mint akaratukkal
mindenben mege gy ezót j óváhagyó |ag a|áírják.

Budapest, 2015. decembeľ ...

5.

6.

7.

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuáľosi onkormányzat

képviseletében
dľ. Kocsis Máté
polgármester

Budapesti Vállalkozásfej lesztési
Köza|apítvány
képviseletében

Y ar ga Zso|tné Sza|ai Piro ska i|ĺĺétria

kuľatóriumi elnĺjk

I



Fedezete: Dátum: Budapest, 20|5.

Pénzügyileg eIlenjegyzem:

Páris Gyuláné
pénzü gyi ugy osńá|yv ezeto

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyzó
nevében és mesbízásából

dr. Mészáľ Eľika
a|jegyzó
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Kivonat 9. sz. mellékelte
A 264 l20I 5. (XII. 03.) sz. határozat melléklete

ľÁľĺoca.TÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrésztő| a Budapest Főváros VIII. keľület Jőzsefvárosi Onkormányzat
(a továbbiakban: Támogató)

ađőszám: I 57 3 51 I 5 -2-42
torzsszám: 7357 |5
statisztikai szám.. I 5] 357 |5-84 1 I -32I -0I
bankszámIaszám: 1 0403 3 8 7-0002 8 5 70 -00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

mźsrészről a Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt. (a továbbiakban: Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
aďő szám: 2529 2 49 9 -2 - 42
cé gtr e gy zékszám: 0 | - I 0 - 0 4 8 4 5 7
bankszáml asztlm: 1 0403 3 8 7-000-28 8 5 9-00000006
képviseli: dr. Pesti Ivettígazgatósági elnök

együttesen a Felek köztjtt az a|u|irott napon és helyen, az a|źlbbi feltételekkel:

l. A támogatás nyújtásának előzményei, köľiilményei
A Támogató a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmányzatKépviselő_testĹiletének
......|20I5.(KI.03.) száműhatározatával döntött támogatási szerzođés megkötésérőI a JGKZrt.-
ve| az,,ÉLETMENľo poNl'' üzemeletetésére. A Tĺĺmogató a d<intésével a Támogatottalkívánja

megvalósítani, hogy 2015. december 15-től 2016. februaľ 29. napjźig az ,,ELETMENTO PONT''-
ot a Dankó u. 18. szám a|atti íngatlanon kialakítja és folyamatosan mfüödteti, a tervezętt

iđószakľa teát bińosít, gondoskodik a folyamatos őtzésétőI, tisztźntartásĺáľól, továbbá segítséget

nyifit a bajba jutott lakosság kcjltoztetésében. A váľatlan he|yzei miatt fütés nélkül maradt lakossĘ
részéľę fiĺtőberendezéseket szállít, valamint közreműködlk az olajradiátorok és fiítőberendezések

ki- és visszaadásában. A Tźmogatő koltségvetésébęn bruttó 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint

ö s szegű vi ssza nem térítendő célj ellegu tźtmo gatást bizto sított.

Fentiekľe tekintettel Felek a
támo gatási szer zo dést kötik.

2. Aszerződés táľgya

Képviselő-testiilet . . ...120|5. (X[.03.) sz. hatfuozata a|apján az a|ábbi

A Tĺímogatott az 1. pontban meghatźlrozott támogatást kĺzátőIag
kialakítása, üzemeltetése, lakosságot érintő v árat|an helyzet kezelése
fordíthatja.

az ,,ELETMENTO PONT"
során felmerĺilő költséseire

3. Atámogatás formája, łisszege, forľása
3.1. A Támogató az ,,ELETMENTO PoNT''-hoz kapcsolódó f. pontban meghatźtrozott

feladatok e||átásźtra bruttó 5.000.000,- forint, azaz otml|lió forint ĺisszegtĺ vissza nem térítendő



támogatást je|eĺ szerződés aláírásától számított 5 napon belül átutaI1a a Támogatott K&H Bank
Zrt. pénzintézetĺlélvezetett 10403387-000-28859-00000006 számu szám|ájára.

3.2. Attlmogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Atámogatásforrása:önkormányzatisajŕú.forrás

Kormányzati fimkció : 06 1 020 Lakóépület építése

Támogató kíjelenti, hogy a 3.1. pontban meghatáĺozott támogatási ĺlsszeg a rendelkęzéséľe

4. A támogatás folyósítása

4.1. A Tĺímogató a támogatźlst pénzintézeti túuta|ással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 3.I.
pontjában megadott bankszámlájáraegy ĺisszegben a jelen szeruőđés mindkét fé| áIta| történő
a|áfutsátő| számitott 5 napon belül.

5. A támogatás felhasználásának szabźůyai

5.1. Támogatott a céljellegti támogatást kizarő|ag a jelen szeľződésben meghataĺozott2. pontban
me ghatár ozott c é lra használhatj a fel.

5.2. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2015. decembeľ 03.
véghatáľidejez 20|6. február 29.

A felhasználást dokumentáLő száłĺitk, számvitęli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési
időpontjának a felhaszná|ásí időszaknak megfelelő keltezésűnek kelllennie.

5.3. Felek a jelen szerződés teljesítése éľdekében kapcsolattaľtó személyeket neveznek meg:

a Támogatő ńszétő|: Tóth Tíme a kőzbiztonsági referens
totht@jozsefuaľos.hu

a Támogatott rész&ő|: Ács Péteľ váľosĺizeme|tetési igazgatő
acsp@jgk.hu

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási ktitelezettség

6.|. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasznáIását a Támogatő, a támogatás
fe|haszná|źlsĺának ellenőrzésére jogszabá|y áItaI meghatáĺozott szeľvek, a felhaszná|áskezdő
időpontjátóI abesztlmoló benyújtásźna a je|eĺ szerződésben rogzíteÍthatáridőt kĺivető 5 év
elteltéig, bármikor, barhol ellenőrizheti.

6.2. A Támogatott köteles afe|használást dokumentáló szám|źtkat, bizonylatokat, szerzođéseket,
egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető
módon kezelni és nyilvántartani, valamint a besztnnoló benyrijtására a jelen szerződésben



rogzített. határidőtől kezdődően a vonatkoző jogszabályi előírások szeľint megőrizni. A
Támogatott ezęn tul is kĺjteles minden, az el|enorzéshez sztikséges felvilágosítást és egyéb
segítséget megadni.

6.3. A Támogatott a támogatás felhaszntiásároI legkésőbb f0|,6. márcĺus 31. napjáig köteles
írásban szakmai záĺő beszámolót és pénzügyi zárő e|szárlolást készíteni és átadni a

Támogató szakmailag illetékes szeruezeti egysége (Jegyzóí Kabinet) részére.
A Támogatő részétőI a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásźlra és a
teljesítés igazolására a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5. pontjában feltiintetett
határidon beltil.

6.4. A beszámolónak és az e|számolásnak a következőket kell tartalmaznia..
a) szakmaibeszámoló: szakmai értékelés atttmogatás céljának megvalósulásáról;
b) pénzngyi elszámolás: a felmertilt kĺlltségeknek a felhasználás jogcíme szerinti _ a

támogatás céljának megvalósu|ásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási
iďósza]dloz igazodő, a Támogatott nevéľe sző|ő szttmlĺík, bérjegyzékek, egyéb számviteli
és adóhatósági felhasznáIásra alkalmas helyettesítő okiľatok, egyéb dokumentumok
(megrende|o, szeruódés stb.) hitelesített másolatának, kifizetést igazo|ő dokumentumok _

bankkivonat, pénztárbizonylat - hitelesített másolatának benyújtásával, valamint a számlák
és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen szerződés I. számű mellékletét
képezó Elszámoló Lap benyúj tásź..v aL.

A Támogatott a fe|hasznźtlétst dokumentáló eredeti szám|źl<ra, bizonylatokľa, egyéb
okiratokľa köteles ráími:,,Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi Onkormányzat
felé .......... Ft (azaz . forint) tisszegben elszámolva, dátum,
a|áírás,,. Nem magyarországi ťlzetoeszkozben 1rlrténő pénzügyi elszámolás esetén a
számiaĺisszesítőn aszámlataryyátmagyar nyelven is, továbbá aszám|a összegét aszźtmla
teljesítése napjánérvényes MNB kozépárfo|yaĺnáĺforintra átszámítvais felkell tiintetni.

6.5. A Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas
legyen attľnogatás felhasználásának részletes ellenőľzésére. A TámogaÍő abesztlmolőt és az
elszámolást abeérkezést k<jvetően megvizsgźůja, és abeérkezést követő 60 napon belül dönt
annak elfogadásárőI vagy elutasításaról. A Támogató döntéséről és az esetleg jogosulatlanul
igénybe vett támogatás visszaÍizetésének kötelezęttségéto| a döntéstől számitott 10 napon
belül írásban éľtesíti a Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra
vonatkozó kotelezettségét hataridőre nem teljesíti vagy a hataridőben benyťljtott beszámoló,
elszámolás taĺtaLma nem megfelelő vagy nem a je\en szerződés 1. sz. mellékletétképező
Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, ugy a Támogató 30 napos hatańđó megjeltilésével
írásban fe|szőIitja a Támogatottat ahiźny pőtlására, melynek beérkezését követően 30 napon
belül dönt annak elfogadásáľól. Felek rogzitik, hogy a hiánypőt|ás elmulasztása lehetetlerĺré
teszi annak megá|Iapitását, hogy a támogatźtst a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e
fel. A Támogatott tudomásul veszi, hogy mindaddig, arrig a jeIen szerzőđésben foglaltak
szerint, teljes könien el nem számolt a támogatás összegével, azonos célra újabb vagy
további támogatásban nem ľészesíthető.

6.6. Támogatott a fe|használás és az elszámolás hataridejének módosításáľa irányuló kéręlmet
írásban egy alkalommal kezdeményezheti, melynek benýjtási határideje a felhasználás
hatáĺidejének módosítása esetébęn a szeÍzodés 5.2. pontjában meghaÍźrozott felhasználási
hatźrido. Támogató a módosítást íľásban engedélyezheti.



6.7. A Támogatott ktjteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttmfüodni, az ellenőrzést végző szerv
képviselőit ellenőľzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, szám|ák, a megvalósítást
igazo|ő okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásáva|, valamint a fiz1kai teljesítés
vizsgalatában a helyszínen is segíteni.

7. A Támogató e|áůlLási, felmondási joga, a támogatáls visszaÍizetése

7.Í. A Támogató a jelen szerzodéstől való eIáI|ásra vagy a szerződés azonnali hatáIyu
felmondására j ogosult, ha:
a) aTźlmogatott jogosulatlanul vette igénybe atámogattlst' vagy
b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan,

hamis vagy meglévesilő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett
c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomásiíľa, amely alapján az

á|lamhánartási-törvény végrehajtásfuőI szőIő 3681201'1. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Avr.) 8l. $-ban foglaltak szerint nem kĺjthető támogatźtsi szerzőđéS, vagy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, taľtós akadályba ütközik vagy a jeIen
szerzodésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azza|
kapcsolatos jogszabályokból eredő ktitelezettségeit, így különĺisen nem tesz eleget
ellenoľzésttĺrési kĺjtelezettségének (az elIenőrzés soľán felróható magatartásával az
ellenőrzo szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott
tevékenysé g szabá|y szerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy

Đ a Tźtmogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szeruődés megkötésének
feltételeként jogszabá|y á|ta| e|őittnyíIatkozat bármelyikét visszavonj a, vagy

g) a Támogatott a jelen szerzóđésben meghatározott (rész)beszámoló, (rész)elszámolás
benyújtásanak (pót)határidejét elmulasztotta vagy a (ľész)beszźrno|őt, elszámolást
annak nem megfelelő teljesítése miatt a Tĺímogató nem fogadta el.

7.2. Ha a Ttĺrlogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan köľtilményrőI szerez
tudomást, amely a jelen szerzodés felmondasát, illetve az attőI való elállást megaIapozza, a
Támogatő felfiiggeszti atámogatás folyósítását, és erről a Támogatottat írásban tájékoztatja.

7.3. Amennyiben a tétmogatásból fel nem használt összeg maľadt vissza, vagy el nem fogadott
e|szárnc|ts ĺniatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy e,Á. aTźtmogatott az e\száma|źsi
határidot követő 15 napon belül, egy összegben kĺiteles visszafizetni a Támogatőrészére a
Támogató 10403387-00028570-00000000 széĺnis' szálĺiláĺa, a szetződésszám megjelölésével.

7.4. Amennyiben a Kedvęzményezett. a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési
kĺjtelezettsége teljesítésével késedelembe esik, kĺlteles a késedelem idejére a Polgári
Törvénykönyvről sző|ő 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) meghatźtĺozott
késedelmi kamatot ťlzetni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Támogatott a jelen szęrzodés aláíľásával

a) nyilatkozik anőI, hogy a tiĺmogatási igényben foglalt
dokumentumok teljes köníek, valódiak és hitelesek;

b)tudomásul veszi, hogy nem köthető tĺĺmogatási szeruődés azzal,
ban meshat źtrozott feltételek valamelvike fennáll:

adatok, információk és

akivel szemben Ávr. 81. ô-



c) tudomásul veszi, hogy ađőazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogatő
felhasználják a koztntozás bekĺjvetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
i 1 l etv e a |ej tlrt ko ztaĺto zások te lj e s íté s e érdekéb en;

d)tudomásul veszi, hogy nem nyrijtható támogatás annak a szeÍvezetnek, amely az e|ozo
években a Tźlmogatő tita| azonos cé|ra binosított költségvetésből nyújtott támogatás
ťe|hasznźiásáva| a jogszabźiybaĺ vagy a támogatői okiľatban vagy támogatási
szerződésben foglalt kcjtelezettségétmegszegve még nem számolt el;

e) tudomásul veszi, hogy a tźlmogatźsi igény szabá|yszeriĺségét és a tĺímogatás
rendeltetésszerű felhasznźůźsát a Támogató és a jogszabáIyban meghatátozott egyéb
szervek ellenőrizhetik;

f) tudomásul veszi, hogy a tźmlogatás Támogatott nevére, a támogatźts céljaľa, összegére
vonatkozó adatok nvilváno ss ásr a hozhatők:.

8.2. Amennyiben

a) olyan körĹilmény merül fel, amely a|apjźn az Avr.81. $ alapján nem köthető támogatási
szerzőđés;

b)a Támogatott a jelen szerzőđésben meghatározolt vagy a szerzóđés megkĺitésének
feltételeként jogszabá|y á|ta| e|őirtnyĹ|atkozatok báľmelyikét visszavonja;

c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, taĺtós akadályba ütkĺizik, a jelen
szerzódésben fo glalt ütemezéshez képest j elentő s késeđelmet szenved;

d)a Támogatott ađataiban, a je|en szerződés megkĺitésének feltételeként jogszabá|y vagy a
Támogató áItaI előírt, a Támogatott źI|ta| benýjtott nyilatkozatban, dokumentumban, a
támogatás feltételeiben vagy a jelen szeruődés teljesítésével összefüggő körĹilményben
v áItozás következik be,

e)az elszámolás alapjául szo|gá|ő dokumentumok jelen szerződésben meghatźtrozott
fellelhetősége megváltozik

azt a Támogatott a tudomásfua jutást követően 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a
Támogatónak.

8.3. A Támogatő a 8.2. pontban meghatźrozott bejelentés alapján 30 napon belül megtęszi a
szüksóges intézkedéseket.

8.4. Ielen szerződés módosítása a Felek kcjzĺjs akaratábő| kizźtrő|ag írásban tĺiľténhet az eredetí
vagy a koľábban módosított tĺĺmogatási szerződésben meghatźtrozotíbeszámolási határidő
leteltéig.
A Támogatottnak a szetzódés-módosításľa irłínyuló kérelmét íľásban' részletes indokolással
e||átva kell a Tĺĺmogató részéte előterjesztenie. Tĺámogatott kizźtrő|ag olyan indokkal
kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a támogatás megítélésének körĹilményeit
utólag nem vá|toztatja meg. A Támogató jogosult aTźmogatott nem kellően megalapozott
szerződés-módosítási kéľelmét elutasítani. Amennyiben a módosítás szĺikségessége a
Támogatottnak felróható okból ered, t,gy - eset összes köľiilményeit méľlegelve a
Támogató jogosult vá|asztari a szerződés-módosítás és szerzőđésszegés esetén a|kalmazhatő
j o gkövetke zmény ek ko zott.

8.5. Felek ajelen szerzőđésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton ktjtelesek
rendezní.



8.6. A jelen szeruődésben nem Vagy nem kellő részletességgel'szabtiyozott kérdések tekintetében
amagyar jogszabá|yai - elsősorban a Ptk., az AkĺÍ.. és az Avr. _ azirányađők.

Jelen szerzódés mindkét fél általi a|áírás napjátőI a jelen támogatási szeľződésben foglalt
kötelezettségek mindkét féIrészéľől történő teljestilésének napjáig hatályos.

Felek a jelen 6 oldalból á|Iő szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaĺatukkal mindenben
megegyezót jőváhagyőIag írtźĺk a|á. A szerződés 6 db eredeÍi, egymźtssal teljes egészében
megegyező példányban készült, amelyből 4 đb a TámogatónáI,z đb a TámogatottnáLmaraď

MellékIetek:
I. Elszĺímoló Lap

Budapest, 20Í5. decembeľ Ď Ď.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Józsefvárosi onkoľmányzat képviseletében

képviseletében

dr. Kocsis M:áté
polgáľmester
Támogató

Fedezet:

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Prĺris Gyulĺáné
pénzugyíugyosztá|yvezeto

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

dr.Mészát Erika
aljegyző

dr. Pesti lvett
igazgatôsági elnök

Támogatott

Budapest, 2015. december )2 Ď.



Kivonat 10. sz. melléklete
A 27 3 l20I 5. (XII.03.) sz. határozat 1 . melléklete

okiľat száma: 67 937 4 lMlz

Módosító okirat

A Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék 2015. július 03. napjĺán kiadott, 679374lNI szźmil
alapítő okiratát az á.Jlamháztartásrő| szőI.ő 20L1. évi CXCV. tłiľvény 8/A. $-a alapján a
ktivetkezők szeľint módosítom :

1. Az a|apító okirat 4.3. pontja a kiivetkező

,,A Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban hátrányos heĺyzettÍ, vagt halmozottan hátrányos
helyzetíĺ óvodáskort még el nem éľt g1lermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató,

fejlődési megtorpanásokat észlelő, a szülői kompetenciáknt erősítő, tóľsadalmi felzárkózást
s e gít ő prevenció s s zo lgáltatás.,,

sztiveggel egészül ki.

2. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásľa keľül.

3. Az alapító okiľat 1.2.2. pontjában -

5 BöIcsőde I 082 u. 3.

sziivegrész helyébe a

5 BijIcsőde 1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.

sziiveg lép.

Jelen módosító okiratot 2016.januar 1. napjátő| kell alkalmazni.

Budapest, 2015. december .....

Danada-Rimán Edina dr. Kocsis Máté
jegyző polgármester

taľtós távollétében
dr.Mésztlr Erika

a|jegyző



A' 27 3 l 20 L 5. (XII. 03 .) sz. hatátozat 2. melléklete

okirat száma.. 67 937 4l Alf

Alapító okirat
mó do s ítás okkal e gy sé ges szerkezetbe fo glalva

Az á||amhálztartísrő| sző|ő 2011'. évi CXCV. törvény 8/A. $-a alapján a Józsefvárosĺ Egyesített
BöIcsődék alapító okiratát a ktivetkezők szeľint adom ki:

1. A költségvetési szerv megneYezése, székhelyeo telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1 . 1 . 1 . megnevezése: Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék

1.1.2. rovidített neve: JEB

|.2. Aköltségvetési szerv

I.2.1. széIdlelye: 1083 Budapest, Szigetvári u. 1.

1.2.2. telephelyei:

2. A kiiltségvetésĺ szeľv alapításílval és megszűnésével összefüggő
ľendelkezések

2.1. A költségvetési szerv a|apitásánakdátuma: |994.

f .2. A költségvetési szerv a|apítására, áta|akitásźtta, megszĺintetésére jogosult szerv

2.2.I. megnevezése: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-
testĺ'ilete

2.2.f . szé|<helye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

2.3 . A költségvetési szerv jogelőd ktjltségvetési szervének

mePnevezese székhelye
I Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda 1089 Budapest' Vaida Péter u. 37.

t agint é zmény/t e l e p he ly
mesnevezése

t agint é zm é nyh e ĺ e p h e ly c íme

I MinĹManó Biilcsőde 1082 Budapest. Baross u. 103/A.

f Babóca Bölcsőde 1082 Budaoest- Baross u. 117.

aJ Játékvőrr Bölcsőde l085 Budaoest. Horánszkv u. 2l

t̂ Fecsegő-tipeeők Biilcsőde l087 Budaoest. Százados út 1

5 Gveľmekkert Bölcsőde 1082 Budaoest. Nasv Temolom u. 3.

6 Tĺicsök-|ak Bölcsőde 1084 Budapest. Tolnai Laios u. 19.

7 Katica BöIcsőde 1089 Budaoest. Vaida Péter u.37.

ö Konvha l 087 Budapest. Kerępesi itt f9 ĺ A.



3. A ki'ltségvetési szerv irányítása, felÍigyelete

3. l . A költségvetési szerv irányitő szeľvénelďfelügyeleti szervének

3.l .l . megnevezése: Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselo-testülete

3.|.f . székhelye: 1082 Budapest, Baross u.63-67.

4. A kiiltségvetési szerv tevékenysége

4.|. A költségvetési szerv kozfeladata:

Magyarország helyi önkormányzatairől sző|ő f}|l. évi CLXXXIX. törvény 23. $ (5) bekezdés
1 1. pontja, és a gyermekek védelmérő| és a gyámĺigyi igazgatásrő| szőlő 1997 . évi XXXI.
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94. $ (3) bekezdés d) pontja a|ap1án személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásként kotelező önkormányzati fe|adatot lát el, a önként vállalt
feladatként a Gyvt. 38/A. $-ában meghatározott Biztos Kezdet Gyerekházat működtet, tovźlbbáa
Gyvt. 4f. $ (3) bekezdésében meghatźtrozott szolgá|tatásokat ĺjnként vállalt feladatként
biĺosítia.

4.3. A koltségvetési szerv alaptevékenysége:
- A Gyvt-ben meghatározott gyermekjóléti a|ape||źttźlsok kęretében biztosított gyermekek

napközbeni ellátásának biztosítása.
- A bölcsőde a családban nevelkedo 3 éven aluli gyermekek napközbeni e||átźtsát, szakszeru

gondozását és nevelését bizosító intézmény' Ha a gyermek a 3. évét betöltotte, de testi vagy
szellemi fejlettségi szinde a|apjźn még nem érętt az óvodai nevelésre' a 4. événęk betöltéSét

követő augusztus 3 1-ig nevelhető és gondozhatő abölcsődében.
- A Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban hátrányos he|yzetu, vagy halmozottan hátľányos

helyzetiĺ óvodáskort még e| nem ért ryermekek egészséges fejlődésének biztositását
tttmogatő, fejlődési megtorpanásokat észlelo, a sztilői kompetenciákat eľősítő, társadalmi
f e|záľkőzásÍ'segítőprevenciósszo|gźÄtatás.

A kĺiltségvetési szerv telephelyeinek működési engedélyében szereplő férőhelyszámok:

4.2. A kĺi|tsésvetési szerv főtevékenységének á||amháztartźsiszakźtgazatl besorolása:

szaKflsazat szama s z akáęaz at m e Pn ev e z e s e

I 8891 10 Bölcsődei el|átás

t ag int é z mé ny/t e l ep he ly
mesnevezése

tagintézmén/t elephe ly címe férőhelyszám

I MinĹManó Błilcsőde 1082 Budapest, Baross u. 103/4. 75 fő

2 Babóca Btilcsőde 1082 Budapest. Baross u. 117. 75 fó

a
J Játékváľ Biilcsőde l085 Budapest. Horánszkv u.21 74 fő

4 Fecsegő-tipeeők Bii|csőde l087 Budapest. Százados út 1 50 fiő

5 Gveľmekkert Błilcsőde 1082 Budapest. Nagytemplom u. 3. 7f fő

6 Tücsiik.lak Biilcsőde 1084 Budapest. Tolnai Laios u. 19. 74 fő

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

4.4.A költsésvetési SZeľV a nek kormánvzati funkció szerinti megielölése:

koľmányz ati funkci ó s z óm ko r mánvz ati fun kc i ó me Pn ev e z é s e

I 041f32 Staľt-munka pľogram - Téli közfoglalkoztatás

2 041233 Hosszabb idotartamú közfoslalkoztatás
a) 104030 Gvermekek napkĺjzbeni ellátása



4
1 04035 Gyermekétkeztetés bolcsődében, fogyatékosok nappali

intézménvében

5 104036 Munkahelvi étkeztetés bölcsődében

6 r0404f Gyermeki óléti szoI sáltatások

4.5. A költségvetési szeľv illetékessége, miĺködési terü|ete:

" Budapest Fováros VIII. keľtilet Józsefuárosi onkormányzatkozigazgatási tertilete'

5. A kiiltségvetési szerv szervezete és működése
5.l. A költségvetési szerv vezetőjének megbizttsi rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefuárosi Önkormányzat
Képviselő-testĺ'ilete nevezi ki, menti fel vary megbizźsát visszavonja a közalkalmazottak
jogállásáról sző|ő 1992. évi XXXIII. torvény, valamint a közalkalmazottakjogállásáról szóló
1992. évi XxXn' torvénynek a szociáIis, valamint a gyermekjóléti és gyermekvéde|mi
ágazatban torténő végľehajtásáról szóló 257lf000. (XII.26.) Korm. rendelet szerint, az egyéb
munkáltatói jogokat a Képviselő-testĺilet, az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarországhe|yi
önkormányzatairőlsző|ő20|1' évi CLXXXIX. törvény 67. $ g) pontja a|apján a Polgármester
gyakorolja.

6. Zárő rendelkezés
Jelen alapító okiratot f0Í6. januźtr 1. napjától kell alkalmazni, ezze| egyidejűleg a költségvetési szerv
20l5. j'ilius 03. napján ke|t,679374lA/1. okiratszámű a|apitó okiratot visszavonom.

Budapest, f0i5. december ....

Danada-Rimĺín Edina dr. Kocsis Máté
jegyzó polgármester

taľtós távollétébęn
đr.Mészár Erika

a|jegyző

Az á||amhźlztartástő| szóló törvény végľehajtásáról szóló 368/20I l. (XII. 3 1.) Koľm. rendelet
5. $ (4) bekezdése alapján a Magyar Allamkincstár nevében igazo|om, hogy je|en alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az a|apítő okiľatnak a Józsefuáľosi
Egyesített Bölcsődék 2015. december.... napján kelt, . ... napjától alkalmazandó M

. ..../f0I5. ( ) okiratszámú módosító okirattal végľehajtott módosítasa szerinti taľtalmának.

Kelt:
P.H

2.A kö i szervnél alkalmazásban álló szemé

fo gI aI koztatás i i o sv i s z onv i o svi s zonvt s z ab áIvoz ó i o ęsz ab óly

közalkalmazotti j ogviszony |99f. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáľól sző|ő |99f . évi XXXIII. tĺirvénynek a szociális,
valamint a gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóIó f57l2000. (XII.26.) Korm.
rendelet szeľint

2 mesbízási iosviszonv Polgári torvénykĺjnwről szóló f0|3. évi V. torvénv

3 munkaviszonv a munka törvénvk<jnwéről szóló fl|f . évi I. törvénv

Magłar Allamkincsĺár



Józsefvárosi Egyesített Biilcsődék
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3. melléklet

módosítások vastag, dőlt betűveI je|ölve

I.

il.

Szakmai progľam
(tervezet)

A Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék á|ta|ános Szakmai progľamja

A Józsefuarosi Egyesített Bölcsődéktagintézményeinek egyedi Szakmai pľogramja

1.) Mini-Manó Bolcsőde Szakmai progľamja

2.) Babőca Bölcsőde Szakmai programj a

3.) Játékvár Bölcsőde Szakmai progľamja

4.) Gyermekkert Bölcsőde Szakmai pľogľamja

5.) Fecsegő-tipegők Szakmai programja

6.) Tücsök-lak Bĺjlcsőde Szakmai programja

7.) Katica Bölcsőde Szakmai programja

8. ) Bizto s Kezđet Gy er e|<ház S zakmai pro gramj a

Jelen Szakmai program visszavonásig érvényes.

1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Tel./fax: +3 6 -ĺ lf | 0 -9 I 88:.
+36-11303-1761

www.bolcsode-bp08.hu
email : jeb@bolcsode-bpO8.hu
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1. AzĺNľÉzľĺÉľy ADATAI

Megnevezése: Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék (továbbiakban: JEB)

Rövidített megnevezése: JEB
Székhelye: l083 Budapest, Szigetvári u.1.

Lęvę]ęzési címę: 1083 Budapest, Szigetvari u.1.
Te lefonszám a: 21 0 -9 I 8 8 ; TelefoďF ax száma: 3 03 - 1 7 67
E-mail címe: jeb@bo1csode-bp08.hu
h o nlap : www. bolcs ode-bp 0 8. h u
LéftehoztsárőI rendelkező határozat: Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi
onkormányzatKépviselő-testtiletének 39211994. (X. 11 .) sztlnűhatćrozata.
Az alapítás időpontja: 1994.
Alapító szeľVe: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselo-
testülete (1082 Budapest, Baross u.63-67.)

2. ÄznlrÉzMÉI{Y FELADATAI

A kti lts é gvetés i szeľv főtevékenys égén ek á||amhźntartási szaká gazati bes o ľolás a :

889 1 1 0 Bölcsődei ellátás

A költségvetési szeľv alaptevékenységének kormányzati funkciók szeľinti besoľolása:

04|232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
0 4 |23 3 Ho sszabb időtartamú közfo glalk ońatás
1 04030 Gyeľmekek napközbeni ellátása
l04035 Gyeľmekétkeztetés bĺjlcsődében, fogyatékosok nappalí intézményében
| 0 403 6 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
| 0 40 42 Gyeľmekj ó |étí szo|gá|tatás ok

Fenti tevékenységeket a JEB komplexitásának megfelelően egymásnak mellérendelten végzi.

A JEB tevékenysége soriĺn a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuríĺosi onkormźnyzat
(továbbiakban: Fenntartć:) á|ta| meghatźtrozott kötelezően ęllátandó alap és <jnként vállalt
feladatok e||źĺását v é gzi.
A Bölcsőde olyan szo|gźitatő intézmény, amely az a|ape||átás keľetében alaptevékenységként
napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára, az a|ábbi szakmai j o gszabá|yok szerint:

- a gyeÍmekek védelméľől és a gyźtmugyi igazgatásról sző|ő 1997' évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.),

- a személyes gondoskodást nffitó gyeľmekjóléti, gyeľmekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakrnai feladatairól és műkĺidéstik feltételeiről szóló l5/I998.
(IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: I5l1998. (Iv.30.) NM rendelet)'

- a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti alapeL|ätások és gyeľmekvédelmi
szakęllátások térítési díjĺíról és az igényléstikhoz fe|használható bizonyítékokól
Sző|ő 328l20II. (XII'29.) Koľm. rendelet

- apélubeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nýjtó szociális és
gyeľmekjóléti alapellátások helyi szabá|yairől szóló I0l20I5. (III.01.)

clnkormány zati r eĺde|et,
- a bölcsődei térítési díjakÍól szőIő I3l20I2. (II.23.) önkormźnyzati rendelet

szabźiyozza.



Az intézmény típusa: A Gyl.t. VI. fejezete a|apján gyermekjólétí alape||átás' gyermekek
napközbeni ellátásan belül bĺjlcsőde.
A JEB a hatásköľébe tartoző, jogszabályban meghatározott gyermekjóléti a|ape|Iátás
tevékenységeit illetékességi területén látja el.
Illetékessége:

- Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuĺíľosi onkormányzat kozigazgatási területe'
továbbá a Gyvt. 9a. $ (5a) bekezdése a|apjźn biztosítjuk aszo|gá|tatói nyilvantartásban
szeľeplő féroheIyszám legfeljebb ISYo-a erejéig, a bĺjlcsőde ellátási területén kívül
lakóhellyel, ennek hiányában tartőzkođási hellyel rendelkező gyermek ellátását is,
amerrnyiben a kerületi igényeket biztosítani tudjuk.

EĺĺÁr,ąĺvoo cÉĺcsopoRT És AZ ELĺÁrÁsl TERÜLET JELLEMZóI

Jóuefvdrost északnyugatról Budapest WI. keriilete, északról Budapest XIV. keriilete,
keletről Budapest X. keriilete, délnyugatról Budapest IX. keriilete, végiil nyugatról
Budapest V keriilete határolja. 20l2-ben a Fővdrosi Közgyíílés rendeletében 11 részre
osztotta a keľiiletet.

JlÍ u efv dr o s főváro s í dtte kíntés b en
201I. október l-jén Budapesten I millió 729 ezer személy ék,2001 óta afővdros lakóinak
s zúma ktjzel 4 9 ezer fővel fo gyott.

20l1-ben a fővdrosi népesség valamível ti)bb, mint fele (50,2 szdzaléka) szltmított
gazdasógilag aktívnak, kijziilíik 778 ezer fő volt foglalkoztatott, 90 ezer fő pedig
munkanélkiili. Mind a foglalkoztatottak, mind a munkanélkiiliek szdma növekedett,
miközben a népesség száłna csökkent. A łnwnkanélkiiliség a WII. keriiletben élőket
érintette a leginkdbb.

A fővárosban élők ískolúzottsdga folyamatosan javul, űz utóbbí népszúmldlúsok az
érettségizettek és a felsőfoktź végzettséggel rendelkezők népességen beliili ardnydnak
jelentős növekedését jelzik. A pesti belvdľos egyes keriileteiben (WII., X.) ugyanakkor a
fővdros átlagútól ís számottevően elmarad a népesség iskolózottsdga.

Buđapesten a nemzetíséghez tartozlÍs a nemzetiségek jogairól szóIó 201i. évi CLWIX.
ti)rvény mellékletében meghatdrozott 13 nemzetÍséghez (hazai nemzetiség) 77 502 Íő, a
lakónépess ég 4'5 s uźzaléka tartozott.
A legnagłobb létszúmú nemzetiségi közösségek a német, a roma és a romdn voltak, ezek
adtúk afővdrosban a 13 nemzetíséghez tartozlík összesen közel húromnegyedét, sorrendben
37' 26 illetve 11 szdzalěklÍt.
A hazaí nemzetíségek szempontjóból a budai (I., ru) és pestí vdrosmagot

u,W.,WI.,WII.,IX.) alkotó keriiletek népessége a legínkább sokszíníĺ. Az ijsszes
nemzetíség népességhez víszonyított arúnya a 10 szdzalékot is meghaladta ezekben a
keriźletekben.

2001 óta Budapesten ijsszesen mintegł 82 ezer lakús épiilt, és ttjbb mint 8 ezer szíÍnt meg.
A budapesti lakdsok míntegy 33 saÍzaléka 1945 előtt, 40 szúzaléka 1946 és 1980 között, 29
szózaléka pedig 1981 utún épiilt.
A 40 m2-nél kisebb lgklÍsok ardnya a vdrosmagot alkotó keriłletek kijziil a WI. és a WII.
keľiiletben volt a legmagasabb, 33 szúzalék.
Az egyszobds laklźsok útlag feletti artÍnya főként a vlźrosmagot alkofui keriiletekre jellemző;
a WI. és a WII. keriiletben 36 szdzalék, és a tijbbi keriiletben is 21 és 29 százalék közi)tt
saíľódott.



A lakások felszereltsége, komfortossdga a lakds nagysúgdval és a szoblźk számúval is szoros
iisszefiiggést mutat. A nagyobb lakdsok lényegesen jobb elldtottsdgúak, üzaz a szoblÍk
s zúm áv aI e gy iitt e me l ke d ik azo k fe I s ze r e lts é g i s zintj e is.

(forrłÍs: KSH népsaÍmldlósi adatok 20II.)

Jóaefvdľosban
Józsefvúros vdros részei kiiziitt kiilönbségek mutatkoznak a lukhatdsi ltelyzet, az iskolai
végzettség, a jtivedelmi helyzet arányaÍban. Ennek megfelelően a bölcsődei szolgáltatásokat
igénybevevő csalúdok szocidlis helyzete is kiilönbijző.

