
Anyanyelvľe nevelés
A beszéd a kommunikáció egyik fajttĄa, az emberi kapcsolatok egyik fő eszköze. A
kisgyeľmek életében fontos, hogy a szituációkon keresztül is a szavakat helyesen értelmezze,
A beszédnek, amit közvetíttink a gyermek felé tisztĺínak és érthetőnek kell lennie. Időt kell
biztosítani a kisgyermek sztľnźra, hogy kérdéseit feltehesse és kérdéseikľe a vźt|aszt
mindenképp megkapja. A felnőtt kérdéséľe a gyermeki váIaszt is meg kell várni. Az elmiit
évek során és jelenleg is van az e|Iátásllnkban olyan család, ahol a kisgyeľmek nem a magyar
nyelvet ismerte meg születése után anyanyelvnek. Ezeknek a csaláđoknak a magyar nyelvet
helyesen közvetíteni nem csak a gyermek, hanem a szülő számźra is kihívás
ki sgyermeknevelőink r észér ó|.

Irođalmi nevelés. mese. mondóka
A mese a kisgyermek életében fontos szeľepet tölt be. Azok a gyeľmekek, akiknek sokat
mesélnek, nemcsak aZ olvasás megy majd könnyebben, hanem élénkebb fariźniáva|
rendelkeznek és a rajzkészségük isjobb.

A bölcsődénk életben jelentős szerepe van a mesének és a mondókának A játéktevékenység
során a kisgyermeknevelő fejből ľögtönözhet mesét' mely lehetőséget ad arra, hogy az
aktuális he|yzethez igazodjon. A mesélés, mondókázás, képeskönyv nézegetés bensőséges
kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számáĺa a|apveto érze|mi binonság. Fejlődik
ember ismerete' a főhőssel va|ő azonosulás fejleszti empátiás képességét, gazdagodik a
szókincse, segíti az optimista é|ętťt|ozőťĺa és az ĺinálló vélemény alkotás alakulását.
A mese az egész napos zajos btilcsődei életben a csend és a nyugalom pillanata, ilyenkor a
gyeľmek odafigyel a kisgyeľmeknevelőre. A mesemondónak figyelnie kell aľra, hogy azegész
testével-lelkével forđuljon a mese és a gyermekek felé, meľt csak így lehet igazán bensőséges
hangulat.

BölcsődénkbeÍL aZ elalvás előtti meseolvasásnak nagy szęrepe van' nyugodt pihentető
ingermentes környezetben, tompa fenyben a kisgyermek átéli a mesét és gyorsan álomba
szendertil.

Szakmai munkánkban nagy hangsúlý fekÍetiink az iroda|mi nevelésre. Hosszú távri célunk a
kis gyeľmekek terel getése az olvas őv á v źiás folyamatában.

Az olvasás képessége az aIapvető kompetenciti< kozé tartozik, mely nélkül a felnőtt ember
nem képes aktív szellemi tőkét vaúzso|ni. A gyeľmek és felnőtt kĺlzti meghitt együttléteken
kíviil kĺizvetetten kiktiszöbölhetők és megelőzhetók a későbbi tanulási nehézségek is
(szövegértés, szókincs, diszlexia-prevenció tekintetében).
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Szeretnénk, ha minél fiatalabb koľban kialakulna az igény a könyvekľe, a gyeÍTnekirodalmi
múvekľe. Irodalmi nevelésünk ptőbá|ja kibontakoztatni az önkifejezést a versek, mesék által,
melyek érze|mi, értelmi és éľzéki befolyásokat keltenek a gyermekbęn. Az anyanyelv kozegén
átmé|yíti az ođsmeľetet, az erkolcsi fejlődést. A kĺĺnyv olyan eszkoz a felnőtt kezében, mely
áIta| a gyermekkel egy meghitt kapcsolat alakulki. A gyermekirodalmi művek kivá|asztásáná|
ťrgyelembe vesszük, hogy a bölcsődés korosztálynak nincsenek előítéleteik' nem
idegenkednek sem a modern, sem a klasszikus múvektől. Erzelmeiket, ismeľeteiket a játékon
kivül mese feldolgozäsban tagolják lelkileg. Nagy tblelosséggel rendelkezünk abban a
tekintetben, hogy milyen gyermekirodalmi művekkel taláIkoznak a bölcsődés éveik alatt'
Fontosnak tartjuk, hogy a kortlíľs gyermekirodalom, a klasszikus és a népmese világa is
szerepet kapjon.

Tervezzik gyermekiľodalmi szakkör beindítását a kisgyermeknevelőknek, melynek lényege,
hogy egymásnak olvassanak mesét és utána közösen átbeszéljék a meseolvasás ,,szabá|yait.,,
Igény szerint író-olvasó ta|źikozőkat, illusztrátorok alkotó délutanjait a családokkal.
Szerveztink ,,egytittgondo1kodó', előadásokat meseterápiával foglalkozó
szakpszichológusokkal, akik a pszicho-dráma területén is elismeľt szakemberek.

Enek- Zene
Nevelési feladataink sorába tartozik, mellyel nagyon sok ĺjrĺjmet közvetíthetiink a
kisgyeľmekek felé. A szeľetetet és biztonságot jelentő nevelő hangja dúdolgatva, énekelve
még kedvesebbé |esz a gyeľmek számáĺa. Dúdolgatva lehet a gyermeket megnyugtatni és
elaltatni is. Enekelve játszani, tomźnni, tinnepelni mindig öľömteli élmény. A népi rigmusok
és ölbéli játékok nemcsak a zenei anyanyelv elsajátítását segítik, hanem fejlesztik a kicsik
anyanyelvi képességeit, szókincsét, beszédéľtését, beszéđész|elését, hallását, memóriáját,
kihatnak amozgás fejlődésre, a testtudat kialakulásáľa. A hangsúlyt és liiktetést a kapcsolódó
mozdulat befolyásolja. A játéIďloz tartoző mozgés lelassítja atermészetes tempót. A mozgás
lendülete segíti a kisgyeľmeket a magánhangzők és a mássa|baĺgzők pontos ejtésében. Nagy
s e gítsé g az utánzźsra épül ő b e szé dtanulásban.

Ünnepek
Bĺjlcsődénk a családi hagyomiínyokat tiszteletben tartvatartjameg az iinnepeket.