Az utóbbi években jelentős vdros rehabÍlitdciós progľamok indultak, de sok teriłletre még
mindig a korszeríĺtlen, alacsony mínőség{í lakúsok jellemzőek.
A Jóuefvdrosban élő gyermekek és csalddok szociúlis helyzete összefiigg a lakás
mÍnőségével, amelyben élnek. A gyengébb minőségíĺ, komfort nélkiili lakdsokban laknak a
rosszabb szocidlis helyzetűĺ, últaldban alacsony iskolai végzettségíí emberek. Kijztiik magas
a munkanélkiiliek aránya, akik segéIyből, alkalmi munkókból élnek. Ezekben a
csalódokban magasabb a mentdlis, pszíchidtriai megbetegedés, amely jelentős rizikófaktor a
gy e r me ke k fej lődés é b en.

A keriiletben a ltútrúnyos helyzetí,í gyermekek ardnya magas 37-38%. A halmozottan
hdtrdnyos gyermekek ardnya 14-15%, a sajátos nevelési igényíí és részképesség.zavaros
gyermekek ardnya pedíg 7%. (forrds: SzocilÍIis SzolglźItatdsi Koncepcili 2009. évifeliilviugdlata)

A keľiilet népességszáma, ezzel egyiitt a sziiletések száma a természetes szaporulatnak és a
b e k ö ltö ző k n ij v e kv ő a r d ny dn a k kö s zii n h etőe n fo ko zat o s an n ő.
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2. szćlm,il tźlbIa a korcsopoľt szerinti megoszlásľól (Kormányhivatal)

A három éves kor alatti gyermekek egésaéges fejlődésének, alapelldtásban való segítésěnek
egyetlen módja a jó minőségíí napkiizbeni elldtást biztosítli íntézményi elhelyezés.

A demogľáJĺai mutatókon túl az aldbbi tényezők ís hatdssal vannak a jelentkező igényekre:



A keľĺiletben zajlli életminőséget javító beruhdzdsok, a Szigony-Corvin projekt sordn
megújult Corvin-negyed, a keriłleti szolglźlati lakds program, stb. ide vonzzű a Jiatal
csalóďokat, mely hatóssal van/Iesz a 0-3 éves korú gyermekek számdnak nijvekedésére.
A dllami lakástdmogatást (CSOK) a csalódok a vdllalt gyermekekre kapják, így
vélltetően nőnifog a vdllalt sziiletések szdma.
Bevezetésre kertilt a GYED extrű, mely a szíilők részére _ a kisgyermek l éves kordtól _
Ieltetőséget nyújt, hogł a GYED mellett is dolgozhassanak.
2016. janudr 1. napjdtól a GYED extra mlídosítdsa, mely mdr a gyermek ő hónapos
kordtól lehetővé teszi a sziilő szúmdra az aktív munkavállaldst a TB ellátiźs mellett, ami
újra emelnifogja a bölcsődeifelvételi kérelmek szúmdt.
A nyugdíjkorhatór megemelésével csökkent a nyugdíjas nagysziilők szúma, akik a
kisgyermekek napki)zbeni ellátásót a családon beliil tudnák vúllalni.
A WII. keríilet hatúrain kíviil éIĘ de JóaeÍvdrosban dolgozli sziilők köziil is egyre
tijbben szeretnék g1lermekeiket a JEB biilcsődéiben elhelyeznL
2013. évben megszíintetésre keriiltek a sajdtos nevelési igényíÍ gyermekek (SND
szdmdra biztosítottfővdrosi intézmények. Ettől kezdve az SNI-s gyermekekfejlesztését a
keríłleti pedagógiai szakszolgálat a gondozúsdt-nevelését a keriileti biilcsődei
alapelldtds bíztosítja. Ez jogszabdlyban meghatározottak alapjdn kihat a normdl
férőhelyszdm kihasznúldsdra (kevesebb normúl sztikségletií gyermek helyezhető el egy
csoportban).
A 2015. szeptember 1. napjdtól bevezetésre keriilt _ bijlcsődében napi négyszeri _
ingyenes étkeztetés js kihatússal lehet a bölcsődeí felvételi kérelmek számdnak
növekedésére.

Afenti tényezők alapjún 20IS-tdl prognosztizdlt adatok (0.3 éves korcsoport)
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*becsi.ilt ađat |}oÁ-os emelkedéssęl (a szüIetések és a beköltozők növekedése alapján)

Az elldtdsi teriilet jellemzőit jigyelembe véve szíikséges a JEB szakmaílag dtgondolt, magas
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2.l SzBnvBzBTIFELÉPÍTÉS

JEB szÉxĺľI,y

1083 Budapest, Szigetváľi u. 1. Kiĺzponti szerv ezeti e gys ég

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

- l083 Budapest, Szigeťváľi u. 1.

Trr,BpHnr,YEK-TAGINľÉzľĺÉľyBx

Biztos Kezdet Gy er e|<ház

1083 Budapest, Baross u. 103/A.
1083 Budapest, Baross u.Il7.
1085 Budapest, Hoľánszky u.2I.
1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.

1087 Budapest,Szźzados rit 1.

MinĹManĺí Bölcsőde férőhely:75 fő
Babóca Biilcsőde férohe|y:75 fo
Játé|<vár Bölcsőde férőhely:74 fő
GyermekkertBölcsőde ferőhe|y:72fő
Fecsegő-tipegők Biilcsőde férőhely: 50 fő



1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. Tĺicstik-Iak Btilcsőde
1089 Budapest, Vajđa Péter u. 37. Katica Błilcsőde
1087 Budapest, KerepesiiLtf9lA. - Főzőkonyha

férőheIy:74 fő
f&őhely:72 fő

3. A JEB TEvÉKEI\rYsÉcÉľnx cÉr.ĺĺ.

Az illetékességi területen a lakó- illetve tartőzkoďási hellyel rendelkező családban é1ő harom
éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésüknek segítése
az életkori és egyéni sajátosságok ĺrgyelembevételével, a G1M. 41.$ (1) bekezdése alapján:
,,A gyermekek napkazbeni elĺátásaként a csaĺádban élő glermekek életkorónak meýlelő
nappaĺi felügłeĺetét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetésłét kell megszervezni
azon gyermekek számára, akilcrlek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkąerő-piaci
részvételt elősegítő pľogramban, képzésben való résmételük, betegségük vagy egyéb ok miatt
napkÓzbeni ellátásulcróĺ nem tudnak gondoskodni. A napkozbeni ellátás keretében biztosított
s z olgáltatás ok időtartama I ehetől e g a s züIő munkarendj éhez igazodik.,'

Alapellátás

A JEB a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt
ellátatlan gyeľmek nappali felügyeletét, gonđozźtsát, nevelését napktizbeni, gyeľmekjóléti
alapellátás keretében bizto sítj a napo S bĺĺlcső dei szo|gá|tatásként 7 B o lcsődében.

Alapellátáson túli szolgáltatások

A JEB az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos
gyeľmekfelügyelettel, vagy más gyermeknevelést segítő szolgá|taÍásokkal segíti a családokat.
Téľítési díj ellenében:
- egyéb gyermeknevelést segítő szo|gźitatás:

. időszakos gyermekfeltigyelet (a felmeľiilő igényeknek megfelelőęn a Mini-Manó
Bolcsődében, a Babóca Bolcsődében, a Játékvár Bolcsődében, a Gyermekkert
Bölcsődében, a Fecsegő-tipegők Bolcsődében és a TücsÔk-lak Bĺ)Icsődében)

Térítésmentesen:
- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:

C játszőhźz, családi délután,
o fejlesztő eszkcjzök, alapvető gyermekgondozási eszkĺjzökkölcsönzése,
. prevenciós fejlesztő programok,
o pszichológustanácsadás,
o otthoni gyermekgondozás,
o Biztos Kezdet Gyereldlźz.

A JEB minőségpotitikája

IntézményĹink a kisgyermekek igényeittĄa szem előtt, az ó &đekeiket kívanja szolgálni.

Minőségpolitikánk megvalósításával az íntézményi gondozó illetve nevelőmunka stabilitását,
kiegyensúlyozottságát és színvonalasságát szeretnénk elérni.

Intézményiink kinyilvánítja, hogy szo|gá|tatźtsaink minőségének fejlesztése minden dolgozó
személyes felelőssége.

Minőségpolitikánk a folyamatos fejlesztés elkötelezettségét horđozzamagában.



3.1 A KozpoľTI sZERvEZBľl BcysÉc FELADATA

A JEB k<izponti irányitása. Többek között:
- központíbeszerzések lebonyo|ítása, munkaügyi és gazdasági ugyintézés,
- karbantartó csoport iráĺyítźsa,
- szakdolgozőkképzésének, továbbképzésének feltigyelete,
- a böIcsőĺlei elhelyezést kéľelmező gyetmekek előjegyzése, felvétele,
- a Bĺjlcsődék irrányítása, működtetése, ellenőľzése,
- aZ otthoni gyermekgonđozás szervezése, műk<jdtetése és ellenőľzése,
- a Biztos Kezdet Gy erek,ház fu źnyitása, működtetése, ellenőrzése,
- fejlesztő eszkĺizök, alapvető gyermekgondozási eszközök, játékok kĺjlcstjnzési

lehetőségének biaosítása.

Kĺizponti szerv ezetí egység nyitvatartása:

Hétfo: 08.00 - 18.00
Kedd: 08.00 - 16.00
Szeľda: 08.00 - 16.00
Cstitörtök: 08.00 - 16.00
Péntek: 08.00 _ 14.00

Ügyfélfogadás:
Hétfo: 13.00 - 16.00
Szerda: 09.00 - 15.00
Péntek: 09.00 _ 12.00

3.2 Szĺ.rirĺĺ.r SZERvEZETI EGYsÉGEK FELADATA

3.2.l BolcsooÉKFELADATA

Bcilcsődéink a haľom éven aluli gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátásként, a
gyeľmek és családja he|yzetéhez, szfüségleteiheziguodőm biztosít szo|gźitattlsokat.
A Gyvt. 42' 5 (1) bekezdése alapján ,,a böIcsőde a csalódban neveĺkedő 3 éven aĺuli
g,,ermekek napkôzbeni eĺlótását, szalrszeríĺ gondozásót és nevelését biztosító intézmény' Ha a
glermek a 3. ,életévét betoltÓtte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapjĺźn még nem érett
az óvodai nevelésre, a 4. événekbetoltését követő augusztus 3l-ignevelhető és gondozható a
bölcsődében.,'
A I5lI998. (IV.30.) NM rendelet 36. $-a éľtelmébeĺ ,,bölcsődébe a głermek húszhetes
korától vehető fel a) harmadik éIetévének, sajátos nevelési igényű glermek az ötĺidik
élet,źvének betÓItéséig, b) annak az évnek az augusztus jI-éig, amelyben a harmadik életévét,
a sajátos nevelési igényű glermek az ötÓdik életévét bet()lti, vagy c) annak az évnek a
december 3l-éig, ameĺyben a glermek szeptember l-je és december 3]-e kazatt ftlti be a
harmadik éIetévét, ha a szülő, törvényes képviselő vóllalja, hogy a glermek ellátását a
nevelĺźsi év végéig a baĺcsőde biztosítja'
(2) Ha a głermek a harmadik életévét betôltotte, de testi vagł szellemi fejlettségi szintje
alapján mĺlg nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem
javasolja, balcsődében gondozható negyedik éIetév,źnek betoltését követő augusztus 31-ig.',



A 15lI998. (IV.30.) NM rendelet 4I. $ (1) bekezdése szerint ,,a sajátos nevelési igényű
gyermek balcsődébe abban az esetben vehető fel, ha a nemzeti kĺjznevelésről szóĺó 20] 1. évi
CXC. rcrvény 4, s 25. pontjábanfoglaltak szerinti sajátos nevelési igényét megállapítottók.,,
A (2) bekezdése alapján ,,sajátos nevelési igényű glermek boĺcsődei nevelésben, gondozásban
legfeljebb annak az évnek az augusztus 3l. napjáig vehet részt, amely évben a hatodik életévét

betolti. "
A (3) bekezdésének értelmében ,,saiótos nevelési igényti g1,lermeket balcsődébe próbaidővel
lehet felvenni. "

,, (4) A próbaidő letelte utón a gyermekkel kozvetlenül foglalkozó, a balcsőde orvosából,
gyógłpedagógusából, kisgyermelĺrleveĺőjébőI és vezetőjéből álĺó szakľnai csoport
véleményénekfigyelembevételével kell donteni a gyeľmek további neveléséről, gondozásáról.''

Sajátos nevelési igény (SNI)

A Tücstjk-lak Bĺilcső de tagiĺtézményben, két csopoľtban, csoportonként 3 fő (összesen 6 fő)
sajátos nevelési igényű gyermek gondozását' nevelését biztosítjuk.

A sajátos nevelési igéný gyermek torvényes képviselőjével kötott írásos megállapodás
a|apjźn 3 hónap próbaidore biztosítunk bölcsődei szolgźitatást. A próbaidő letelte után a

bölcsodei szo|gáItatźls a 1'5lI998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott szakmai csopoľt
jegyzókonyvbe foglalt véleménye a|apjánfolýatható, melyľől új megállapodás késziil.
Amennyiben bolcsodei ellátást megkezđett gyermek esetén utólagosan keľiil igazolásľa a
sajátos nevelési igény, a pedagógiai szakszoIgá|at áLtaI kiadott szakvélemény bemutatása után

keriil sor a 3 hónapos próbaidőre torténő írásos megállapodás megkötésre a gyeľmek

törvényes képviselőj ével.

A Bolcsődék a napi nyiÍvatartási időn belül biztositjáka gyermek nevelését, goĺdozását.
Alapfeladatként nyújtott ellátáS esetén a gyermek bĺilcsődęi gondozási ideje a napi tizenkét
órát nem haladhatj a meg.
A te l ephe ly ek-tagintézmények nyitva tartźsa:

Hétfo:
Kedd:
Szerda:
Csütĺjľtök:
Péntek:

06.00 - 18.00
06.00 - 18.00
06.00 - 18.00
06.00 - 18.00
06.00 - 18.00

A 1087 Budapest, Kerepesi tlt 29la. szźlm alaÍti Főzőkonyha (Sztzlađos út 1. szám a|atti
bölcsődéhez tartőző egység) múkĺjdési rendje egész évben folyamatos (365 nap/év), így
biztosítja a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont Eziistfenyő
Gondozőhtz ellátottai részére ís az étkezést.
Nyitva tartása hétÍőtdl _ péntekig 06.00-15.30, szombat _ vasárnap 08.00-14.00 óra között.

A GyVt. 42.$ megfelelően a bölcsődei nevelési év szeptembeľ 01. napjától kcjvetkező év
augusztus 3 I. ĺapjtńg l.art.

A bijlcsődék nydri nyitvatartási rendjét a személyes gondoskoddst nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi Íntézmények, valamint személyek szakmai feladatairlil és műíki)désiik

feltételeíről szóló 15/l99s. (IV. 30.) NM renďelet 40/A. $-a alapján a Fenntartó Kěpviselő-
testiiletének illetékes Bizottsdga határozza meg.



3.2.|.1 BolcsooBl rBI-vÉrBl

A kerületi bölcsődékbe olyan kisgyeľmek vehető fel (20 hetes kortól 3 éves koľig), aki a
Budapest VIII. kerületközigazgatási területén é1, és ő vagy valamely töľvényes képviseloje
ott bejelentett lakó- vagy hrtőzkodási hellyel (lakcímmel) ľendelkezik.

A gyermek btilcsődébe tiirténő felvételét kéľheti:
- a szülő (gondviselő)
- egyéb esetekben a szülő hozzájarulásávalkezdeményezheti továbbá:

védőnő, gyeľmekorvos
szociá1is-és családgondozó
gyermekj ó l étí szolgtiat
gyámhatóság

A bölcsődékben az előjegyzés és a felvételi kérelem benýjtása egész évben folyamatos, a
szülőknek - abban az esetben, ha tobb iĺres férőhely kínálat van, akkor - lehetosége lehet
kiváIasztani a neki tetsző, illetve lakóhelyéhezkoze|ebb eső intézméný.

A felvételi kérelmet az intézményvezető saját hatáskĺjľben bítá|ja e|, abírá|at szemponť1ai az
alábbiak:

. illetékesség és hatáskör,
- elhelyezés siirgőssége'krízis jellege,
- gyeÍmek testi, éľtelmi, érzelmi á|Iapota,
. gyeÍmek életkora,
- speciális ellátási igények,
- aZ üres ferőhelyek megléte.

A Józsefuárosi Egyesített Bolcsődék tagírtézményeibe való jelentkezés esetén a Józsefiláľosi
Egyesített Bölcsődék Szigetvari utca 1 . szźtm (bejarut a Magdolna utca felől) alatti központi
itođźqábantöľténik azigénybejelentés, jelentkezés aza|ábbi időpontokban:

iigyfélfoga1u''ŕ3.ä,napon: 
13.00-16.00közĺjtt

szerdai napon: 09.00-i5.00 között
pénteki napon: 09.00-12.00 közott

A j el en tke zéshez l f eIv ételhez sz ii ks é ges d o ku m e n tu m o k :

- felvételi kérelem
. szülő (gondviselő) személyi okmanyai (személyi igazo|vtny,|akcímkźtrtya)
- gyeľmek TAJ kártyája, |akcírĺkaĺtyája

KülÍöldi állampolgárok gyermekei esetében szfüségesek:
- a szülő és a gyermektartőzkodási engedélye
- aszi|o és gyermek lakcínkaftyája
- a gyermek magyar nyelvú oltási könyve
- a gyeĺmek TAJ száma
- a gyeÍmek születési anyakcĺnyvi kivonata

A felvételi kérelem a honlaprólletĺilthető.

A beiľatko záshoz szükséges dokumentumok:
A bĺjlcsődei beíratás - a gyennek felvételéľől szóló értesítés kézhezvételét követően - a szülő
á|ta| kiválasztott, illetve kijelölt intézményben történik. A beiratkozás eIőtt, előzetes
bejelentkezéssel a bölcsődevezetőve| egyeztetett időpontban a szülőknek lehetőségük van



megtekinteni a kerület bötcsődéit, megnézhetik a csoportokat, rövid tájékoztatást kaphatnak a

b<jlcsődei életrő1.
. jöveđelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapítźshoz nyomtatvány

kitöltve és a|áirva éshozzá kapcsolódó jovedelemigazolások (a nyomtatvány
mell ékl etét kép ezo táj éko ztatő al apj án)

- szülő (gondviselő) személyi okmanyai (személyi igazolvány, lakcímkártya)
- gyermek TAJ káÍ1yája, IakcíslkártyźĄa
- külföldi állampolgárok esetén atartőzkodás jogcímérőI sző|ő igazolás
- munká|tatói igazolás a szülők mw-lkavégzéséről
. gyermekorvosi igazolrts arról, hogy a gyermek egészséges

- védőnő által kitöltött,,Bölcsődei gyermek-egészségügyi töľzslap''
- a gyermek magyar nyelvű oltási konyve
- a ľendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ľészesülők esetén az arrő| sző|ő

határozat
- nyilatkozat gyermekétkeĺętés normatív kedvezményének igénybevételéhez

A j övedelemnyilatkozat nyomtatvány a honlapról letcjlthető.
Gyermek beíratása: avá|asztottbölcsőde bölcsődevezetőjéve| egyeztetett időpontban.
Kedvezmények igényléséhez szůĺkséges iratok:

. egyiitt é1ő családtagok 1 hónapnál nem régebbi nettó jĺivedelemigazolásai
- igazo|źls a családi pótlékľól és gyesről, gyedről
- egyediilálló szülő esetében igazolás a gyermektartás összegérőI' a házasság

felbontásaról szóló bírósági v égzés

Bölcsődei ellátást a gyermek törvényes képviselőjével kötött írásos megállapodás a|apjźn
biztosítunk. A megállapodás határozott időtartamri, minden év március 31. napjáig tart. A
megállapodásban foglaltak évente, április hónapban felülvizsgálatra kerülnek. A felülvizsgáIat
eredményének alapján az intézményvezető d<jnt az ellátás további igénybevételének
lehetősé gérő 1 é s a me gáll apodás me gho s s zabbításár őI'

3.f.|.2 EllÁrÁs MEGKEZDÉSE

A gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítjuk a bölcsődei nevelés,
goĺdozás feltételeit, a töľvényes képviselővel tĺiĺténő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,

megfelelő textíliát és bútorzatot, megfelelő játékokat és a szabadbaĺ tartőzkodás feltételeit.

Biztosítjuk a bcjlcsődékben gondozott gyermekek életkoľának megfelelő egészséges

táp|áIkozźst. Az el|átást a beszoktatással kezdhetik meg a gyermekek.

3.2.1.3 A ľolcsŐlnl ELET MEGSZERvEZÉsÉNEK sZEMPoNTJAI

Kapcsolattaľtás a szülőkkel. törvén},es képviselővęl
A bölcsődei nevelés-gondozás akkor lehet sikeľes, ha a család és a bölcsőde kapcsolata jő.

Egyenľangú paľtnerként ktjzĺls a cé|, a gyeľmek kiegyensúlyozott fejlődése. Fontos a napi

kapcsolattaľtás, a felmerĹitő nehézségek megbeszélése. Amennyiben a szülő igényli
lehetősége van nevelési tanácsadásra.
Kapcsolattartás formái :

- családlátogatás,
- beszoktatás,
- szülői értekez|et,
- szülő csopoľtos beszélgetések,
- fejlődési és tizenő füzet,
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- nyíltnapok,
- szeÍvezett családi programok,
- a szilő kérésére megfigyelési lehetőség biĺosítása a csoportszobában.

Családlátoeatás
Cé|ja a gyermek otthoni környezetének, a családnak és hagyományaiknak megismeľése.
A beszélgetés meghittebb komyezetben zaj|ik, a sztilő elmondhat.ja gyermeke életviteli
szokásait.
A kisgyermeknevelo elmondhatja, hogy milyen értékeket képvisel a bölcsőde és a bĺjlcsőde
életet, minderrnapj ait is bemut athatja.
A családi éIet az emberek intim szférájáhoztartozlk, előfoľdul, hogy a családlátogatásra nem
kerül soľ, mert a szülők eIzáľkőznak eIőIe. Ezt tiszteletben tartva elfogadjuk a szu|ok ez
iraný kérését.

Beszoktatás (adaptáció)
A biĺonságot jelentő szĹilői jelenlét és a mar meglsmert
kisgyermeknevelőlkisgyermeknevelok biztosíthatjak az új körny ezet e|fo gadźĺsát.
A kisgyermeknevelő és gyeľmek ktjzött kialakuló érzę|mi kötődés segíti a gyermeket a
bölcsődei életbe való beilleszkedésben. Ez az időszak a szülő szźlmára is fontos' mert
meglapasńa|ja, hogy gyermekét elfogadják, sziikség esetén segítík a külonböző
tevékenységekben' tÍirelemmeL tźlmogatják. fejlesztik, és ugyanolyan gondozásban részesül,
mint a többi gyermek.
A javasolt beszoktatási idő kb. 2 hét, fontos a fokozatosság, a gyermek igényeihez való
alkalmazkodás. A beszoktatás az első héten a szülővel, a második héten a sziilő állandó
jelenléte nélktil, de fokozatosan emelt idővel töľténik.
A bęszoktatási idő szak beszoktatttsi terv alapj an zaj|ik.

..Saj át kisgyeľmeknevelő'' rendszer
Ez a mőđszet a személyi állandóság elvén nyugszik. A kisgyermeknevelőhöz tartozik a
csoportban lévő gyermekek egy része, ő kíséľi figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a
fejlodési nap|őjét, torzslapját. Amikor mindkét kisgyermeknevelő a csoportban van idejét
elsősorban a ,,saját,, gyermek gonđozásźra, nevelésére foľdítja' így tĺibb figyelem jut minden
gyeľmekĺe, az egyéni igényekĺe, egyénileg átsegítve a gyermeket a bölcsődei élet soľán adódó
nehézségeken.

G)ieľmekcsoportok szervezése
A bölcsődei gyeľmekcsopoľtok létsztlmát a 1511998. (IV. 30.) NM rendelet 40.$ (2)-(4)
b ekezdé sei határ o zzźl< me g.

,,(2)Egy bolcsődei csoportban - a (3)-@ bekezdésben meghatározott ktvétellel - legfeljebb
I 2 głermek nevelhető, gondozható.
(3)A bÓĺcsődei csoportban, ha valamennyi g1lermek betoltotte a második életévét - a (4)

bekezdésben meghatórozott kivétellel -, leýljebb l4 głermek nevelhető, gondozható.,,
A megengedettnél magasabb |étszálm szakmailag nem elfogadható, hiszen ellátási pľoblémát
okozhat, nagyobb zaj, tobb konfliktus, illetve a gyeľmekek számtlra megterhe|őbb az
alkalmazkodás.
,,(4) A sajátos nevelési igényű gyermeket is eIIátó bolcsődei csoportban leýljebb 10, a
kizárólag sajátos nevelési igényű głermeket ellátó b1lcsődei csoportban legfeĺjebb 6 g1,,ermek

nevelhető, gondozható.',
A TücsökJak Btilcsőde tagintézményében két integráIt csoportban, csoportonként 3 fő
(tĺsszesen 6 fo) sajátos nevelési igéný gyermek gondozásátbiĺosítjuk.
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Napiľend
A gyermekek igényeinek kielégítését' a nyugodt, folyamatos gondozást biztosíť1a a jő|
szewezętr és ľugalmas napirend. A csoport életének áttekinthetősége, belső nyugalmának
biztosítása a cél. A napirend mindig fiigg a gyermekek életkorától, fejlettségtiktől,
befolyásolj ák az évszakok, az idójárás, a csoportlétszźrrĺ és a bölcsőde nyitva 1artása.

Kialakításanál figyelembe kell venni a kisgyermekrtevelők, kisegíto szerrrélyzet rrrunkájárrak

összehangolásźĺ, a gyermekek otthoni életritmusának lehetőség szerinti figyelembevételével.

3.2.1.4 AzwĺuĺrĺS MEGSZŰNÉsE

A 15i 1998. (IV.30.) NM rendelet 43.$ a|apjarĺ a bölcsődei elhelyezés megszűnik:
a) az óvodai nevelésre nem łérett glermek esetén a 36. f (2) bekezdésében meghatáľozottak
alapj án augusztus 3 1 -ig,
b) a sajátos nevel,ési igény{Í gyermek esetén a 41. $ (2) bekezdésében meghatározottak
alapján, annak az ,źvnek az augusztus 3l-ig, amely évben a hatodik életévét betölti,

,,c) az a) és b) pont alá nem taľtozó głermek esetén, ha a harmadik életévét
ca) január 1-je és augusztus 3]-e kazat fulti be, az adott balcsődei nevelési év végéig,
cb) ha szeptembeľ I-je és december 3]-e kozott tölti be, a következő baĺcsődei nevelési év

végéig.',

A bölcsődei elhelyezés megszűntethető:
- a bölcsőde orvosának szakvéleménye alapjtln annak a gyermeknek a bölcsődei

el\átása, aki egészségi állapota miatt btilcsődében nem gondozhatő,
- ha a gyermek hozzátartozója, ismételt figyelmeńetés ellenére megsérti a bcĺlcsődei

házfuendet,
- ha a gyeľmek indokolatlanul folyamatosan távol marad a bölcsődébő| (hazhend

szerint)
- ha a gyeľmeket évközben óvodába veszik fel.

3.2.1.5 TÉnÍľÉsl oÍĺ

A gyermekek védelméről és a gyámĺjgyi igazgatásról szóló 1997. évi XXK. ttirvény (Gyvt)
146. $ (1) bekezdése alapjan a b<jlcsődében térítési díjat kell ťlzelnl.
A Gyw 147. s (2) bekezdésében foglaltak szeľint a bĺjlcsőde esetében az iĺtézményi téĺítési
díjat külön kell meghatátozni a gyermek

- étkeztetésére,
- gondozásaľa (gondozás: nevelés' nappali feltigyelet, foglalkozás).

A bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díj méľtékét a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuĺírosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének 13l20I2. (II. 23.) önkormányzati
rendelete (oR) szabál yozza'
A Gyvt. 150. $ (3) bekezdés b) pontja értelmében _ bcjlcsőde esetén, ha a Ferľrtartó a
bcjlcsődei ellátás keľetében biztosított gyermekétkeztetés mellett a bölcsődei ellátás keretében
nyťrjtott gondozásra is megállapít személyi térítési díjat _ a személyi térítési díj összege

igénybe vevőnként nem haladhatja meg a gyermek családjában u egy főre jutó ľendszeres

havi j öved eIem 25oÁ-át.

A személyi térítési díj ĺisszegét azintézméĺyvezetó źi|apítjameg.
A térítési đíj (étkezési đíj és gondozási dij) befizetés a személyes gondoskodást nýjtó
gyermekjóléti alapellátások és gyeľmekvédelmi szakellátások térítési díjárőI és az
igénylési'ikhoz fe|hasznáIhatő bizonyítékokról szóló 328l20II. (KII.29.) Korm. rendelet

szabtiyozása alapján minden hónapban egy előre meghatározott napon tcjrténik, melynek
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kon]aét időpontjáról a szülok előzetesen íľásos tájékoztatást kapnak. Minden hónapban egy
alkalommal lehetőség van pótbefi zetésr e.

A befizetés targyhónapra történik, a beťĺzetett összegről a szülő részére készpénzfizetési
szttmla keĺül kiállításľa.

1. A gyeľmekétkeztetésre vonatkozĺi szabályok:
A Józsefuáľosi onkormányzat ferĺrtartásában mfüödő bölcsődékben a gyeľmekétkeztetés
illĺ'ézményi téľítési díjának összege az oR-ben kertllt meghatátozásľa, mely összeg a Gyvt
szabćiyai szerint évente felülvizsgálatra kertil.

A gyermekétkeztetés személyi téľítési di1át az intézmény nyitvataĺtási napjaira vonatkozóan
havonta előľe, tárgyhónap 10' napjáig kell befizetni.
A távolmaľadást _ legkésőbb _ másnap reggel 9.00 óráig kell a bölcsődevezetőve| vagy
helyettesével közölni; a térítési díj elszámoIásaná| csak a következo naptól van lehetőség a
gyermek hiány zćtstlt' fi gyelembe venni.

2. A gondozásľa vonatkozó szabáIyok:
A lőzsefváľosi onkormźĺnyzatfenntartásában mfüödő bĺjlcsődékben az oR 4. $-ában foglaltak
alapján a szülő źtltal ťlzetendő gondozási đíj összege a család egy főre eső jövede|mének az
öľegségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyított aŔlnyában vźůtozlk az a|ábbi
táb|źzatb an fo gl altak szeľint.

Egyfőre esőjöveďelem

alsó határa

Egyfőre eső jövedelem

felső hatóra

Téľítési díj
Ft/fő/nap

0 70000 0

70001 100000 210

100001 130000 3s0

130001 150000 450

I 5000 1 200.000 600

200.001 2s0.000 800

250.001-től 1000

j öve de l emn y1latko zat hiźny áb an 1.500

A gondozás személyi térítési đť1át egy havi időtartamľa előre, tárgyhőnap 10. napjáig kell
befizetni. A gondozási díjat akkor is teljes hónapľa kell fizetni, ha a gyeľmek az ę|Iátźst a
hónap nem mindennapjáĺ veszi igénybe. A nyári zźrás időtartamára gondozási dijat nem kell
fizetni.

3. Kedvezmények
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) ľészestilő családok

mentesülnek az étkezési díj' és a gondozási đíj ťlzetése alól. Szĺímukľa a bölcsődei
ellátás térítésmentes.
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- A 3 vagy több gyermeket nevelő családok mentesiilnek az étkezési díj, és a gondozási
díj fizetése alól. Számukra a bölcsődei ellátás téľítésmentes.

- A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok mentesülnek az étkezési
díj, és a gondozási díj fizetése alól. Számukra a bölcsődei ellátás térítésmentes.

- Azok a családok, amelyekben a szülő nyi|atkozata a|apján az egy foľe jutó havi
jövedelem ĺlsszege nem haladja meg a kote|ezo legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítźlsi és nyugdíjjáľulékkal csökkentett
összegének I30%-át mentesĹilnek az étkezési díj fizetése alól'

3.2.2 Brzros Knzonr GyBnBxHÁz

A Gy!'t. 38/A. s (l) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az elsősoľban hátľányos
he|yzetu, vagy halmozottan hátrányos he|yzetu óvodáskort még el nem ért gyermekek
egészséges fejlodésének binositását támogató, fejlődési megtorpanásokat ész|elő, a szülői
kompetenciákat erő sítő, tĺĺrsadalm i fe|ztnkőzást se gítő prevenció s szolgáltatás.

A Biaos Kezdet Gyeľekhĺíz a ľanĺop-5.2.2. O8ll-2O09-0001 Bp. YIII. páIyźzati program
keretében valósult meg. A ťlnanszírozás binosítása érdekében a Fenntaľtó önkormányzat a
I9Il2008. (VII. 30.) Koľm. rendelet alapján 3 évre szőIő pá|yźzat benyújtásáról dönttĺtt, mely
páIyázat az EMMI által befogadásľa került, így 2014. januaľ 01. napjátóI201,6. decembeľ 31.

napjáig évente biztosított lett a Gyere|úaz áIIarrli támogatásából töľténő működtetése.

A JinanszírozlÍs kiszdmíthatóságdnak biztosítása érdekében a pdlydzati rendszer 2016.
janudr Ll-jétdl megszĺintetésre keriilt és a fenntartók a kiiltségvetési törvény dltal
meghatúrozott feltételek szerÍnt részestilnek tdmogatdsban, a Gyerekhdz tovdbbra is
finanszírozdsi szerződés alapjún részesiil tdmogaÍdsban. A Gyerekhózak 2016. februór 1..
j étĺÍl b ej e gy zé s kö te le s s zo I g dltat ds s d v dln a k.

A Biztos Kezdet Gyerekhaz egyéni szakmai programja a 11.8 pontban olvasható.

3.3 EcyÉľGYERMEKNEVELÉSTsEGÍTósZoLGÁLTATÁs

3.3.1 orrrroľrGYERMEKGoNDoZÁs

A bölcsőde a Gyvt. 42.$ és a 15lI998. (IV. 30.) NM rendelet 44.$ (1) bekezdés d) pontja
alapjźn egyéb, gyermeknevelést segítő szo|gá|tatást' otthoni gyermekgonđozást biztosíthat. A
Feĺľrtaľtó a 23512007. (V. 09.) számű képviselő-testületi hatáĺozatban dĺintĺjtt az otthoni
gyermekgo ĺdozás mfü ödtetéséről.

Az otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy a đoIgoző vagy magźlra maradt szülőt
segítse a gyeľmek otthoni felügyelete, gondozása biztosításával.

Szakirányú diplomával rendelkező munkatársak (kisgyeľmeknevelő, pedagógus, pedagógus
munkatárs, felsőfokú szociális végzettség, felsőfokú egészségtigyi végzettség) nyújtanak
segítséget az arra rászoruló családoknak, különĺisen iker sztilés esetén, vagy ha a szülő
betegsége miatt nem képes a gyeľmek gonđozásfua.

Az otthoni gyeľmekgondozást a családban éIő hat éves kor alatti gyermekeket érintő ellátási
forma, a gonđoztst a család otthonában kerül bizosításra a gyermek törvényes képviselőjével
kötott írásos megállapodás aIapján. A gyermekkel a kisgyermeknevelő egyediil nem
maradhat a lakúsban.
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A szolgáItatás gyakorisága és időtartama a család igényeitől fĺĺggő' a sztilő munkaľendjéhez
igazodő. otthoni gyermekgondozás szolgáltatást a hét mindennapján, szükség szerint
biaosítunk'
A szakmai munka tarta|ma a gyermek életkoľához, egészségi áIlapotához igazodő gondozás-
nevelés, feltigyelet.