SzüIetésnap

Faľsangi jelmezes bál délelőtt, fánk sütéssel
Húsvét, tojáskereséssel és locsolkodással
Anyák napja, ének, mondóka
Gyermeknap, kĺeatív gyermek parti akertben
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Búcsúzás a bölcsődétől' közös családi délután

Mikulás várás, dalok, mondókák

Advent, vźlrakozźs a karácsony tinnepéľe, díszek kézmúves foglalkozások' mézeskalács sütés

és aj ándékozás keretében.

Fontosnak tartjuk az ünnepelae való készülődést, a hagyományok megismeľtetését. Az
Ĺinnepek hangulatához a csoportszobák dekoľációjával is mindig hozzźĄáru|lltlk.

Bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásai
Időszakos eyermekfeltigyelet
Előzetes bejelentkezés után történik az ídoszakos gyeÍmek feltigyelet. A bĺjlcsőde üres
férőhelyén, térítési díj ellenében vehető igénybe ez a szo|gá|tatás. Segítség a családoknak,
hogy halaszthatatlan tigyek intézésében segítséget kapjanak gyeľmekiik biztonságos
e|helyezéséhez.

Családi játszódélután - ..Palánta'' Családi délután
Bĺilcsődés és óvodás gyermekek és szüleik részére. októbertől márciusig szombatonként
15:00 - 18:00. Két csoport á|I rendelkezésére a látogatóknak. Kľeatív foglalkozások a
nagyobb gyermekek számára, illetve mozgásfejlesztő játékokaz apróbb gyeľmekek részéľe. A
szülőknek itt alkalmuk nyílik a bölcsődei élettel megismerkedni.

A r észv étel,,Palántáknak'' kíséľővel díj talan !

Pszicholó gus tanácsadás
Intézménytinkben a kisgyermekek magas színvonalú gondozása és nevelése, az e||tńás

minőségének javitźsa éľdekében tanácsadó pszichológus dolgozik. A pszichológus
munkájával támogatja mind a bcjlcsődébe jarő csaláđokat, mind a bcilcsődében dolgozókat. A
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szülők a meghiľdetett időpontokban ľészt vehetnek szülőcsopoľtos beszélgetéseken, valamint
igény szerint kérhetnek egyéni tanácsadásra időpontot.

Kapcsolattaľtás
Hangsúlý fektettink a család és a bölcsőde jó kapcso|atára. A gyermek haľmonikus fejlődése
érdekében fontos a partneri egytittműködés, a szülők megfelelő tĄékoztatźlsa gyeľmekük
bölcsőđei életével kapcsolatban. A gyermekek sziileivel napi kapcsolattartásban vagyunk.
Igény szerint kisgyeľmeknevelőink szaktudásukkal, tapasńa|ataikkal segítik a szülőket
gyermekeik nevelésében.
A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van:
- családlátogatás, - napi beszélgetések, éľkezéskor,llazarĺlenetelkoľ, - szĹilői értekezletek, -
faliújságon kozérdekű híľek, - uzeĺo füzet'

Reegeli kérdések
A kisgyereknevelő a gyermek éľdekében, a sziilőktől megtudakolja, hogy telt az előzó nap,
illetve éjszaka volt-e olyan esemény, amiľe tekintettel kell lennie a nap folyamán. Például:
étvágytalanság, nyűgős e a gyeľmek, stb. A kisgyermeknevelő megkérdi, mikor jĺinnek érte
délután, vagy ki fog értejörrni. Ha a szokásostól eltérő felnőtt viszíhaza, akkor azuzenő
füzetben írásban, pontos adatokkal kell közölni azt a kisgyermeknevelővel. A sztilők
biztosítják az iđőjárásnak megfele|o o|tozéket. Például: pelenka, Ievegőztetéshez másik
öltĺjzék.

Családlátogatási kéľdőív
A kisgyermeknevelők a bĺjlcsődébe kerĺilés előtt meglátogatják a családot. A
c saládláto gatáson tapasńa|t észľevételeket rö gzítik a kérdőívben.

IJzenő fijzet
A beszoktatás megkezdésekoľ a szülők rövid jellemzéssel mutatjfü be a kisgyeľmekeket.
Fontos, hogy pontos adatokat köz<iljenek (p1: eléľhetőség, családi kapcsolatok, aki a
bolcsődével kapcsolatba kerÍilhet pl. : nagymama).
Egészségrigyi elozményeket is tarta|maz; betegségek, kőrhází ápo|ás, folyamatos betegségek,
aller gia, görcsök, étkezési eltéľések, lĺŁcsillapítás.
A kisgyeľmeknevelő 3 havonta tájékoztatást ír a sziilőknek a gyermekfü fejlődésérőI. Ie|zi a
szuIő szárĺára a bo|csődébeir esetlegesen kialakuli betegségek, tiineteit, és az alka|mazott
ellátást.

Kapcsolatok
Védőnő
Családok źita| máĺ jól ismeľt személy a gyeľmekek sztiletése őta, Bĺjlcsődénkben a kerületi
távolságok miatt, a szülők szívesen veszik a lehetőséget, hogy helyet biĺosítunk a személyes
talá|kozásra a véđonővel. Elkészíti számurkĺa a kisgyeľmek gorcsooEl egészségtigyi
torus|apjźÍ.

Ovoda
A legtöbb családunkkal kĺjzös intézmény
Meghívást szoktunk kapni nyílt napokĺa,
gondozottaik fej lődését.

Eeyéb kapcsolataink
o Hźni gyermekorvos
o Családsegítő
o Gyermekjóléti szo|gáLat

a Pitypang ovoda, ahova sok testvér-gyermek jáľ.
ünnepekĺe' amikor a kisgyermeknevelők |áthatják
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1 1.6. Tücsök-lak Biilcsőde

1084 Budapest, Tolnai Lajos u.
Férőhe|y:74 fő

Megktizelíthetőség:
BKV jáľművekkel
> 4-6 villamossal Megálló: Rákóczi tér
} 4 metróval Megálló: Rakóczi tér
} 99 busz Megálló: II. Janos Pá|pápatér
> 28-37 villamossal Megálló: II. János PáIpápatér

Személyeépkocsival
Az intézmény előtti teľületen a Bérkocsis utca illetvę Tolnai Lajos utcában đíj fizetés nélkiili
paľkolást tudunk biztosítani, ha a szülő kéri délelőtt 8-8.30 őrakozott és délutan 16.30-17 fua
között. Azingyenes parkolási lehetőséget a böIcsődében kell megigényelni.

Bölcsődénk alapfeladata
A bĺjlcsőde olyan szolgźitatő irltézmény, mely ďapellátás keretében alaptevékenységként
napközbeni szakszerrĺ eiiátást, gondozást, nevelést biĺosít a i<isgyermekek számaľa.
A bölcsődében szakszertĺ gondozó, nevelő munka folyik, mely taľtalmazzaazokat a nevelési,
gondozási feladatokat, melyek biztosítjak a gyeľmek testi, lelki, szellemi, értelmi' eľkĺjlcsi
fejlődésüket.
Bolcsődébe helyette 20 hetes kortól vehetőek fel a kisgyeľmekek 3 éves koľáig. Ha a
kisgyermek a3. é|etévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje a|apjźn még nem
éľett az óvodai nevelésre, akkor a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig
tovább gon do zhatő az intézményb en.
osszegezve a bĺilcsődei alapfeladatok biztosítjak, hogy a kisgyermekek fęlkésziiljenek a
kĺizösségi életre, valamint a szociálisan hátriínyos helyzetben é|ő gyermekek
fe|zźtrkőzhassanak.

Helyzetkép
Bölcsődénk a Csaľnok negyed és a Népszirhtz negyed közötti ľészen helyezkedik el.
Térségünk átlagos fejlettségű teľiileten ta|á|hatő, ahol jellemzőek a 4-6 emeletes súľűn
beépített, közepes és jó állapotú bétházak. A lakosság tisszetételére a vá|tozatosság, a

sokszínűség' a vegyes tarsadalmi rétegzódés jellemzo.

19.
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Kertilettinkre jellemző a kisgyermekek folyamatosan gyarapodó száma, ami koszönhető a
gyed extľának, mely azt eĺedményezi, hogy a bölcsődénk igen jó kihasználtsággal tud
műkcĺdni.
Bĺjlcsődénkb en 7 4 férőhellyel rendelkezünk.

Kerületi adottságainkat tekintve valamennyi táľsadalmi ľétegből származő gyermek
megtalálható nálunk. Feladatunk az egészséges szociokulturális kömyezet megteremtése
illetve a gyermekek nevelése - gondozása során mindig figyelembe vesszfü az egyéni
szükségleteket és igényeiket.

Btilcsődénk bemutatása
IntézményĹink a Tolnai Lajos és a Bérkocsis utca źital határolt terĹileten helyezkedik el.
Kétszintes újépítésű épület (2013-ban épült), mely nagyon jó fényviszonyokkal rendelkezik.
A Tücsĺjk-lak bölcsődénk74 férőhelyes intézmény.3 gondozási egységben 6 csoportszobában
folyik a gyeľmekek szakszeru nevelése, gondozása. Egységenként. Íf-12 és 13-13 kisgyeľmek
van elhelyezve. Egy-egy egységben négy szal<képzett kisgyermeknevelő és egy technikai
ki s e gítő szemé|y zet látj a eI a napi fel adatokat.

Az egységek külon életkoľ szerint különiilnek el egymástól.
1 gondozási egység:
o Micimackó csopoľt
o Mókus csoport

A|ta|źhan 13 hónapos kórtól 19- hónapos korig vannak a kisgyermekek.
2 gondozási egység:
o Méhecske csopoľt

Pillangó csoport
Altalában 2,5 éves kortól 3 éves koľig vegyesen vannak a kisgyermekek'
3. gondozási egység:

o Katica csoport
o Cica csopoľt

A|talź,ban 3 éves korú gyermekek vannak a csoportokba, akik már szeptember l-től óvodába
mennek.

Személ}'i feItételeink:
Az SZMSZ e|óírásainak megfelelően a Tticsök-lak bcjlcsődébeĺ 24 fő dolgozói |étszétm
biztosított, amely 17 fő szakmai munkatars és 7 fo egyéb munkatársbóltevődik össze.
Megoszlás szerint:
l ] fő Bölcsődevezetó
r I foÉIelmezésvezetó
. 15 fü Csecsemő és kisgyermeknevelő
l ) fo Szakács
r I fő Mosónő
l Ą fő Technikai kisegítő

Az eredményes munkavégzés érdękében a kisgyermeknevelők és a munkatársak rendszeresen
részt vęsznek továbbképzéseken, személyiségfejlesztő tľéningeken, tovćtbbá a szakmĺĺn belül
egyéni éľdeklődésköľiiknek megfelelő képzéseken. A megszerzet, új infoľmációkat
lehetőségeínkhez mérten a|kalmaznlk a mindennapi munkánkban.

Tĺírgyi feltételeink
A bölcsődei csoportjainkban e|he|yezett targyi feltételek a gyermekek nevelését-gondozását
valamint abiztonságos szakmai munkánkat segítik elő.
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Gyeľmekek áItaI haszná|t helyiségekben a gondozást elősegítő tárgyak, eszközök aZ

életkoruknak megfelelő magasságban vannak felhelyezve.

} Gyermeköltĺjző:
Akadálymentesített folyosóról nyílik, ahol színes, jelekkel ellátott öltcjzőszekľények vannak.
Csoportonként a fali csempék vtt|tozatos színűek, mely kellemes hangulatban fogadja a
beérkező gyerekeket. Az oltozőben kihelyezett faliújság tájékoztatja a szülőket az aktuáIís
információkÍól. A gyermekek kézimunkái (rajzok, festmények, ragasńott képek) és az
ünnepeknek megfelelő díszítés színesíti az információ s táblát.
Könnyen megkozelíthetó az ĺjltözőből a csoportszoba illtetve a fürdőszoba.

} Ftiľdőszoba:
Szorosan kapcsolódik a csoportszobához és az o|tozőhoz. Iruren üvegajtón keľesztül tá|átást
biztosít a kisgyermeknevelőknek a csoportszobáĺa. Felszereltségét tekintve 2 db gyeľekmosdó
felette tükĺiľ, l db beépített gyerekfürdőkád, I db pőIyáző asztal,Z đb gyermek wc' 1 db bili
mosó, 1 db színes polcos akasztós szekľény, amin a jellel ellátott ttir<jlközők, pelenkák,
poharak foglalnak helyet.

) Gyermekszoba:
Minden gyermekszobánk alkalmas I2-I4 gyermek befogadására. A szobák berendezése
hangulatos, megfelelnek a mai koľ elvárásainak. A játékeszközök a gyeľmekek életkori
sajátosságainak és egyéni fejlettségi szintjĺiknek megfelelő. A játékok minden
tevékenységformához illenek, konstruáló játék,utánoző-szerepjáték, mozgásfejlesúő jźńék'

Két csoportszoba között az átjárhatőság megoldott, így a két szoba gyermekeiĺe a
kisgyermeknevelők jobban tuđnak figyelni a gondozási folyamatok során. A tęraszra
közvetlen kijĺĺrat vaflacsoportszobábőI, ami inegkönnyíti azuđvarhasznáIatot.