Az otthoni gyermekgondozdst ellú,tó kisgyermeknevelőfeladata alapvetően a kijzremíĺködés
és tandcsadds, besegítés, melynek alapjún:
- KtjzremíĺködÍk, tandcsot ad a gyermek pszíchoszomatikus fejlődését elősegítő napírend

kialakításdItoz.
- A nyugodt étkezéshez (szoptatúshoz) szükséges tárgyi, környezetifekételek megteremtése,

segítése, sziłkség esetén a gyermek etetése.
- A gyermek alkalom szerinti pelenkdzdsdnak, iiltöztetésének segítése, vagy annak

megtanítdsa.
- Nyugodt alvdst biztosí.tó feltételek megteremtése.
- Fíirdetésltez sziłkséges eszközi)k előkészítése' a gyermek fiirdetésének segítése' vűgy a

gyermekfürdetése.
- A gyermek életkordnak, fejlettségének megfelelő játszóhely és jdtéktevékenység

megszervezése, a sziilőkJigyelménekfelltívósa a gyermek kordnak meg1felelő eszközi)kre,
jlttékokra.

- A gyermek etetéséhez, kordnak megfelelő tdplúlék sziikség szerinti elkészítésében való
segítés, vagJl az elkészítés megtanítdsa, a gyermek etetése.

- A gylermek levegőztetése az ídőjdrúsnak megfelelően, a sziilővel köziisen.
- Figyelemmel kíséri a gyermek testi, mołgds, értelmi, érzelmifejlődését.
- Figyeli a gyermekorvos, védőnő tanúcsait, a preventív szíĺrések, kötelező oltdsok

fontosslźglűt, időpontját a sziilőkkel tudatosí.tja, kłizremíĺkłjdik az azokon valłi részvételen.

3.3.2 loósz.łxos GYERMEKFELÜGYELET' lĺľszoruLz, CsALÁDI oÉluľÁľ,
ESZKOZKÖLCSoNZÉS' PREVENCIoS FEJLESZTó PRoGRAMoK' PSZICHOLóGUs
TANÁCsADÁS'

A JEB a gyeľmek kapcsolatát eľősítő, a gyermek szocia|izáciőját támogató, valamint egyéb
szabadidős és prevenciós szolgáltatásai:

o időszakos gyeľmekfelügyelet: A szülő elfoglaltságának idejére, néhány óráľa kéľheti
gyeľmeke felügyeletét a bölcsőde nyitvatartási idejében. Időszakos
gyermekfelügyeletet a gyermek töľvényes képviselőjével kötött írásos megállapodás
a|apján biztosítunk. Ez a|apján az ídőszakosan gondozott kisgyeľmek felvehető noľmál
bölcsődei csoport tiľes feľőhelyére, a bölcsődei térítési díjakľól sző|ő I3l20I2. (II'23)
önkormúnyzatí rendelet 4.$-a szerint a JEB BöIcsődéiben.
Az időszakos g1,lermekfeliigyelet térítési díj ellenében vehető ígénybe. A havi
beJizetendő térítési díj az igénybevett gondozósi órák és étkezési alkalmak alapján
keriil megállapítúsra. A térítési díj befizetésre minden hónapban egy alkalommal
keríil soF, a befizetett összegről készpénzft.zetési szlÍmla keriil kidllítdsľa.

o jttszőház: Elsősoľban a jźltéktevékenységhez kotódő, egyéni készségeket és
képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot
erősítő szolgá|tatás, amelyben a szülő és a gyeľmek közĺlsen veszrészt a bölcsőde által
megteremteff könilmények között. A hétvégi jźtszőhźa minden évben előľe
meghatározott időszakokban működik, aBabőca Bölcsődében (1083 Budapest, Baross
u. 117.)
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o családi délután: A szülő-gyermek kapcsolatot segítő, a gyermek fejlődését elősegítő
játéktevékenységhez kötött szolgáItatás. A hétvégi családi délután előre meghatározott
időszakokban műk<jdik a Fecsegő-tipegők Bölcsődében. (1087 Budapest, Százados ut
1.)

o eszközkcjlcsonzés : A háttányos helyzetű családban nevelkedő gyeľmek gondozásához
ęszkoz szükséglet (pl. légzésfigyelő) kölcsönzésének lehetősége a JEB Központi
szerv ezeti e gys é g éb en.

. prevenciós fejlesztő programok: A kisgyermekek fejlődésmenete kiilĺjnbĺjző. A
gyeľmek első háľom éve, amikor a jáĺás, beszéd, gondolkodás kialakul, nagy
fontossággal bír' A nem megfelelő fejlődés következtében a kisgyermekek a
későbbiekben beilleszkedési, tanulási zavarokkal ktizdhetnek. Különböző fejlesztő
tevékenységekkel, pľevenciós céllal segíthető a gyermekek átlagos fejlődésmenete. A
prevenciós fejlesztő programok előre meghatźtrozott időszakokban a JEB szakmai
szew ezeti e gysé geiben műkö dnek.

o pszichológus tanácsadás: A kisgyeľmekek magas színvonalis' gondozása és nevelése,
az e||ttás minőségének javítása érdekében tanácsadó szakpszichológusi szolgá|tatźs
vehető igénybe. A pszichológus munkájával tźtmogatja mind a bĺilcsődébe járó
családokat, mind a bolcsődében dolgozó szakembereket. Családok támogatása egyéni
és csoportos tanácsadás, a bĺjlcsődei dolgozók segítése személyiségfejlesztő és

esetmegbeszélő csopoľtok foľmájában tĺjrténik. A program előre meghatátozott
iđőszakokban a JEB szak'rnai szęrvezęti egységeiben működik.
Le ggy aW abban felmerül ő kérdésk<irtik :

o szülő-gyerekkommunikáció,
o szüloi szerepek,
o gyermeki dackoľszak, önállósodás, akatat,
o szobatísńaság,
o alvási és étkezési szokások,
o veľekedés, agĺesszió, harapás, (életkori sajátosságok)
o családonbelüli szerepek,
o fontos ,,1épcsőfokok'' a kisgyermek fejlődésében'
o feszültség és indulatkezelés,
o kĺitődési-leválási problémák, tinállóságľa nevelés,
o testvérféltékenység.

4. Bor-csoDEI NEvELÉS.GoNDoZÁs ALAPELvEI

A JEB valamennyi egysége működése során köteles azalźtbbi alapelvek betartásáta.

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
A bölcsőde a családi nevelés hagyomanyait, értékeit tiszteletben tartra, lehetőleg eľősítve
vesz tészt a gyeľmek gondozásábem, nevelésében illetve szĹikség esetélr töľekszik a családi
nevelés hiányosságainak kompenzál ásźra.

A gyeľmeki személyiség tiszteletének elve
A gyermeket, mint fejlodő személyiséget ktilĺinleges védelem illeti meg. A bĺjlcsődei nevelés
éľtékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányu|, az
emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben taľtásával.
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A nevelés és gondozás egységének elve
A nevelés és a gondozás egymással egységet alkot, úgy' hogy a gondozás minden helyzetében
nevelés is folyik, a nevelés helyzetei azoĺbannem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.

Az egyéni bánásmód elve
A bölcsődei nevelés, gondozás mind a szeretetteljes megfelelo kornyezet kialakításával, mind
a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, ťĺz1kai és pszichés állapotát figyelembe véve
segiti az egyéni fejlődés folyamatát.

A biztonság és stabilitás elve
A gyermek személyi- és táľgyi köľnyezetének állandósága támogatja az &ze|mi biztonságot.
A napirend folyamatossága és a ,,sajtfi kisgyermeknevelő'' rendszer tĄékoződási lehetőséget
és a gyeľmek biztonságérzetének növelését szo|gźija. Az i! helyzetekhez valő fokozatos
ho zzászokás az alkalm azko dást, a v á|to zás ok e l fo gadás át se gíti.

Lz aktivitáso az önállósulás elve
A gyermek ĺjsztĺjnzése, a tźnnogaÍó, elfogadó, empatikus kĺirnyezet fokozza az aktivitást és az
önállóság irtnti vágyat. A tevékenységre motiváló személyi és tĺírgyi környezet biaosítása a
bolcsődei nevelés, gondozás egyik kiemelt feladata. Az élményszeľzés lehetőségének
biztosításáva|, a tapasńalatok feldolgozásának segítésével, egyes viselkedési formákkal való
prőbáIkozások bátorításával segíti a tanulást.

Az egységes nevelő hatások elve
A bölcsődei nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyaránt. A gyermekkel fogla|koző
szakembeľek a gyermek elfogadásában, sziikségleteinek megfelelő gondoskodás nffitásában,
öntevékenységének biztosításában fontos, hogy egyetértsenek, az alapveto éľtékek, erkolcsi
normfü tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.

Az egyenlőség elve
Az intézmény minden dd'gozőja elfogadja, tiszteletben taĄa a gyermek vallási,
nemzetiségi/etnikai, kulturális hovatartoztlsát. A gyeľmek ügyében a családokkal nemľe,
szźlrmazźista, fe|ekezetre, tekintet nélkül köteles érdemben foglalkozni.

5. KrscynnuEKNEvELovnr,sZEMBENIELvÁRÁsoK

Fiz1kai, szellemi teherbíľás, éĺze|mi kiegyensúlyozotĺság, igényesség, lelkiismeľetesség,
tudatosság. A figyelem' a koncentrálás képességének megosztása, jó manuális készség,
megfelelő kommunikációs képesség. Fontos, hogy oszírtén szeľesse a gyermekeket, legyen
tĺirelmes, megértő a rábizott gyeľmekekkel.

A munkájaľa igényes szakember, a továbbképzéseken valő Észvételen felül is rendszeľesen
képzí magźú.. Ellhęz igénybe vehet szakmai folyóiľatokat, jogszabályokat, érte|mező
kiadvanyokat, intemet haszná|atának lehetőségét, valamintszahnaí kisktinyvtarat.

A szociális, gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek szźmźtra
kote|ezó a szakmai továbbképzés, melyet az 1993. évi III. t<irvény 92lD. $-a szabá|yozza, a
részletes szabáIyokat a9l2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet tafta|mazza.
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6. Bor,csolpr Ér.pr MINDENNAPJAI

A bölcsődei gondozás-nevelés céIja a gyermek testi-lelki harmőniájának, kiegyensúlyozott
fejlődésének elősegítése. A személyi és tárgyi feltételek megteremtésével lehetőséget kell
biztosítani a kisgyermeknek, hogy éľdeklődésének megfelelően ismeľkedhessen
köľnyezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon az optimá|is fejlődéshez. A
bölcsődei élet legyen színes, élvezetes, motiváló' tapaszta|atszeĺzési lehetőségekĺe építő,
társas közegben zajlő, interakciót osztonzo.
A bölcsődei nevelés-gondozás az érze|mi fejlődés, a szocia|izáció és egészséges életmód
mega|apozása.
A bölcsődei gondozás-nevelés a szakrna szabá|yainak megfeleloen, mindig a gyermek egyéni
igényeit figyelembe véve történik.

6.1 GoľoozÁs

Elsődleges cé|ja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése, bensőséges inteľakciós helyzet a
kisgyermeknevelő és gyermek kozött. Csecsemőkoľtól kezdve fontos, hogy a gyermek részt
vehessen a gondozási helyzetekben, miközben érzí a kisgyermeknevelő figyelmét, binatásźt.,
támogatő segítségét. Lényeges benne az e|egendő iđő biztosítása, a gyakor|tls lehetősége, a
folyamatos kommunikáció.

Pelenkázás. szobatisztasáera nevelés
A szobatisńasźq komoly lépés a kisgyermek életében. Az e|határozás a|apja a felnőttek
v1lágába való beilleszkedés. Eĺĺ.e az e|hatáĺozásra kb. 2 éves kora könil éľik meg a gyeľmek.
Fontos a felnőtt támogatása, együttműkcidése, a gyermek vá|asńá.sźnak lehetősége.
A napirenđ részeként ľendszeres titemben és az egyéni szfüségletek kielégítésével történnek a
pe1enkazások.

tltĺizkĺldés
Fontos a gyeľmek aktív részvétele, elegendő idő biztosítása a próbálkozásta. A teljes
ĺlnállóságot még 3 éves korra sem érik el a gyermekek. A gyermekľe mindig a fejlettségének
megfelelő rvházatot kell adni.

Étkezés
Minden bölcsődei telephely sajat főzőkonyhával rendelkezik. A 1087 Bp., Szźzados út 1.

szám alatí lévő bolcsőđéhez tartoző konyha a 1087 Bp., Kerepesi út 29/A. szám a|att
múköđik.

Fontos számunkľa a gyermekek egészséges táp|áLása (sok főzę|ék, friss gyümcilcsök, rostos
gyümölcslevek), minden gyermek számáĺa az é|etkorźnak megfelelő étrendet biztosítjuk. AZ
egészséges táp|tikozás az egy1k alappillére megfelelő testi és szellemi fejlődésnek.

Szemléletmódunk egyik fo irányvona|a,hogy atáp|á,|kozással ne csupán egy alapszĺikségletet
elégítsünk ki, hanem a gyeľmekek egészségnevelésére is tĺjreksztink. Az ét|aptervezés során
gondosan iigyelĺink arra' hogy minél tĺjbb élelmiszerrel és ételfeleséggel megismertessük
őket, mindemellett ezeket meg is szerettessük velĺik. Fő szempontunk a vá|tozatosság és az
idényjelleg meglarttsa. Fokozatosan vezetjük be mindennapjainkba a ľefoľmétkezés
sajátosságait, mind az alapanyagok, mind a konyhatechnológia tekintetében.

Biztosítjuk minden gyeľmek szélmára a korának megfelelo energia és tápanya.gtaľtalmú
étrendet, mely a napi szükségIet 75%o-t teszi ki. Ennek ttikĺében naponta négy étkezést
biĺosítunk (ľeggeli, tízőrai, ebéd, uzsonna), két foétkezést, valamint két kisétkezést. A négy
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étkezésből háromnak komplettnek kell leĺmie, melyet a minőségben és mennyiségben is
megfelelő fehérje bevitellel biĺosítunk. Négy hétre előre kozponti étlapok kerülnek
megtervezésre, így a tagintézményekben minden gyermek ugyanazt a fajtáju, mennyiségű,
minőségű ételt kapja.

Az étlapok osszeállítása szal<képzeÍt dietetikus, a bölcsődei gyermekorvos, az
élelmezésvezetok és a bölcsődevezetők közcjs egyeztetésével tĺjrténik. A szülők a
kifüggesztett étlapból tźljékoződhatnak a napi étrendről. Figyelembe vesszük szakorvosi
ajariás mellett a kĹilonböző igényeket is (diétás, vallási, illetve étel alleľgia szempontokat).

A bölcsődei csoportban az étkęzés az é|etkori sajátosságok figyelembevételével, megfelelő
etetési sorľend kialakításával torténik. Elosz<jr mindig a csecsemők étkeztetése zajlik, mindig
állandó, meghatározott sorrendben (ölben evés - ivás). Később az ĺjnállósulási tĺjrekvéshez
igazoďva két kanalas módszer a|ka|mazásával töľténlk az étkezés, a kisgyeľmeknevelő a
gyermekkel szemben ülve helyezkedik el, a gyermeknek ad egy kanalat a prőbáIkozáshoz. A
2-2,5 éves gyermekek már tészt vesznek az e|őkészitésben is, szívesen terítenek, megszokott
helyiik van az aszta|náI. A kisgyermeknevelő az étkezés során minden gyermeknek a
segítségéľe van, koľtól fiiggetlenül.

Pihenés. levegőĺetés
A nyugodt alvás feltételeinek biĺosítása, figyelembe véve a gyeľmek egyéni szokásait (p1.

cumi, kedvenc maci, kendő haszĺá|ata). Minden kisgyermeknek kiilĺĺn ágyat, ágynemrĺt
biztosítunk. A síró gyermeket a kisgyermeknevelők megnyugtatjak.
A szabadlevegőn tartőzkoďás a gyeÍmekek számára nagyon fontos. Nyáron a nap nagy részét
az udvaron töltik a gyermekek, a megfelelő fenyvédelem biztosításával (árnyékolók,
napkrémek). Kánikulźlban a kimeneteli szabćtlyok bętartźsával töľténik a szabađban va|ő
Íartőzkodás (de. 11 és |5 őra között nincs uđvaron tartőzkodás). A csecsemők szűrt
napfénynél napoztatjuk. A nagy melegben a kiépített pancsolók jelentenek felfľissülést a
kisgyermekek számára.

Bĺjlcsődei gyermekorvos
Figyelemmel kíséri a kisgyermekek fejlődését, elvégzi a sziikséges vizsgźiatokat, vezeti a
gyermekek egészségügyi dokument áciőját. Feladatai különĺj sen :

A gyermek bcjlcsődébe tĺjrténő beszoktatása után a részletes oĺvosi vizsgá|at és az e|őzmén:yi
(anamnesztikus) adatok ö sszegyűj tése, feldol gozása.
A bolcsődébe járó gyermekek időszakos orvosi vizsgá|ata során - csecsemő esetén havi' egy
év felett negyedévenkénti gyakoľiságban - a gyeľmek fizikai-, éľtelmi-, érzelmí á|Iapotáĺak,
illetve szocia|izźrciójának ellenőľzése, anelyhez fe|haszná'Ija a saját és a gondozónői
dokumentációt. A fe|tárt egészségügyi pľoblémtk gonđozónővel, szülővel, a gyermek
haziorvosával történő megbeszé|ése, illetve sziikség esetén szakvizsgálat kérés.
Baleset' betegség esetén elsősegélynyújtás, ill. a sürgős terápia megkezdésę ahźr;iorvoshoz
keľülésíg.
Aházi patika ĺjsszeállítása, rendszeres ellenőrzése, sziikséges pótlása. Háľom napnál hosszabb
híźnyzźs után a bölcsődébe visszatéľt gyeľmek egészségi állapotanak ellenőľzése, ťĺgye|ve az
esetle gesen Iezď1|ott betegségekĺe.
Kĺónikus betegségnél a speciális gyógyszere|és, diéta, gyógytoľna figyelemmel kísérése,
állapotváltozás gyaľűja esetén kapcsolatfelvétel a hĺíziorvossal, a kezelő intézménnyel.
A közĺisség védelme érdekében a védőoltások figyelemmel kísérése és a prevenció
/D-vitamin, fluor' |evegőnetés, stb. szükség esetén vitaminellátásl ęIlenőrzése, a D-vitamin és
fluoľ profilaxis szülővel és háziorvossal való egyeztetése.
JĺíľványveszéIy esetén az érvényben levő ľendelkezéseknek megfelelő intézkedések megtétele.
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A gyermekek étrendjének összeállítása a bolcsődevezetovel, dietetikussal kcjzosen a törvény
által meghatározolt élelmezési normák és a koľszeľű táplálkozás elveinek megfelelően. A
fenti normák és a higiénés rendszabályok betartásának legalább negyedévenkénti ellenőľzése.
A gondozási-nevelési munka során felmerĹilt cisszes egészségügyi pľobléma megbeszélése és
a megoldási lehetőségek keresése az illetékes gondozónőkkel és a bĺjlcsődevezetoveI.
A bcilcsődevezetóvel közösen a bölcsőde higiénéjének, tárgyi felszereltségének és a dolgozók
munkaalkalmasságának ellenorzése.
A gondozónok szämźlra egészségügyi toväbbképzo, a szülok szämära ismeretterjeszto
előadások tartása.