} Játszóudvaľ:
Az udvat szabad mozgásteľet és a szabad' levegőn tartozkodást biztosít a gyerekek szźlmźtra.

Az udvar 80%-ban fiives terület, ahol 2 db csúszda, 3 db homokozó és 1 db fahazbiztosítja a
felhőtlen játékot. Nyári melegben vizpermetezon keresńiil hűsolhetnek a gyermekek, amit
nagyon szeretnek.
A tĹiző nap ellen a homokozók felett 3 đb árnyékoló van felszeľelve, ami biztositja az
ĺíľnyékot a homokvár építéséhez és ahomoktorta sütéshez.
Hatalmas területen triciklizni, motoľozni, Iabdazní lehet' am1hez a szomszéđhźE tíizfalő,Ía

festett kellemes színekkel tarkított kolibri madaras origami falfestmény biztosít jó hangulatot.

A falfestményt áLta| nem csak a mi udvaĺunk lett színesebb, hanem azítt|akők is kellemęsebb
környezetben élhetnek.

102



> Só szoba:
Bölcsőđénk büszkesége a Parajdi kősóból kiépített sószoba' A kb' 12 m2 alapterÍileten 5 mf
rácsos szerkezetbe 750 kg kősót és hangulatjavító világítást helyeńek e|. A Sótömbök
felületéľől a sórészecskék kĺĺnnyen a légtérbe illetve onnan a légutakba jutnak, ahol kifejtik
jótékony hatásukat. Javasolt légúti megbetegedések, allergifü, nátha, höľghurut,
immunľendszer erősítésére. A gyermekek prevenciós céllal koľa ősztőI-tavaszig hetente 2
alkalommal 20 percet vesznek részt a sószobában tĺjľténő játékos foglalkozásokon.
Kiscsopoľtokban zenélnek, mesélnek, bthoznak a kisgyermeknevelők a gyermekeknek. A
gyermekek nagyon szeľetik a só szobát, mert itt mindenkiľe kiemelt figyelem jut a kislétszám
miatt.

} Főzőkonyha:
Az épu|et adottsága lehetővé tette számunkľa, hogy saját fozokonyhánk legyen, így helyben
készítjük e| az étęIeket a gyermekeknek és a felnőtteknek.
2 szakácsnő és egy éle|mezésvezető látja el a konyhai feladatokat. Az élelmezési
szabályoknak megfelelően a gyermekek ét|apjait a dietetikus, élelmezésvezető,
gyermekoľvos, intézményvezető egyĹittesen áI|itjak {issze' nagyfokú figyelmet fordítva a
külĺjnbĺlző szakorvosi vélemények által a|źtźlmasnoft más-más diétás étľendre. Az ételek
megfelelnek az egészséges táplálkozás követelményeinek, energia és tápanyag beviteli, illetve
élelmiszeľ felhasználási ajĺĺnlásokat tarta|maző jogszabá|yban foglaltaknak. IntézményĹinkben
napi 4-szeri étkezés biztosítunk a kisgyermekek szĺímáľa.

} Egyéb helységeink
Yezetói iroda, élelmezésvezetói iroda, konferencia terem, étkező, o|tozok, mosoda, mosdók.
Továbbképző termiinket, mely 30-40 fő befogadásáľa alkalmas maximálisan kihaszná|jllk.Itt
kollégáink tréningjeit, továbbképzéseit, szülői éľtekezleteket, kézműves foglalkozásokat
taľtrmk, sőt külsős személyek tovźlbbképzéseiľe is helyet biztosítunk.
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Bölcsődei nevelés-gondozás célja, feladata
Bolcsődénk hozzájáru| a gyeľmekek haľmonikus fejlődésének elősegítéséhez és figyelembe
vesszük az egyéni sajátosságokat, melyek a gyermekek öntevékenységének támogatásáva|
színvonalas, szakszerű gondozás és nevelés keretein belül biĺosítunk.

Biilcsődénk sajátosságai
Igen nagy hangsúlý fektettink a zenei nevelésre, mely az érze|mi biztonság kialakulásában,
anyanyelvi nevelésben fontos szeľepet játszik. A zenei nevelés mát a bölcsődébe keľüléskoľ
kezdődik' melynek alapja az ének. Az ének báľmely játéktevékenységhez fud kapcsolódni.
Fontos, hogy minđig alkalomhoz í|Iő legyen az ének kiválasztása. Ha tomázunk, vagy
szerepjátékot játszunk, akkor ennek megfelelően válasszuk a hozzái||ő éneket pl.''Stisstink,
stissünk valamit..'', amit főzĺĺcskézés vagy homoktorta sütésénél tudunk énekelni. Egy dalt
annyiszoľ énekeltink eI, ahányszoľ a gyennek igényli, mert az ének ritmusa,hangzásaragađja
meg a gyermeket és kelti fel érdeklődését' figyelmét.
Az egészség megőrzéséľe, mint bölcsődei feladatra is nagy hangsúlý fektettink. Fontos az
egészségvédelem és a prevenció. Az egészségnevelés összetaľtozik a gondozással, a
szomatikus, a pszíchés, az érzelmi, az érte|mi, akarati neveléssel, valamint a szociális
fejlődéssel. Mindennapjainkban próbáljuk kialakítani az egészségügyi szokásokat, az
egészséges életmódot, amelynek a jövőre nézlłe a|apozőjellegtik van.

Sajátos nevelési igényű gvermekek ellátása (SNI)
2015. szeptembeľ 1. napjától Józsefuárosban bĺjlcsődénk napközbeni ellátást biĺosít a sajátos
nevelési igéný gyermekek számáĺa. Jelentős szempont volt az intézményiink kivéiasńásánti,
hogy az épületiink akadálymentesített és jól megközelíthető tömegközlekedéssel vagy
egyénileg.

B<jlcsődénk 6 fo SNI gyeľmeket tud fogadni, akiket integráltan az egészséges gyermekek
kcĺzött 2 csopoľtszobában helyeztĺink el. A csoportszobák létszźma 10 fős ebből 3 fő SNI-s, 7
fő noľmál férőhely. Kiemelt feladatunkat ebben a gonđozási egységben 5 fő
kisgyermeknevelő végzi, akik elhivatottak a speciális szfüségletű, fejlesztést igénylő
gyermekek elfogadása teľén.

Feladatunk a hátrányos helyzetű gyeľmekek esetében a hátrźlnyak és következľnényeik
enyhítésére való t<jrekvés. Az egész napos tevékenység a külĺinleges gondozási igény
kielégítését szo|gá|ja csoportos vagy egyéni foľmában. Az egyéni fejlesztések érdekében
fejlesztő-tomaszobźlt alakítottunk ki, ahol heti renđszerességgel a foglalkozásokat a Főviíľosi
Pedagógiai SzakszolgáIat VIII. kerĹileti Tagintézményének gyógypedagógusai vezetLk.

Napiľend
A jól megszervezett folyamatos és ľugalmas napiľend a nevelés-gondozás feltételeit teľemti
meg. Nagyfokú binonság&zetet, kiszámíthatóságot nffit a kisgyeľmekek számáĺa. A
napirenden beliil az események követését úgy állítjuk {issze, hogy aZ a gyermekek
életkorának' fejlettségi szintjiiknek megfeleljen, valamint az adoilt évszaknak is helytálljoir. A
lehető legkevesebb várakoztlsi idő legyen benne a gyermekek számáĺa.
A kisgyermeknevelők munkarendje a gyęÍmekek napirendje alapján készül el.

Nyári napiľend

6.00 Bevétel- Szükség szerint fürdőszoba haszná|ata, szabad játék
8.00 Reggeli-ültetési sorrendben
8.30 Szabadjaték a szobában, jó idő esetében készülődés azudvarra, kimenetel
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9.35 Tizőrai
10.30 Nagy meleg esetén folyadék kínálása
1 0. 5 5 Udvanól való bej övetel, fiirdősz oba használata, ebédig szabad játék a szobźlbaĺ
1 1.30 Ebéd-Ĺiltetési sorrendben, kézmosás
12.00 Csendes pihenő
I 4,45 Ebrec] ési sorrenclben fiiľcl őszoba haszná'|ata
15.00 Uzsonna-ültetési soľrendben
1 5. 3 0 Szabad játék az uđv arcn (szobában), folyamatos hazamenetel
18.00 Bölcsőde zárása.

Téli napirend

6.00 Bevétel /kézmosás, szükség szerint fürdőszoba haszĺźiatl szabađjáték
8.00 Reggeli /ültetési sorrendbeď.
8.30 Szabadjáték a szobźtbarl'
9.35 Tízőrai'készülődés azudvaľ:a.
10.00 Szabađ játék az udvaron' rossz idő esetén aszobábaĺ.
I0 .45 Bej övetel az uđvarrőI tiltetési sorrendben , vetkőzés, fiirdőszoba haszná|at.

Ebédig szabad'játék a szobában.
Il.20 Ebé,d ltiltetési soľrendben /

12.00 Csendes pihenő.
I 4.45 Ebredési soľrendben füľdőszoba haszná|ata.
15.00 Uzsonna / ültetési sorrendben /.

|5.20 Szabad játék a szobttban'. Hazamenete|.
18.00 Bölcsőde zźrása.
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Bölcsőde kapcsolattartási formái
A folyamatos és kĺjlcscinĺjs tájékoztatást a kisgyermek fejlődéséről alapvetően fontosnak
tartjuk, mert így lehet a kisgyermek nevelését személyre szőIőan kialakítani és a családokat
bevonni a hatékony munkánkba.
Atájékoztatás a kisgyeľmeknevelők ľészéről: őszinte, hiteles és személyes a gyeÍmeki jogok
tiszteletben taftása mellett.

Formális:
} Családlátogatás: Minden gondozásba vett gyeľmekhez előľe egyeztetett. időpontban

ellátogatnak a kisgyermeknevelők, melyről írásos felj egyzést készítenek.

} Szülői értekezlet: Évente 2 alkalommal tartunk intézményiinkben szülői éľtekezletet.
melynek témái:',ovodába me gyek'',,,B ĺj lcsődés le szek !''

Az ,,óvodźtba megyek'' éľtekezletre meghívást kap minden évben a Koszorú napközi
otthonos óvoda vezetője, hogy tájékońatást nyťljtson a szĹilőknek az ővodai beiľatkozásról,
óvodai életről. Mindig nagy létszźĺmban vesznek részt. a szĹilők ezen az értekezleten. A
szülők visszaje|zése alapján nagyon hasznos dolgokat tudnak meg az óvodai beiratkozással
kapcsolatosan, illetve lehetőség van félelmeik eloszlatására és kéľdéseik feltevésére.

A ,,b<jlcsődés leszek'' minden év július hónapjában kerül megtartásra. E|őző években nagy
sikerrel volt megtaľtva, mert A felvett gyeľmekek szülei 9}oÁ-banjelermek meg ezen az
éľtekezleten, ahol lehetőség van a leendő kisgyermeknevelőkkel megismeľkedni,
beszélgetni, betekintést nyerni a majdani csopoľtszobába. Ezá|tal mźlr nem lesz idegen a
beszoktatźlskor való ta|á|kozás.

} Szülőcsoportos beszélgetések: A sztilők igényeinek megfelelően évente kétszet tartunk
ilyen formális összejövetelt a szobatisńasággal, oná||ővá válással kapcsolatban.
Szülőcsoportos beszélgetéseket csopoľtonként is szerveziink. Ilyenkor nem csak a mi
általunk megadott témában beszélgetnek a sziilőkkel a kisgyermeknevelők, hanem azokat a
dolgokat is meg lehet beszélni, ami a napi gyermek bevételkor illetve kiađáskor idő
hiarryábarl nem megoldható. Sikeres és népszeľÍĺ program' hiszen ilyenkor több idő Van a
me gb e s zéi é srę il ietve a sztiiők tap aszta|atcs eréj ére.
Egyéni időpontok kéľésére is van lehetőség, ahol a család egyedi problémájának
megbeszélésére keľtil.

} Nyíltnap
Kétszer tarhmk egy évben nyíltnapot, gyermeknapkor és karácsonykor. Nagyon szeretik a
sziilők eń' akapcsolattartási formát, mert a kcjtetlen beszélgetések kapcsán sokkal t<jbb és
biza|masabb infoľmációt oszthatnak meg a kisgyermeknevelőkkel. Nyílt napokon a szülők
betekintést nyeľnek bcjlcsődei életĺinkbe. Ilyenkor szinte minden szülő ľácsođá|kozik a
gyermekére' hogy a szabadjátéktevékenység soľán milyen szépen játsziktźrsaival, mennyi
mindent tanult a goĺdozási művęleteknél' és szépen, fegyelmezettentil az ebédnél.