6.2 JÁľÉĺ<

A gyermek legfontosabb tevékenysége, segíti a vilttg megismeľését, a testi és érzęImí
fejlődést. Bolcsődéinkben biztosítjuk aZ elmélyült, nyugodt, kĺeativitást fejlesĺő
játéktevékenységeket. A gyermek számáĺa a játék a legfejlesztőbb <jrĺimszerző tevékenység, a
btjlcsődei nevelés leghatékonyabb eszkĺize. Fontos a gyermekek életkorának megfelelő
játékeszközök biztosítása. A gyermekkel való kommunikáció és játéktevékenységek soľán
nagy hangsúlý fektetĹink aZ anyanyelvi nevelésre.

Mese" vers. mondóka
Az arryanyelvi nevelés legfontosabb eszkcjze. A mesehallgatás a gyermekek teľmészętes
igénye, már csecsemőkortól hangsúlyt fektettink a ringató, simogató, ľímelő mondókak
megismertetésére. A versek' monđókák és mesék hallgatása során a gyermek szókincse,
beszédkészsége fej lődik.

Ének
Cé|ja a gyermek zenei &đeklődésének felkeltése, az énekes játékkal, az egyitt éneklés
örömével érzelmeinek gazđagitźsa. Lehetőség teremtése a kdrnyezet hangiainak
megfigyelésére, a hagyományok megismerésére, hozzájźtruI a csopoľt baľátságos légkörének
megteľemtéséhez.

Mozgás
A gyeľmekek mozgásigénye naEY, biztosítani kell számukľa mind a csoportszobában, mind a
szabađban a baiesetmentes mozgásteret. A gyermeknek az egyes mozgásfoľmák során
fejIődik amozgáskoordinációja, és önállósági törekvéseit is elősegíti. Lehetőséget biztosítunk
a megfelelő napiľend kialakításával, hogy a gyermekek napi mozgźs igényĹiket kielégíthessék
(időjaľástól fliggetlen). Különbc]ző jźtékeszközök segítik a gyermekek örömteli mozgás
tevékenységét (biciklik, motorok, a csopoľtszobában tomapad). A gyermekek gyakorolhatjak
a futást, járást, Iabdźzást, ugrálást, egyensúlyozást.

Alkotó tevékenységek
CéIja az cinkifejezés,az érzelmek fe|đo|gozáSa' maga aza|kotts örĺime (nemaz eredmény). A
kisgyermeknevelő megteľemti a feltételek a tevékenységhez, megmutatja a technikĺákat, a
gyermek igényeinek megfelelő segítséget nyujt. Alkotó tevékenységek a rajzoIás, gyurmázás,
építés. A gyermeknek éreznie kell a binatő, megerősítő támogatást' lehetőséget kell nyújtani a
v áIasztźs szab adságtlho z.

Eeyéb tevékenységek
Ezek a tevékenységek (pl. viráglocsolás, keľtészkedés, gyĺimĺĺlcsnapok, hagyomźný idéző
játékok) az egymásrő| és a komyezetről való gondoskodásról sző|. Fontos benne az
ĺjnkéntesség' a gyeľĺnekek báľmikor bekapcsolódhatnak. Lényege a tanu|źlsi lehetőség, az
egyĹittműkcidés, a feladatok megosztása. Célja megalapozni a gyeľmekekben a felelősséget



egymásért és a környezetért. A kornyezeti nevelésben nagy hangsúly a sajtĺ
tapaszta|atszerzésrę fektetodik, beszélgetés az évszakohőI, az udvaľon pedig lehetőség van a
madarak, bogarak, csigák megismeľésére, megfi gyelésére.

6.3 Üľľrľrx,HAGYoMÁNYoK

Az tinnepek megtartása, a népszokások, hagyományok, a múlt értékeinek megőľzése és
beépítése a nrilrdeturapokba ĺagyol fulrĹus rręrrrosak a usalátlok, lrurerrr a btjlcsóde életébelr is.
Ünnepek alkalmával a csopoľtszobák díszítése, kisebb ajándékok készítése, a családias
hangulat megteremtése fontos a gyermekek életében. A közĺjs élmények hozzájáru|nak a
gyermek fejlődéséhez, a csa|ádi nevelés segítéséhez. Ünnepeink: születésnap, farsang, húsvét,
anyák napja, gyermeknap, mikulás, kaĺácsony. Minden évben méltó módon bűcsuńatjuk az
óvodába keľülő gyermekeinket, hangsúlyozva az egyutt töltött idő oľömeit, szépségeit.

7. A JEB sZERvEZETI EcYsÉcnnrľx KAPcsoLATA

A JEB szewezeti egységei mellé rendelt viszonyban végzik munkájukat. A hatékony feladat
ellátás érdekében egymással szoros kapcsolatot taľtanak. A belső kapcsolattartás rendszeľes
formái a vezetői éľtekezletek, belső levelezés, stb. A Bölcsődében a vezetők rendszeresen
taľtanak munkatársi értekez|eteket, melyen a dolgozókat tájékońatják a JEB bölcsődéit éľintő
témákľól.
Az eredményes működés elősegítése éľdekében a JEB szakmai szervezete|<ke|,
társintézményekkel, civil szervezetekkel, gazdá|koďő szervezetekkel, oktatási intézményekkel
és egyéb szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet.
Szoros a kapcsolat a Gyeľmekjóléti Központtal, a véđőnőkkel, a Gyámhivata|Ia|, aZ
óvodákkal (a bölcsődei szülői értekezIetek alkalmával az ővőnők tájékońatást adĺak az
óvodai életről, a beíratkozás folyamatáľól)'
A bölcsődei egységek vezetői az intézmény képviseletében az egyéb szabźiyzatokbaĺ
meghatározott módon járnak ę1.

Ttrgyévi Bölcsődei Nap keretében egész napos szakmai rendezvényen való résméte|
lehetősége a JEB minden munkavállalójának.

8. JocorpsnnnarvľDElnM

A személyiségi jogok védelmének elve
A JEB minden đo|gozőja gyermekek személyi ađatait biza|masan keze|i, betaĺtja az
ađatvédelmi tcirvényben előírtakat, a gondozotí gyermekek és szüleik személyiségi jogait
védi, tiszteletben tartja'
Az iĺtézményi titkot megőrzi, munkájaról tá!ékońatást, felvilágosítást csak közvetlen
felęttese engedélyével adhat.

A gyermeknek joga van:
- testi, érze|mi és eľkölcsi fejlődését, jő|étét biztosító, saját családi

komyezetében történő nevelkedéshez,
- segítséget kapni a sajźlt csa|áđjában való nevelkedéshez, személyiségének

kibontakoztatásához,
- a fejlődésére árta|mas köľnyezeti és társadalmi hatások elleni védelemre,
- aZ emberi méltósága tiszteletben tartźsźlhoz, a bźnta|mazássa|, az

elhanyagolással és az információs áľtalommal szembeni véđelemhez.
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A gyermeki jogok védelme minden olyan szemé|y kötelessége, aki a gyermek nevelésével,
goĺđo zásával, ügyeinek intézésével fo glalkozik.
A szülő jogosult és köteles arra' hogy a gyermekét családban gondozza és a gyermek
szükségleteinek megfelelő feltételeket (pl. lakhatás, étkezés, ruházatta| való ellátás) biĺosítsa.

A gyermek törvényes képviselőj e a htzkendben foglaltak a|apjźtn panasszal fordulhat a
bölcsődevezetőjéhez, a JEB intézményvezetőjéhez, az Erdekképviseleti Fórumhoz és a
gyeľmekjogi képviselohöz. A panasz kivizsgálásáro| a panasztevot minden esetben 15 napon
beltil, írásban értesíteni kell. A jogszabályokban meghatźtrozott módon létrehozott
Érdekképviseleti Fórum véleményt nyilváníthat minden olyan ügyben, amely a bölcsődében
gonđozott gyermekeket érinti, javaslatot tehęt az intézmény működésével kapcsolatban,
egyetértési jogot gyakorolhat az íĺtézmény házireĺđjének jóváhagyásźtban, dönthet a
hatáskörébe tartoző ügyekben, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a Fenntaľtónál,
szakmai ellenoľzést végzo szerveknél. Az Étďekképviseleti Fórum a tagok többségének
egyetéľtéséve| hozza meg döntéseit.

Gyermekjogi képviselő
Az oBDK.t a kormány az orszdgos Betegjogi, Ellátottjogí, Gyermekjogi és Dokumentdciós
Központról saíló 214/20I2.(WI. 30.) Korm. rendelettel 20I2. augus7tus l.jei hatdllyal hozta
létre. Az OBDK ki)zpontí hívatalként ellátja a betegek jogainak hatékony védelmét, és
letěteményese az elldtotti és gyermekí jogok védelmének.
A gyermekjogi kěpviselő elldtja a gyermekvédelmi gondoskoddsban részesiilő gyermek e
törvényben meghatározott joguinak védelmét, és segíti a gyermeket jogai megismerésében és
érvényesítésében, valamint kijtelességei megismerésében és teljesí'tésében.
A gyermekjogi képviselő kiemek jigyelmetfordít a kiiltinleges vagy speciúlis elldtlÍst igénylő
gyermek védelmére. Figyelemmel kíséri a biilcsőde, óvoda, iskola, a kollégium és a
pedagógiai szakszolgdlat intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos
tevékenységet, segíti a gyermeki jogok érvényesiłlését. Indokolt esetben megkeresi az
említett intézmények Fenntartójdt, ílletve sziikség szerint a gyermek érdekében a
gyámhatósdgndl eljdrást kezdeményez.

A gyermekjóléti rendszeľben foglalkoztatott kozalkalmazottakat megilleti a jog, hogy
személyiiket megbecsĹiljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tisztelętben taľtsfü,
tevékenységtiket éľtékelj ék és eiismerj ék.
A JEB koza|ka|mazottai bĺintetőjogi védelem szempontjából kcizfeladatot ellátó
személyeknek minősülnek.

9. A crrľnľĺEKEKKEL KAPCsoLATos nor,csonnl DoKUMENTÁcIo

A dokumentáció vezetésénéI az adatvédelmi törvényben foglaltakat és a személyiségi jogokat
kotelezo f,r gyelemb e venni.

Bölcsődevezető által vezetett nyilvántartások
- Felvételi könyv, sztlĺnitőgépes nyilvántaľtás.
- A gyámhatóságok, a teriileti gyeľmekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyujtó szervek és személyek által
kezę|t személyes adatokľól sző|ő 23511997. (XIJ.. l7.) Korm. rendelet I. szttmu
melléklete.

- Megállapodás aze||átás igénybevételérőla Gyvt. 32.$ (4) bekezdés alapjźtn.
- Szülői nyilatkozat att!ékoztatási k<jtelezettség megttiľténtérol a Gyvt. 33' $ (2)

bekezdése alapjźln.
- Havi statisztika, bölcsődei jelentés havonta.
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- A személyes gondoskodást nýjtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési đíjáről és az igénylésükhöz
felhasználhaÍő bizonyítékokľól szó|ő 328l20II. (XII. 29.) Korm. rendelet
mellékletei.

- Gyermekétkeztetés _ térítési díj elszámolás'
- Téľítési díj kedvezm éĺyhez kapcsolódó hatátozaÍok.
- Heti étrend (élelmezésvezetőve|).
- Fertóző betegségekĺől történő kimutatás.

Kisgyermeknevelők által vezetett nyilvántaľtások
A gyermek fejlodési folyamatának nyomon kovetéséľe, arőLa való gondoskodás magas szintű
biztosítására, a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a koľai fejlesztés gondozási
feladatainak rögzítéséľe dokumentációt kell vezetni. A dokumenÍáciő nem a gyermek
minő sítését szo|gźija.

Y ezetet1 dokumentáció formái :

- Csoportnapló: rendszeres feljegyzések a napi eseményekĺől, étľendrőI, a
csoport létszźtmárőI, biźnyzásokľól, a levegőn taľtózkodás ídőtartarnźtrő|, a
délelőtt és délután töľténéseiről.

- A gyermekekľo| vezętett napi jelenlét kimutatás, a személyes gondoskodást
nyujtó gyermekjóléti a|ape||átások és gyeľmekvédelmi szakel|źĺtások térítési
díjáról és az igényléstikhoz fe|hasznáIhatő bizonyítékokľól szóló 328/20LI.
(XII. 29 .) Korm. rendelet 2. szźłrru melléklete.

- Bölcsődei gyermek-egészségĺigyí torzs|ap: a gyeľmek l éves koráig havonta,
később negyedévente vezetve, feljegyzések a gyermek hossz- és
súlynövekedéséľől.

- IJzenő ťuzet: a beszoktatás folyamatárő|, a napi eseményekĺől, a gyeľmek
fej 1 ő dé s b e l i v áito zásairó l (a fej l ő dé s i nap l ó a|apj an) .

- Fejlődési napló: a gyermek 1 éves koráig havonta, később negyedévente
vezetve.

A dokumentáció vezetésénél fontos a tźngyszerűség, hitelesség, folyamatossźry, tovźlbbá a
szempontok, melyek alkalmasak az aďott helyzetnek a jellemzésére.

A kisgyeľmeknevelő a teljes napi munkaidőből egy őrát adminisńráciőra (ilzenő ťuzet,
torzs|ap, fejlődési napló fuása), felkészülésre, szülőcsoportos foglalkozás meglartására,
múhelymunkźlra,i||etve a csoport életének szervezésévelkapcsolatos teendőkľe kell fordítson.

Bölcsődeorvos által vezetett dokumentáció
- bölcsődei egészségügyi tĺirzslap

Heti étrendek (bölcsődeorvo ssal, b<jlcsődeve zetőv eI egyeztetve)
Nyeľsanyag felhasználás
Raktáľkészlet nyilvántartás
Aĺub ęszerzési bizonvlatok. szĺímlák
Adagolási útmutató
Etelľecept gffitemény
HACCP működtetése.

zők ny i|v źntartása ( gyerm ekek, do l gozók)
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10. A JEB szor,cÁr,ľa.ľÁs,łrnór, szol.o rĺĺÉrcozľ.tľÁs nĺóoĺ.ą.

A JEB szo|gáItatásairól az érđeklődők többfele módon is tájékozódhatnak. Telefonon,
újságból és a
http://wwwjozsefuaľos.hu/intezmenyek-szocialis.es-gyermekjoleti ellatas/bölcsődék
clórhctosógen valamint a JEB saját lronlapjárr www.bolcsode-bp08.hu kereszĹĺil is
szerczhetnek információkat. Bt'lcsődéink nyitottak, iey a szülők személyesen is
ttĄ ékoző dhatnak a bö lcső đęi élettel kapc solato s tudnivalókról.

11. Bolcsonnnľr SAJÁTossÁc,ą.rľ TARTALMAZo EGYEľr sZAKMAI
PRoGRÁMoK

Elfogadjuk az orszttgos Alapprogram á|ta| meghatározott elvet, miszerint minden gyermek
külĺin személyiség; és szociális lény egyszerrę.
Fejlődő személyiség, akinek, sajátos, életkori és egyénenként vźitoző testi és lelki
szĺikségletei vannak. olyan nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog gyermekkoľt, megélő
gyeľmekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak az (5kęt k<jrülvevő világra.

Bolcsődéinkben a gyeľmekek személyiségének szabad kibontakozźstůloz, egyéni igényeihez
igazodva biztosítjuk a gyermekek fejlődéséhez szfüséges tárgyi és személyi feltételeket.
Intézményeinkben a gyermekeket tisztelet és megbecsülés ovezi. Fontosnak taľtjuk a másság
elfogadását és elfogadtatásźtt', az é|mény aIapi kompetenciamotívumok fejlesztéséve| az
egyéni, szociális és kognitív képességek kibontakoztatását. A gyermekek szźmźra
megteľemtett szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben, minden gyeľmek saját
képességei szerint fejlődhet, meglapasztalhatja az tinfeledt, szabađjáték örömét' élmény- és
fantázia v1|ága gazđagođhat, mely képessé tęszi őt a későbbi kľeatív gondolkodásra,
továbbfejlődésre. Arra töreksziink, hogy a gondjainlaa bízott gyermekekből' családjaikkď
együttmfüödve, személyiségi jogaik tiszteletben taľtása mellett, avi|ágra nyitott, érdeklődő,
fogékony, <jnálló, a taľsadalmi együttélés alapvető szabá|yait elfogadó gyermekeket
neveliünk.
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11.1 Mlľl-M,łľo BÖlcsooB

1083 Budapest, Baľoss u. 103/A.
Féľőhely: 75 fő

Megktizelíthetősége:
BKV jármtĺvekkel
o Körút felől:

9-esbusszal
83-as trolibusszal

. otczy tér felől:
9-es busszal
83-as trolibusszal

Muzsikus cigányok teľe megálló
Muzsikus cigányok tere megálló

Muzsikus ciganyok tere megálló
Muzsikus cigányok tere megálló

Személygépkocsival
Azintézmény előtt a jó parkolási lehetőség.
o parkolási díj ťĺzetés nélktil várakozás igénybevétele: hétköznaponkén1 8.00-8.30 óra,

valamint 1 5 . 3 0 - 1 7 .00 őr a kozott, i génybej elentés a btjlcső deve zetőné|.
o Kerületi lakosoknak',parkoló matricźxal,' ingyenes

Gyeľmekkép
Elfogadjuk az országos Alapprogram á|ta| meghatálrozott elvet, miszerint minden gyermek
külön személyiség; és szociális lény egyszene.
Fejlődő személyiség, akinek, sajátos, életkori és egyénenként vtitoző testi és lelki
szfüségletei van.nak. olyan nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog gyermekkoľt, megélő
gyermekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak az oket kcirülvevő világra.