ż Házi gyeľmekorvos és a védőnő
Bölcsődénkben a kisgyermeknevelők figyelemmel kíséľik a rźtbizott kisgyeľmek
pszichoszomatikus fejlődését, felismerik az egészség!ől eltérő változásokat, állapotokat.
Ha a bölcsődébe járő gyermeknél esetleg probléma merül fel (pl.: a megszokottól eltéľő
viselkedést mutat, de nem ennek nem családi háttere van), akkor a szülők tudomásával és
az intézményvezetó bevonásával a jelzőrendszeren keľesztül felvessztik a kapcsolatot a
teľületileg illetékes védőnővel illetve gyeľmekorvossal.
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Infoľmális:
Napi beszélgetések reggel-délután a szülőkkel.
Reggeli bevételnél és a délutáni kiađásnál a szi\ó illetve a kisgyermeknevelők
ttĘ éko ztat1 ák egymást a ki s gyermekĺő l.

} Hirdetőt źlb|źlr a kihelyezett információk.
Hirdetőtáblára minden fontos információt kihelyezünk, ami a bcilcsodében vĺĺľható lesz pl:
ebédbefizetés, fenyképezés, gyermeknap, ba|Iagás, bĺjlcsődei záľva tartás időpontjai,
rovari rtás. Mindi g az aktuźiís i dőp o nto knak m e gfe l eIő a táj éko ztatźs.

) Intemet:
Az interneten 2015. májustól a Józsefvárosi Egyesített Bĺllcsődék egységes honlapot
készített, melyen a kerületben ta|źihatő összes bĺjlcsőde ľészletes infoľmációi, bölcsődei
jelentkezéshez szükséges dokumentációi, intézményi fényképei megtalálhatók. Minđen
intézményĹink más ezért a szülők kĺilön fudnak összehasonlítást végezni, hogy melyik
intézméĺý vá|asszźlk kisgyermekei sztmźra. A felvételt kéľő szülők 7)%o-ban az intęmet
s e gít s é géve I v áIasztanak minket.

} Üzenő füzet
Kisgyermeknevelők vezetik a gyermekľől, mely folyamatos tájékoztatást nffit a szülőnek
a beszoktatźs kezdetétől. Negyedévenként sztilői tájékoztatőt ímak a kisgyeľmeknevęlok a
gyermekek fejlődésével kapcsolatban. Nagyon szeľetik a szülők olvasgatni a tájékońatźst
és többen vá|aszformźĄźhan leírjak az otthonukban történt változásokat, amik segítségek,
útľavalók kisgyermeknevelőinknęk. Fontos szempontunk, hogy a feljegyzések konlaétak
és egyénĺe szabottak legyenek.
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11.7. Kaľlca.BolcsŐnp

1089 Bp. Vajda Péter u. 37.
Férőbe|y:72 fő

Nyitva tartás
Hétfotől-péntekig:

{. 6,00-tól-18,00-ig
Szombat-vasárnap:

* Ztrva

Megktĺzelíthetőség
BKV iárművekkel
.i. l-es villamos Megálló: Vajda Péter utca
* 24-es villamos Megálló: Golgota tér
{. 99-es busz Megálló: Vajda Péteľ utca

Személyeépkocsival
* Az intézmény előtt a Y ajda Péter utcában j ó parkolási lehetőség.

B iĺlcs ő dénk fe|adatai, jel|emzíii
Alapfeladatok
Bĺilcsődénkben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló |997. évi )fiXI.
törvény éĺtelmében: a személyes gondoskodás keretein belül a gyermekjóléti alapellátás
rendszerében biztosítjuk a 0-3 éves gyermekek napközbeni e||źtását, bcilcsődei ellátás
formájában.

Ellátott célcsopoĺ iellemzői
Ellátási köninkbe tartoznak a VIII. kerĹiletben lakó 0-3 éves gyeľmekek. A keľĹiletben
jellemző a szociálisan hátrányos helyzetű családok, illetve a migráns gyeľmekek, családok
megjelenése. Keľületĺ'inkben közel tízezq gyeľmek él, kb. hátomezet 0-3 éves koru. Itt van a
legtöbb szülőképes korú nő, ugyancsak itt a |ega|acsonyabb a szülők iskolai végzettsége,
valamint a jĺivedelmi viszonyok is igen alacsonyak. Itt találhatőak a főváros legrosszabb
á|Iapotban lévő lakásai is.

Bölcsődénkben megtalálható gyermekek kĺiztjtt vannak éľtelmiségi' jól szituált, magas
j öveđelemmel, rendezett viszonyokkal ľendelkező családok is.
osszességében elmondhatjuk, hogy bĺilcsődénkbe jtnő gyermekek illetve családjaik igen
vegyes képet mutatnak, hiszen megfa|á|hatóak a migĺans családok, a szociálisan hátrányos
helyzetűek és a ľendezett, jő aĺyagi körülmények között élő gyeľmekęk is. Eztmi kihívásnak
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tekintjtik. Szeľetnénk mindenkinek megfelelni és a felmerülő problémák megoldásában
segítséget nyújtani.
Tapasztalataink alapjan elmondhatjuk, hogy a legnagyobb hátrányok a csecsemők esetében a
mozgásfejlődésben -, a nagyobb gyermekeknél a beszédfejlődésben figyelhetők meg. Elobbit
amozgástérhiánya, utóbbit akor|átozott nyelvi kódok hasznáIataokozza. Amint a gyermekek
bĺjlcsődébe kerülnek, illetve a feltételek ađottak a váItozások bekĺivetkezéséhez, ezek a
lemaradások maguktól megoldódnak.