Btilcsődekép
A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek
napkĺizbení el|átásźlt, szakszeru gondozását, nevelését végzo intézmény. Személyiségének
szabad' kibontakozźsétban a gyermeket körülvevő személyi és táľgyi kĺirnyezet szerepe
meghatźltozó' megfelelő személyi- ttngyi feltételeket biaosítunk azért, hogy testi, lelki
szociális fejlődésfü zavarta|an legyen. A bölcsődében a nevelést - gondozźlst mindenben
ęhhezigazítjuk.

Ellátotti céIcsoport jellemzői
A nyolcadik kerület ezen része cigany nemzetiségű, valamint a fóváros legösszetettebb
multikulturális kerülete. Bcjlcsődénkben a teljes férőhelyszám Sf%o-a multikulturális gyermek.
A kulturális sokszínűség attól értékünk, hogy integráció és nem kirekesztés kíséri. Mi'
Józsefuarosban dolgozők,toIeŕns közösség vagyunk. Megtanultuk, hogy egy békés, egységes
és sikeres tarsadalomhozto|eranciáraés integrált kcizösségekĺe van szükségünk.
A haľmadik országből jött migránsok integľációja egy olyan ügy, ami segít abban, hogy a
kulturális sokszínűséget értékként éljtik meg. KeľĹilettink jövőjében kulcsszerep jut a
bölcsődéknek. A taľsadalmi integľáció alapjait ugyanis itt ültetjtik el. A kulturális sokszínűség
egyik legfelvilágosultabb gonđozását, értékké fotmáIását itt valósítjuk meg, ebben a
b<jlcsődében. Munkánk során még inkább megértők, ,,be|eérzők'' tudunk lenni, ami segít a
gyeľmek-sztilő kapcsolat j obb megismerésében, annak elmélyítésében'

A biológiai és a köľnyezeti tényezók kölcsönösen befolyásoljak a kotődési kapcsolatok
fejlődését.
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. A kedvező kötődéseket elősegítő gondozás legfontosabb jellemzője a szenzitív
válaszkészség.
. A kisgyermeknevelő és a csecsemő kozotti gazdag kommunikáció előmozđítja az érteImi és

nyelvi fejlodést, valamint segít a későbbi fejlődési nehézségek előfoľdulásának
megelőzésében.
A következetes és érzékeny gondozás segít a kisgyermeknevelő és a csecsemo közötti
kölcsonös biza|om kialakulásában.
. Fontos, hogy a kisgyermeknevelők szenzítíven viselkedjenek a gyermekekkel a különféle
tevékenységek, pl. tápIźtlás, tisztálkodás és vigasztalás, valamint lefektetés során.
. A kisgyermeknevelőkhöz való biĺonságos kĺjtődések kedvezően készítik fel a gyermekeket
más emberekkel való pozitív interakciókľa. A kisgyermeknevelő felelőssége, - a család után-
hogy közvetíteni tudja a gyermek és a kciľnyezete fe|é, hogy ne legyenek elutasítóak a

különbcjzőségekkel szemben.

Nálunk nagyon sokszínű a ,,paletta,, A bĺjlcsődénkben található: kínai, vietnámi, mongol,
izraeli, arab, ukrán, fľancia nemzetiségti gyermek. Mint tudjuk a bölcsőde a családi nevelést,

nem helyettesíti, csak kiegészíti. Itt tĺjľténik a kisgyermęk életében a legnagyobb mennyiségi
(testi) valamint minőségi fejlődés, az érze|mi, értelmi, beszéd, mozgás, tinállósodás terén. A
bĺjlcsőde a másodlagos szocializáciő első színhelye. Közosségben nevelkedik a gyermek,
alkalmazkodik, szabályokat tanul, integrálódik. Ugyanakkor differenciálódik is, hisz eÍre aZ

idósza\aa esik az én tudat kialakulása. A bölcsődében jaľó gyermekeknek nem nehéz az uj

kulturához alkalmazkodni, hisz a sztiletésétől eltelt rtjvid idő alatt a saját kulturája nem vá|t az
ő szeméIyiségévé. A nyelvet a gyermekek élményekben, szituációkban tanulják meg.
A vallási különbségekbol adódó étrendet, hagyományőrzést is tiszteletben tartjuk.
Itt még nagyobb hangsúlý kap a csaláđlátogatás. A haľmadik otszźębő| érkezók
hagyományaikat, kulturájukat, szokásaikat a falak mĺĺgé ľejtik.
Idő van aľra, hogy a szülők megnyíljanak. A]kalom nyílik a gyeľek lakókĺiľnyezetének a
megismerésére. A kiépített biza|om kĺjzelebb hozza a gyermekęt és a szülőt egyaránt a
btjtcsődékhez. Egymásnak adják źń a tapaszta|takat, a megértést, így maľ t<jbben ismeľős
j avaslata á|ta| érkeznek ho zzánk.

Biilcsőde bemutatása
Bölcsődénk aJőzsefváros szívében ta|áIhatő,lakótelepi 10 emeletes épület ffĺldszintjén.
Minden csoport kĺjzvetlenĹil kapcsolódik a kęrthez. A játszókert utcazajtőL védett, zźlrt

területen helyezkedik el. A btilcsőde belső kialakitása, a helységek elrendęzése, nagysága és

fu nkci ó i maxi mál i s an a ki s gyerm ekek i gény eihez igazított.

Az épületben 6 csopoľtszoba talá|hatő, egy-egy szobában hasonló korú gyermekeket
fogadunk. Csoportonként2-2 kisgyermeknevelő teremti meg a nyugodt, családias hangulatot'
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ahol mindenki biztonsásban
dolgoznak.
Csoportjaink:

érezhęti magát, önfeledten jćńszhat, pihenhet, míg szüleik

Kisvakond:12fő Tulipán: l2fo

Panda:14fő Süni:1 3fo

Ő*

Katica:IZfő Mókus:12 fő

A bölcsőde életét házirend' szabáIyozza, amelynek egy pé|đanyat a bölcsődei felvétel
atka|mtpaI. illetve annak érdemi vźl|tozźsaesetén minden szülő megkapja.
A házir enď tarÍa|mazza a bö lc ső dęi fe lvétel rendj ét.
A házirend bélrki számárahozzáférhető, a bölcsődében, nyitvataľtási időben megtekinthető.

A bölcsődében Érđekképviseleti Fórum működik, |étszáma4 fo,tagJai:
. az e|látásban részesüIő gyermek szülei vagy más tĺirvényes képviselői kozi| 2 fő,
' azintézményközalka|mazotÍai köziil 1 fő,
. azintézméný Fenntaľtó önkormanyzat képviseletében 1 fő.
Az Érdekképviseleti Fórum (ÉF) megvizsgtija a hozzá benyijtott panaszokat és a hatásköľébe
tartoző iigyekben dönt. Intézkedésęket kezdeményezhet a Fenntaľtónál, a gyermekjogi képviselőnél,
illetve más hatáskörrel rendelkezo szervné|.
ĺz EF működésének részletes szabá|yait a Fenntaftó á,1ta| jővthagyott Szabá|yzat tarta|mazza) a
Szab á|y zat a házir end mel lékletét képezi.

Nyitva tartás rend:
Munkanapokon (hétfőtől- péntekig) 6 _ 18 óľáig
Bĺilcsődénk nyitott a sztilők előtt, a szakmai tartás mellett betekintést enged a mindennapi
munkába. Bevonásuk a bölcsődei életbe a gyerekek beszoktatásátő| kezđve folyamatosan
történik. A szülő kezdetektől fogva érdeklődik arról, hogy gyermeke szźlmźtra a bĺjlcsőde mit
tud nyújtani.
A beszoktatás hatékonyan a|apozza meg a gyermekek bölcsődei életének minőségét

Személyi feltételek
1 fő kisgyermeknevelő (bölcsődev ezetó)

14 fő kisgyeľmeknevelő
4 fő takarítő
1 fő élelmezésvezeto
I szakács
1 fő konyhalány
1 fő mosónő

W
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Fontos számunkra a magas színvonalú gondozó-nevelőmunka biztosítása.

A kisgyeľmeknevelővel szembeni elváľások:
Magas s zínvo nalú gondo zó -nevel őmunka b i zto sítás a az e|Iátotíak számáĺ a.

Képezze magát, őszintén szeresse a gyeľmekeket, legyen képes a gyermek megismeréséľe.

Legyen türelmes, rcndclkczzen ťĺzikai adottságokkal, legyen igazságos, nyugodt,
ľendszereto, következetes, kiegyensúlyozott. Legyen nevelői cinuralma, áttekintőképessége.

Szakképzett kisgyermeknevelők lássák el a gyermekek gondozását, nevelését.

A munkájaľa igényes szakember a továbbképzéseken való részvételen feltil is rendszeresen
képzi magźt. Ehhez a Jőzsefvátosi Egyesített Bolcsődék biztosítj a a szakmai folyóiratok
beszeruését, jogszabályokat, érte|mezo kiadvanyokat, inteľnet haszná|atanak lehetőségét,

valamint szakmai kisk<jnyvtáľat.

Tareyi feltételek
Az udvar a gyeľmekek szabađ levegőn töľténő játékához sztĺkséges mozgásteret biĺosítja.
FĹives és gumizott részek megfelelő arányźlval, pedál nélküli motorok, mźszásra alkalmas
eszköz<jk: pl. csúszda, bújócska, mászóka. A homokozźs feltéteIei biztosítottak. Pancsolási
lehető sé get a tav aly létes ített pancso l ó bińo sítja.

A bölcsőde egyéb helyiségei:
- gyermeköItozo, közlekedő, mosdó, fiirdőszoba, WC,
- konyha, mo so gató, r aL<tát, mo sóhelysé g, hulladéktároló,
- irodák, đolgozók szociális helységei (öltöző, nlharryző,'\NC)
A szülők az átvevőben ĺjltöztetik, vetkőĺetik gyermeküket. Jellel ellátoÍt zźlrt szekĺények
állnak ľendelkezésükre. Az átaďő kapcsolódik a fiiľdőszobźůlaz és a csoportszobźlhoz.

A flirdőszobai gondozás targyí feltételei: Szép, koľszerú, a gyermekek méretének megfelelő
WC-k' mosdók állnak a gyermekek ľendelkezéséte, amelyek segítik a helyes szokások
kialakulásának, és az oĺáIlóság gyakorlásának feltételeit.

Étkezés tátgyi feltételei: Jó minőségű WESCOS gyermekasztalok és gyermekszékęk, a
gyeľmekek, |étszámtnak és méretének megfelelően. Megfelelő minőségű, és mennyiségii
eszközök állnak rendelkezésre az étkezések a|ka|máva|. Az étkezés a folyamatos gondozási

sorľendnek megfelelően tĺjrténik.
A Bolcsőde napi ĺégyszeri étkezést biaosít. Az étkezést az intézsrléĺy saját konyhája

biztosítj a. Gyermekélelmezés szerv ezése, HACCP progľam szerinti mfüĺidés.

Altatás targyi feltételei: Jó minőségrĺ muanyag bölcsődei fektetők, ágynemű garnituráva|.

Áilando hely _ saját tĺgy a nyugodt alváshoz. Csopoľtszobában altatunk, mert sajnos nincs

lehetőségünk a teraszon való altattsra.

Iátéktargyi feltételei: A gyeľmekek életkorához, fejlettségéhezígazođőjátékeszkĺizök és a

csopoľtlétsztrĺlnak, összetételének megfelelő mennyiségú játék minden

tevékenységformához biztosított.
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Biilcsődei nevelés _ gondozáls feladatai
Alapfeladatunk a kisgyeľmekek sokoldalú, haľmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki
személyiség kibontakozásának elősegítése az é|etkotí és egyéni sajátosságok és az eltérő
fej lődési ütem fi gyelembevételével.
A bölcsődei nevelés _ gondozás a csaláđi neveléssel eg}.utt szo|gttlja a gyermek fejlodését.
A bölcsodei nevelés - gondozás elveinek megvalósítása érdekében gondoskodunk az érzelmi
biztonságot nyujtó derűs, szeretetteljes légkĺir megteremtéséĺől, a testi, a szociális és az
éĺtelmi képességek egyéni és életkoľ _ specifikus alakításĺáról, a gyermeki közosségben
végezheto sokszínű tevékenységről, küIönös tekintettel, a mással nem helyettesíthető
rÁľÉrna., MESÉRE es ÉNBrn-p.

oltozkĺides
oltĺlzkodés terén a gyermekek a teljes önállóságotmég 3 éves koľra sem érik eI. Abefejező,
eligazítő műveletben még segítséget igényelnek. Fontos, hogy a gyermekľe mindig
fej lettsé gének me gfelelő ruhadarabot adj unk.
Tapaszta|atunk szerint a I, 5 - 2 éves gyermekek mĺĺr önállóan le tudnak vetkőzni. Af, 5 - 3

évesek pedig már prőbá'Ikoznak az oItözkodéssel és gombolással is. A kisgyeľmeknevelők
elegendő időt biztosítanak a gyermekek próbálkozźsaira.

Pihenés. leve gőztetés. napoztatás
Gyermekeinknek biaosítjuk a nyugodt alvás feltételeit. Minden gyermeknek kÍilön ágya,
ágyneműje van. Alkalmazkodunk a gyeľmekek egyéni alvási szokásaihoz. P|. cumi,
megszckott kendő, kedvenc maci, stb. haszná|ata. A kisgyermeknevelők mindig a
gyeľmekek mellett maľađnak, a síró gyermeket megnyugÍatjtk.

Az egészséges csecsemő és kisgyeľmek számára a szabad levegőn vaIő tartőzkodás éppen
olyan fontos, mint a megfelelő táp|á|ék. Alevegóńetés fontos szervezési feladat.
Nyáron anap nagy részét a jéńszőudvaron tciltik a gyerekek. A napsugarak jótékonyan hatnak
a gyermekek egészségére (D vitamin kialakulása, gyulladás gát|ő, immurľendszer erősítő
hatás). A veszélyes ultraibolya sugaĺak ellen magas faktorszámú napozókľémeket kérĹink a
szülőlctől.
A nagy melegben csobogó alatt frissülnek fel a gyerekek. A csecsemőket sztĺrt fenyben
ĺapoztatjuk. Kĺĺnikulában, betaľtjuk a kimeneteli szabá|yokat. |II-I5 óra ktjzött nem
tartózkodunk a szabađban' l

Szobatisztaságra nevelés
A szobatisztaság komoly lépés a kisgyermek szociáIis fejlődésében' Az első olyan
elhatározás' amely során kényelmetlenséget vá||a| aľľrak éľdekében, hogy a felnőttek
rendj ébe beilleszkedj ék.
Az e|hatttrozás alapja, hogy olyan akar lenni, mint a felnőttek. Az e|thez sztikséges
elhatźltozásra kb. 2 évęs kora könil, éľik meg, és mindenfele előzetes szoktatás néIku|2 _ 3
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éves kora közcjtt - vagy egyik napról a másikľa' esetleg néhány heti pľóbálkozás után -
szobatiszÍa lesz. Fontos, hogy a felnőtt egytĺttműködjön vele, ne erőltesse.
Kisgyermeknevelőink ebben is kezdettől fogva támogatják a gyermekeket.

Játék
A játók a gycrmck önkóntcs tcvćkcnysége, mely belső indítékok alapján jön létre. Játékban
đolgozzák fel élményeiket, vtlgyaikat, kĺjzben sok tapaszta|atot, ismeretet szeteznek,
személyiségük sokoldalúan fejlődik.
A játékot a gyermek elsődleges tevékenységének tekintjtik. A folyamatos jtĺékot az
étkezések ideje, a pihenőidő és a gondozási tevékenységek szakítjak meg.

Amikoľ egyiitt játszunk a gyerekekkel, a játékba ágyazottan megjelennek az évszakok és az
ünnepek. Ehhez választunk odaillő ábrázo|ási technikákat, dal és mondóka anyagot,
mozgásos játékokat és igyekszünk minél több élményhez juttďni a gyeľekeket.
A kisgyeľmeknevelőink a játék feltételeinek biztosításával és nevelői magataľtással
támogatják az e|mé|yilt, nyugodt játéktevékenységet' a kĺeativitást. A gyermek igényeitől és

a he|yzettol fiiggően kezdeményez, szeÍepet vállal a játékbarl. annak 1artalmźú ĺjtleteivel,
javaslataival színesíti. A többi gyermekkel való egyĺittlét örömforrás a kisgyermek szźlmáĺa.
A táĺsak viselkedése mintát nyrijt, segítve a szociális képességek fejlődését.

Lehetőséget biztosítunk aľra, hogy a szabađ játék minden nap hosszan és zavaľtalanu|
megvalósulhasson. A gyermek a játékot addig játszhassa, amíg éľdekes' amíg örömet szeÍez.
Meggyóződéstink, hogy a haľmonikus személyiségfejlődésnek elengedhetetlen feltétele a
személyes fejlettséghez és szükségletekhez ígazođő szeretetteljes nevelés és gondozás.

Két csecsęmő és kisgyermeknevelőnk 20|3-ban szetzett diplomát, és az ott tanultakat,
kamatoztatva a gyermekek életkoľi sajĺítosságait figyelembe vételével különböző
fejlesztéseket kezdeményeńek, és adták tovább tudásukat kisgyermeknevelőinknek, akik
játékos formában, beépítve a gyermekek napirendjébe alkalmazzźi< az új módszereket.Ezek
(heti tervezetben) az aktuá|is évsza|<hoz, tinnephez vagy egy- egy témakĺirhĺiz kapcsolódnak.

,,Mivel ismerkedünk a héten'', amár ismert anyagok gyakoľlása illetve új ismeret elsajátítása
afő cé|.

A játék főbb helyzetei
Mese, vers, mondóka
A mesék, versek vllága aZ anyanyelvi nevelésnek az egyik legfontosabb eszkĺjze. A
mesehallgatás a gyermekek egyik legteľmészetesebb igénye, lételeme.
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi' éľtelmi (ezen belül beszéd,
gondolkodás, emlékezet és képzelet) és szociális fejlődéséľe. A versnek, mondókiĺnak,
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elsosorban a ľitmusa, a mesének pedig a tarta|ma hat az érzelmeken keresztül a
személyiségre. Mesehallgatás során bővtil a szókincs, fejlődik a beszédkészség.