A célcsoport gonđozási szükségleteikľe való odafigyelés kovetkezményeként prioľitásként
foga|mazzuk meg a k<jvetkezőket:
* a szocia|izáciős folyamat részeként elősegíteni a gyermek beszédfejlődését,
{. felismemi a gyermekek manipulációs késztetéseit és ehhez ínger gazdag környezet és

eszkozokbíztosítása,
* segíteni a gyermek kompetenciájának kialakulását, éshozzźĄárulni ahhoz, hogy a gyermek

öľĺjmmel vegyen részt a gondozási műveletekben, orömét lelje önállóságában,
fejlődésében,

* a kisgyermeket helyesen támogatni a kulturhigiénés szokások elsajátításában és az onáIIő
étkezés elsajátításának folyamatában, az étkezéssel kapcsolatos szabályok megtanulásában,

* minden gondozási tevékenységet úgy kell végezni' hogy a kisgyermeknevelő tudja: a
csecsemőnek és a kisgyermeknek önmagával kapcsolatos attitűdjét, beáIlítődásat,
viszonyulását, és felnőttekkel való kapcsolatát meghatźrozza a mőď, ahogyan testi és
pszichés szfüségleteit kielégíti a k<imyezete,

.i. alkalmazni a csecsemők és a kisgyermekek korszerű tźryl'źtlkozásának alapelveit,
alka|mazni a csecsemők és kisgyermekek étkezéséhez szükséges, az aktív részvételt és a
gyerekek önállóságát segítő eszkĺjzöket, módszereket,

{. figyelembe venni a gyermek mozgásfejlődését és természetes mozgásigényét, ismemi a
szabadban való mozgás-játék személyiségfej|esńo hatását, a \evegózés és napsugaľzás
hatźsát a gyermek fejlődésére,

* ismerni az alvás élettani jelentőségét, a kiilönboző koru gyermekek átlagos alvásigényét és

ritmusát, valamint a lehetséges egyéni különbséget, illetve az a|vés zavarainak lélektani
hátter ét i smerni é s me gfo ga|mazni.

Biilcsőde bemutatása, kvalitások
Bĺjlcsőciénk 1980-ban épĹilt, Józsefvaľos, Tisziviselőteiepén ial'źihaÍó, keĺťváĺ.osi, csendes'
nyugodt környezetben.
IntézményĹink 72 férőhelyen, 3 gondozási egységben, egységenként 2 csopoľtszobával és a
hozzá közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, fiirdőszobával, gyermekĺjltözővel
rendelkezik.

Mint első koragyermekkori intézméĺy, biĺosítjuk a családban é|ő, haľom év a|atti
kisgyermekek _ életkoúnak és egyéni adottságainak megfelelő - napközbeni ellátásźt,
szakszeríi gondozását-nevelését. Feladatunknak tekintjfü' hogy a gyermekek fejlődéséhez
sziikséges biztonságos, gyermekbarát _ hangulatos és esztétikus köľnyezetet megteremtstik.

Nevelési pľogľamjaink vźtltozatosak, melyek mindig a játé|<tevékenységekhez kapcsolódnak.
Játékkészlettink színes és farĺaziát keltő, melyben minden gyermek meglaláLja a
fejlettségének és érdeklődésének legjobban megfelelőt. Játszókertünk gondozott, ápolt, zĺild
pázsit és biztonságos mozgástér szolgtt|ja a levegőn való tartőzkodás, mozgásigény
kielégítésének élményét' Kisgyermeknevelőink - a több éves tapasztalat mellett _ szakítźnyÚ
végzettséggel ľendelkezĺek. A kisegítő szemé|yzet lelkiismeretes munkája, gyermekszeľetete

hozzźljáru| a sza},ĺĺai színvonal emeléséhez. Saját fozőkonyháĺtk hźzias izeivel, a korszerű
tápláIkozási elvek figyelembevételével biztosítja a bĺjlcsődések és saját dolgozóink
étkeztetését.

.,1
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BöIcsődénk pedagĺógiai hitvallása
A 0-3 éves korosztáIy nevelésének gonđozásának minősége
rendkívül meghatároző, hiszen az egészséget, a jólétet, az
egyĹittmtĺködés képességét, a szociális készségeket és vágyat
rrrindĺrrirrd ezek az élrrrények befolyásolják. Ebberr aZ
időszakban a szellemi, &zelmi és szociális készségek
kibontakoztattsa a legfontosabb feladat, melyhez egy holisztikus
szemléletű a gyermek szükségleteire és jogain alapuló integrá|t a
sztilőket és a társszakmákat bevonó programravan szfüség.
Hisszük, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen
szociális lény, akinek joga van derűs, szeretetteljes légköľben,
elfogadó köľnyezetbęn, a közösségben tevékenykedve, megkapni mindazokat a fej|esńo
hatásokat, melynek segítségével sokoldalú harmonikus személyiség válhat belőle.
Arľa töreksztink, hogy a gondjainkľa bízott gyermekekbő| a vĺ|ágra nyitott, fogékony,
érdeklődő, cinállóan gondolkodni tudó emberek váljanak.

Intézményĺink kiildetése, missziój a
A szülők által ránk bizott gyermekeknek ingergazdag, pozitiv éľzelmekkel teli, elfogadó
közösségben biztosítani harmonikus személyiségfejlőđését, tudatosan kialakítani azokat a
testi, értelmi és szociális képességeket bennük (a szülőkkel együttmiĺkĺidve), amelyek
elősegítik az ővodai életbe való beilleszkedést.
A családi élet során felmerülő gyeľmeknevelési problémáknál is szeľetnénk a lehető legtöbb
segítséget nyújtani. B<jlcsődénk szakembergárdája és dolgozói nyitottak az i! feLadatokľa.
Tö rek szĹink arr a, ho gy szabnai munkánk színv ona|a fo lyamato san eme lkedj en.

Mottĺónk:
,,Hafżlgłújtjuk a głermekben a vele született szikrát,

azzal mindig olyan magasl ato k felé nyitunk utat,

amilyenelcről álmodni sem mertünk volna',
Kľistine Bamett

Jiivőképiink
Bolcsődénket egy olyan intézménynek szeľetnénk, ahol a szülők partnerek' és aktív résztvevői
a bölcsődei életnek, hiszen kĺizös a célunk. Mindannyian fontosnak tatjuk, hogy a
családokkal megfelelő együttmfüĺjdés alakuljon ki a gyermek optimális fejlődésének
érdekébęn. olyan intézmény munkájának szeretnénk részesei lenni, ahol nyugodt légktir
tartalmas szakmai eľedményeket hozhat, melyek együttesen szolgáIják a gyeľmekek, szülők
és a szakma érdekeit.

Gyermekképünk
Egy világra nyitott, nyugodt, harmonikusan fejlődő, élményekkel teli gyermek, aki képes saját

természetes kíváncsisága źital tanulni és fejlődni; szeretettel foľdul az őt körülvevő v1|ághoz
(környezetéhez, felnőttekhez, táľsaihoz'), valamint konfliktusait, életében felmeľülő
problémáit é|etkotához mérten megfelelően tuđja kezelni, sziikség esetén segítséget kérni a
megoldáshoz.