A mesélés, verselés, képeskĺinyv nézegetés bensőséges he|yzet, amely a kisgyermekszámára
&ze|mi biĺonságot nýj t.
Bölcsődénkben a népmeséknek és a gyermekirodalmi műveknek egyarźĺnt. helye van, melyet
nagy odafigyeléssel válogatunk össze. A mese koze| hozza a gyerekeket és a felnőtteket,
hiszen meséléskoľ odabújnak, odaülnek Szorosan a kisgyermeknevelő mellé' és éľzelmi
biztonságban érz1k magukat. A vers, mondóka fejleszti a gyermek szókincsét.

A veľsek, mondókfü Szoľos tészei a bölcsődei életÍink minden mozzanatának. MaÍ
csecsemőkortól fogva naponta gyakoroljuk a jól ismeľt mondókákat, verseket. A gyeľmekek
nagy örĺimmel ismétlik ariĺgato, érintgető, tapsoltató, és simogató, rímelő mondókákat.

Ez az irodalmi nevelés Szorosan összefonódlk az anyanyelvi, a zenei neveléssel, az
énekléssel és a mozgásos játékokkal. Saját mesét is írtunk a gyerekek részéte. A kismadar
töĺténetét mindig az áté|t élmények vagy a napirendben nem megszokott események
felkészítéséľe használj uk fel, beles zov e a me s e fo lyam atáb a,

A mondóka' a Versmondás, a verses szöveggel kísért játék nevelő hatása abban van, hogy a
gyermek figyelmét felkelti az emberi beszéd érdekességére. A jó mese és gyermekvers
szcivege hangzásában. ľitmusában, hangulatában, képi erőben messze feltilmúlja hétkoznapi
beszédünket. Nem mindig világos, hogy miről szólnak a veľsek és a mondókák. ,,ErtelmĹfü''
a dal|am, a ľitmus, amozgźs mélységeibenfejezóđIk ki. A gyeľmekek számtra örömforrás a
vers' a mondóka zeneisége, ľitmusa, lĺiktetése.

Anyanyelvi nevelés - Beszéd
A beszéd a kommunikáció egyik fajtája, és az emberi kapcsolatok fő eszköze. A kisgyermek
életében a szav ak me gértésénél nagy j elentő sé ge v an a szituációknak.
A beszéd a kisgyermeknevelő munkájának egyik legfontosabb része. Nagyon fontos' hogy
tisztán,jól éľthetően beszéljen a gyermekekkel és minden kéľdésľe adjon vá|aszt.
A veľsek, mondókák, énekek nagyban hozzájáru|nak a gyermekek beszédfejlődésének
aIaku|ásához.

Btilcsődénkben nem tĺárnasztunk elvárásokat a gyeľmekekkel szemben sem az evés, sem a
szobatisńaság, sem a beszéd tekintetében.
A kisgyermeknevelők tísztában vannak azzal, hogy mindenki a saját ľitmusában fejlődik,
ezéľt senkit nem hasonlítunk a másikhoz.

Ének- Zeneinevelés
A kicsik zenei nevelésének célja, hogy a gyermekek zenei érdeklődését felkeltse, érzékenrlyé
tegye a komyezet hangjai iránt, és az énekes játékkal, az egyitt éneklés örömével
érzelmeiket gazdagítsa. A zenei nevelés feladata a bölcsődében, hogy a gyermeket amagyar
mondókákkal, énekes játékokkal megismertesse' a dalolással kedvet keltsen, és mintát adjon
az onkéntes utźnzźsra, spontán dúdolgatásra, énekelgetésre.

Bcilcsődénkben a zenei nevelés kiemelkedő színvoĺa|ú,. Ez a tevékenység a nap folyamrín
többszĺir is megjelenik és mindig játékos mozgással kapcsolódik ossze, időjáráshoz,
napszakokhoz iinnepekh ez társíN a.

Különböző hangszeľeket (flľulya, xilofon) is megszólaltatunk. A ľitmushangszerekkel való
,,zené|és,, a gyermekek kedvenc tevékenységei, kozé tntozik, minden nap igénylLk az
egyĹittes megszólaltatást.

3l



Mivel a kisgyermek számára az éIő zene, a kisgyermeknevelő hangja, a mosolya, az érintése,
ölelése a legfontos abb, ezért sok ölbeli játékot játszunk (lovagoltatók, hintáztatők' sétáltatók,
altatók' kéz- kar-|źĺb játékok), amit sokszor ismétltink. Az egyszerú mozgással kísért ölbeli
játékok nagy részét a magyar népi mondókák köziil válogatjuk ĺjssze. A mondóka és
dalanyagunk a gyermekek életkoráh oz ígazo dik.

A személyes kapcsolatban, játé|<he|yzetekben átélt mondőkźnás, éneklés, zenehallgatás
pozitív éľzelmeket keltenek, cjromélméný, érze|mi biztonságot adnak a kisgyermeknek.
Segítik aZ anyanye|v , a zenei anyanyelv e|sajátitását, a szemé|yiség fej lődé sét, hozzttjźlrulnak
a kisgyermek lelki egészségéhez, csopoľtban a derűs, barźúságos légkör megleľemtéséhez.
Lehetővé teszik a hagyományok megismerését és továbbélését.

Az éneklés, a dalos játékok jótékony hatásúak minden korcsoportu kisgyermek szźlmára. Az
éneklésben felszabadítjuk gát|ásait, feloldjuk félelmeit. Az éneklést, dalos játékokat
beépítjtik a napi munkarendbe. A csecsemőknek ölbeli ringató, döcĺigtető, simogató, a|tatő
énekeket énekeltink. A nagyobb gyeľekekkel bábjátékos énekeket, szerepjátékos szituációkat
találunk ki.

Mozgás,j átékos testmozgás
A mozgás a bölcsődei élet elengedhetetlen feltétele. Fontos feladatunk a megfelelő napiľend
kialakítása, hogy elegendő idő jusson a gyermek számára a mozgásta, a különféle
mozgásformákgyakor|źlsaĺa,újake|sajźltítására.

Feladatunk a jő érzelmi atmoszféra megteremtése és a mozgáskedv fenntaľtása. Tornapadot
he|yezzik be egy-egy csoportba, mely lehetőséget biĺosít számunkľa is, hogy a gyeľmekek
napi mozgásigényét minél jobban ki tudjuk elégíteni, fóleg ĺossz idő esetén.
Udvari játék keretében gyakoroljuk a futást, járást, csuszđźnźst, |abdázźst. A kisgyeľmekek
iigyesen ugľanak' egyensúlyoznak, szívesen bicikliznek és mototoznak, bejaľjak a bölcsőde
egész udvarát.

A mozgás a kisgyermek lételeme, amely fontos szerepet tölt be az értęImi fejlődésben,
eszkoze a tapintásnak, a megismerő tevékenységnek és gondolkodásnak. A világ
megismerése, a gondolkodás fejlőđése ebben a korban érzékszervi-mozgásos sémiíkon
keresztül történik. A gyeľmeket megszetzetí ismeretei, sikerélményei újabb mozgiĺsos
pr ób á|ko zásra ké sztetik.

Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgźls alapvető formái alakulnak, fejlődnek ki. Ebben
az é|ętkorban a mozgásigény rendkívül na1y.
Nagy mozgźsteret, mozgásfejlesztő játékokat biaosítunk a gyermekek számttra, melyek
haszná|ata során fejlődik mozgáskooľdinációjuk, harmonikusabbá válik a mozgásuk.
Minél váItozatosabb dolgokĺa van lehetőségük, annál nagyobb örömüket lelik benne.



Nagyon fontos, hogy a gyermekek természetes igénye, minél több formában kielégüljön,
ezért osszeállítottunk egy játékos fejlesztést. Ebben szeľepelnek különböző mozgással kísért
mondókák, énekek, állĺok mozđu|atainak és hangjainak utánzźsa (kutya, macska, kígyó
stb.), járművekmozgásának és hangjainakutźlĺuása (autó, repülő, bicikli stb.).
Alapvető mozgásformák elsajátítása. testnevelési gyakorlatok,- játékok megismerése,
mozgás koordináció fejlesztése is megjelenik a minden napi tevékenységekben, a
csoportszobában és a szabad levegőn egyaránt.

Eg}zéb tevéken)ĺségek
Ezek a tevékenységek az egymásľól és a környezet szépségéľől való gondoskodáshoz
kapcsolódnak (pl. viráglocsolás' madarak etetése' gyĺimolcsnapok, stités, kertészkedés,
hagyomany idézo játékok).
Ehhez nagyon sok lehetőséget kíná| bĺjlcsődénk kertje. Az öröm forľásai az együttesség, a
közös munkálkodás és a tevékenység fontosságának,hasznosságának átélése. A gyermekek
bármikor bekapcsolódhatnak, és bármikor kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos. Ezek
a he|yzetek lényeges tanulási lehetőségeket hordoznak magukban, fontosak a személyiség
alakulásában.
A különbözo tevékenységek fejlesztik a gyermekek empatikus képességét, iz|ését, esztétikai
érzékét, igényességét. IgyekszĹink megalapozni a gyermekekben, hogy felelősek vagyunk
egymáséľt, a kcirnyezetĺ.inkért. Fontosnak tartjuk, hogy a helyes magatartás- és
vi selkedésfo tmák rc gzítése már ebben az életkorb an elkezdődj ön.

A kornyezet megismerése
Bölcsődénkben a gyeľmekek köľnyezeti nevelését saját tapasńalataika építjük.
Beszélgetiĺnk az évszakok váItozásátő| (tavasz, nyźr, osz, tél). Udvarunkon megťrgyeljiik a
madaľak, bogaľak, csigák, méhek é|etét. Terményeket, virágokat, ndvényeket gyűjtiink.
Beszélgetünk az iđőjárás - öltöZködés kapcsolatarőI. A 2, 5 _ 3 éves gyermekek mát a
színeket is ismerik.

Alkotó tevékenységek - Vizuális nevelés
Rajzolás
Arajzfej|ődés a játékban történő tevékenységek soľán alakul. Minden gyeľek szeret rajzo|ni,
erősíti alkotási vágyukat, kľeativitásuk at, képze|etvilágukat.
A bcĺlcsődés korú gyeľmekek f,iĺkfüat, szabá|yta|an kĺjľĺjket, ,,lnađźnfészket'', vonalakat
készítenek.

A rajzo|ás, festés nagy öröm a gyeľmekek szźlntra, naponta elérhető helyen készenlétben áll
számukĺa színes ceflJza. zsírkéta.

Gyurmźzás
A kisgyermeknevelők sajtń készítésii gyurmát használnak.
A gyermekek Ĺigyesen gyuťák' sodorjfü, nyujtják a gyurmát. A2,5 _ 3 éves gyermekek máľ
kígyót, csigát, kis golyókat is képesek készíteni. Az alkotás során a gyermekek észreveszik a
taĺgyak hasonló és kiil<jnbözó je||emzoít, a dolgok és jelenségek kĺjzötti összefüggéseket.
Gyurmźzź.s közben sokat beszélnek, hiszen az alkotás közlési vágyat ébreszt a
gyeľmekekben, beszélő kedvĹik fokozódik, amely osńonzően hat a kommunikációs
fejlődésre is.

Építés, konstruálás
Az építés is mindennapos tevékenység. Természetes kihívást jelent a gyeľmek számára (mert
meg kell valahogy építeni az alagutat. a tomyot vagy a gańzst). Gondolkodásľa készteti,
osńonzi és fej leszti kľeativitását.
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A kisgyeľmeknevelonek fontos Szerepe a jáÍék
jelenlét. Biztosítjuk az e|méIyult játék feltételeit,
ĺjtletadást, elismeľést, dicséretet.

közbeni figyelem, támogató, megerősítő
a szab ađ v áIasztás lehető sé gét, e setenkénti

A fejlődés jęllemzői a bcilcsődéskor véqére
A gyermek belső éľése a családi nevelés és a bölcsődei nevelési - gondozási folyamat
eredményeként a kisgyermekek többsége a btjlcsődéskor végére e|&i az óvodai élet
megkezdéséhez szükséges fej lettségi szintet.
Ruhadaľabjaikat megnevezik, kis segítséggel le és felveszik.
S e gíts é g ge| kezet mo snak, szob atiszttl<.
onállóan étkeznek.
Ismerik testrészeiket, me gnev ezik azokat.
Biztonsággal jámak, futnak, szívesen mozognak, guggolnak, ugrálnak, tornáznak.
Finom mozgásaik folyamatosan fejlődnek, képesek apľóbb játékokkal játszaĺĺ.
Pľóbálkoznak a ceruzafogással, rajzo|ássaL, festéssel, szívesen gyurmáznak.
Beszédfejlődésfü eltérő szinten van, de képesek kommuniká|ni a felnőttekkel és taľsaikkal.
Ismeľik a legfontosabb megszólítási szabá|yokat, kciszönnek, helyesen a|ka|mazztlk. a kéľem
_ köszönöm, kifejezéseket.
Rovid verseket, mondókakat, dalokat felidéznek'
Rövid mesét végig hallgatnak.
Ismerik a nevüket.
Kiinyvnézegetés közben felismerik a látottakat.
Játéktevékenységekben képesek egyÍittműködésľe tarsaikkal és a felnőttekkel.
Megjelenik az aktív társas viselkedés első formáj a az osszedolgozás.
Az ĺjsszedo|gozás során kialakulhat a munkamegosztás, így lehetőségtik lesz kisebb
szerepjátékoke|játszźlsźna.Ez joalapazóvodaiszerepjttékokkibontakozásźlhoz.

Kapcsolatta.ľtás
A bĺjlcsődei nevelés csak akkor lehet sikeres, ha jó a család és a bölcsőde kapcsolata.
EgyĹittmfüödésĹinkben egyen-rangú partnerek vagyunk, hiszen a köztjs cé|, a gyermek
harmonikus fejlődése. A gyermekek szüleivelnapi kapcsolattaľtásban vagyunk.
Fontosnak taľtjuk a szülők tájékoztatását gyeľmektik bölcsődei életével kapcsolatban. Ha a
szülő igényli, nevelési tanácsokat adunk, kérésęikęt teljesítjfü lehetőségeinktőlfiiggően.

A bölcsőde és a család kapcsolattaľtási formái:
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- családláto gatás,
- beszoktatás,
- szülői éľtekezlet,

- szülő - csoportbeszélgetés,
- fejlődési + uzenő ťizet napi kapcsolattaľtás,
- nyíltnapok, - szervezett programok.

A szülő igénye szeľint megfigyelési lehetőséget biztosítunk a csoportszobában.

Családlátogatás
A családdal való kapcsolatfelvétel még abolcsődébe kerülés előtt történik.
Cél: a csaláđdal való kapcsolat felvétel, a gyermeknek otthoni környezetben való
megismerése. Az első család|átogatásra a beszoktatás megkezdése előtt kerül soľ.
A kisgyermeknevelő:
- ismerje a családlátogatás jelentőségét,
- a csa|ádItĺogatáson a hivatásának megfelelően viselkedjen,
- a szülők felé hitelesen képviselje aú,, hogy a családlátogatás előnyös a gyermek
szempontjából.
A beszoktatást megelőző napokban a kisgyeľmeknevelőink családlátogatásra mennek, hogy
otthoni környezetbenta|źikozzanak először a kicsikkel és szüleikke|. Tapasztalataink szerint
itt meghittebb környezetben nyílik lehetőség beszélni a család hagyományairól és
magunkról. A szülő elmondhatja, mit és milyen módon evett eddig a gyermek, hogyan
simogatta a mama elalvás előtt, milyen cumit, babát, macit vitt az ágyába magával, milyen
jelét adja, ha szomjas, éhes vagy álmos. A kisgyermeknevelő elmondhatja, milyen értékei
vaĺrnak a bcjlcsődének, milyen módon készültink a gyermek fogadásaľa, ill. hogyan éljfü
minderrnapjainkat az iĺxézményben. Ez ata|á|kozás alapja lehet a későbbi paľtneľi kapcsolat
kialakulásanak, hiszen tudjuk, hogy a szülő elfogadása nagyban megkönnyíti a gyermek
beilleszkedését a kcizösségbe.

Beszoktatás (adaptáció)
A bcilcsődei élet megkezdése sok szülőnek és gyermeknek az e|ső olyan élmény, amikor a
kicsi az édesanyjától fokozatosan elválva, új közösségbe illeszkedik be. Mindkettőjiik
életében nagy vźůtozás ez. Természetes, hogy minden sziilő izgul a gyermekéért, biszen
legfeltettebb kincsét készül rábízni valakiľe, akit még nem is ismer, ezért nem mindegy,
hogy milyenekaz első benyomások' élmények.

A kicsik beszo|<tatźlsa a szülők, a kisgyermeknevelők beszélgetésével, szülői jelenléttel
töľténik.
Az á|ta|unkjavasolt beszoktatási idő kb. két hét, amit nagyon óvatosan, fokozatosan kell
kezdenünk. A kisgyermekeknek és szüleiknek is szeľetnénk segítséget nyújtani ezze|. Ez az
iđő le is rĺjvidtilhet, de meg is hosszabbodhat, hiszen a beszoktatás főszereplője a
kisgyermek, ő diktálja a tempót, az ő ígényeihez igazodunk.

Ez a|att az ídő a|ati a kisgyermeknevelő fokozatosan źńvęszi a szülőtől a gondozási
feladatokat (pelenkázás, etetés, itatás, öltöztetés, altatás, stb.) úgy, hogy k<jzben a
bĺjlcsődében töltött időt folyamato san növeli.
A kisgyeľmeknevelők állandósága, az összehangolt csapatmunka binositja a folyamatos
minőségi munka fenntartásźń.

Bĺjlcsődénkben a szĺilővel tĺjrténő fokozatos beszoktatás módszerével szoktatjuk a
gyermekeket a bölcsődei kĺizcisségbe.
A fokozatos beszoktatás módszere jelentősen megkönnyíti a kisgyermekek beilleszkedését a
böl cső dei közö s ségbe, és csökke nti az adaptáció során fellépő ne gatív j elenségeket.
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