Gondozónőképünk
SzakéľtelmĹik segítségével a gyermekek mindennapjait színes, fejlesztő hatású
játéktevékenységgel töltsék ki. Innovatív, befogadó módon kĺjzelítsen az tĄ nevelési-
gondozási elvekhez.
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Segítsenek megismerni a gyermeknek önmagát és az őt korülvevő világot. Alapozzák meg a
gyeľmekben a megfelelő viszonyulásokat a v1|ág dolgaihoz (szocíalizáció, egészségnevelés,
kömyezeti nevelés).

Személyi feltételek
Dolgozói létszám 25 fő

Bĺjlcsődevezetó 1fő
Kisgyermeknevelő: 14 fó
Élelmezésvezeto I fő
Technikai dolsozók: 9 fő

Kvalitások
A munkahelyen dolgozők atĹittiđjére jellemző, hogy mindenki szükségesnek érzi a gondozási
nevelési rendszer építését, szabađságéú,, illetve a sajtlt, koncepció kimunkálását.

A nevelési rendszer kiépítésében dĺjntő jelentőségrí a testület érze|mi, értelmi ráhangolódása a
feladatokĺa, a kozĺjs cél elérése érdekében.

A 912000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet írja elő a személyes gondoskodást végzők továbbképzési
kĺjtelezettségét és a teljesítés lehetőségét.

Bölcsődénk táľgyi feltételei
Az intézmény ĺinkormányzati fenntaľtású, amely
Budapesten a VIII. kęrĹiletben, a Népligethezkoze|,
a Tisztviselőtelep vonzáskoĺzetében műkĺ'dik.
Tágas kert veszi körül, így e kcĺrnyezet gazđagitja a
nevelési lehetőségeket. A bĺjlcsődébęn 6 csopoľt
műkĺjdik, 3 blokkban, 72 ferőhellyel. Az
épületĺinkben lévő óvodában 6 vegyes életkoru
csoport mfü<jdik, l44 férőhe||yel. Az íntézmény
közel van 2 á|ta|ános iskolához is, ami azt a
lehetőséget hotdozza magában, hogy a bölcsődébe
bekerült gyeľmek később az óvodába, majd az
iskolába is szinte azonos helyre járjon.

A targyi feltételeket úgy kell továbbra is fejlesztentink, hogy szolgálja a gyeľmekek
biztonságát, kényelmét, egészségiik megőľzését, és lehetővé tegye a mozgás és játékigényfü
kielégítését.

Az optimálisan kíalakított taľgyi kĺirnyezet a
gyeľmekek életkori sajátosságainak megfelelő
tevékenységrą mozgásľa osztonzó, binoĺságos és
iz|éses, elősegíti a gyermek önállósodását.

Intézményünkben tágas világos csoportszobák
találhatók, mindegyik csopoľthoz élő scivénnyel
elválasztott tágas kertrész l.artozik.

A berendezési tfugyak a gyermekek biztonságos
szabaď mozgásźlt szolgá|jźtk, ösztönzik.

Kiválasztásźnźl| ťtgye|embevettĹik a korcsoportok szerinti szfüségletet, a mozgásfejlettségi
szintet, illetve a csoportok |étszámát is.
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A csoportok bemutatása
Csibe csoport I. II.
- csecsemők

5 hónapos kortól másfél éves korig fogadjuk a
gyermekeket.
A blokk két szobából ál1 és szobánként 12 gyermeket
tudunk fogadni.
A Csibe csopoľtban cit szakképzett kisgyermeknevelő
Iátja e| aĺapi teendőket.

Fi1ozófiánk
A kisgyeľmek fejlesztése számunkra azt jelenti, hogy
olyan kömyezetet biĺosítunk sztlmźra, amely
érzelmekben és intellektuálisan ís gazdag. Eppen ezért a
berendezések és a játékok megválasztásakor gazđag szin-,
forma- és anyag-világot tartottuk szem e-lőtt. EzzęI ís
minél inger-gazđagabb köľnyezetet szeretnénk biztosítani
a gyermekekszźlmára.

Nyuszi csoport I. II.
- nagycsoport

Másfel éves koľtól két és féléves korig fogađjuk a
gyermekeket.
A blokk két szobából áll és szobánként |2-I4 gyermeket
tudunk fogadni.
A Nyuszi csoportban négy szakképzett kisgyeľmeknevelő
|átja e| a napi teendőket.

Fi1ozófiĺĺnk
Minden gyermek tanul, hogy mit, az attő| fligg, hogy milyen hatások érik. Ezért mi,
kisgyermeknevelők és a munkiínkat segítő szakemberek, szakmai felkészültségünkkel, illetve
a korosztálynak megfelelő tźrgyi köľnyezettel napról-napra igyekszink hozzájárulni a
gyermekek ideális fej lődéséhez.

Maci csoport I. II.
- tipegők



Két és féléves kortól óvodakezdésig fogadjuk a gyermekeket.

A blokk két szobából ál1 és szobánként If-I4 gyermeket tudunk fogadni.

A Maci csoportban ĺégy sza|<képzetl kisgyermeknevelő látja el a napi teendoket.

Filozóťránk
A gyctlllekek szereĹnek jáĹszalli, ez belsr5 készteĹéslir5l fakad.
Ugyanakkor inspirálni is kell oket a játékľa, mivel ez afejlőđésük egyik legfontosabb fonása.
A fő mozgáselemeket, a finom-mozgásokat, a gondolkodási készséget mind a játékon
keľesĺtil sajátítjzi< el. Eppen ezért a nagycsoport esetében a játékvá|asztáskor a fő szempont,
hogy a fent felsorolt tevékenységeket ezzel isjobban elő
tudjuk segíteni.

Biilcsődei nevelés-gondozás feladataink
A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban
nevelkedő kisgyermek napközbeni ellátásnak és
e s etle ge sen kie gészítő szolgáItatás oknak bino sításáv aI

20 hetes - 3 éves egészséges és a 20 hetes - 6 éves
sajátos nevelésű igényű gyermek testi- és pszichés
szükségleteinek kielégítése, äZ optimális fejlodés
elősesítése.

Egészségvédelem. az egészséges életmód megalapozása
o a haľmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet

megteremtése, a fej lődés tźlmogatása
. a primeľ sziikségletek egyéni igények szerinti kielégítése
. egészségvédelem, egészségnevelés, a komyezethez va|ő a|kalmazkodás és az alapvető

kultuľhigiénés szokások kialakulásanak segítése (a testi-lelki harmónia kialakulását és
megfuzését segítő napirenđ _ ezeÍL belül: mosakodás, öltĺjzködés, alvás, szobatisńasźąra
nevelés, pihenés, levegőzés, jźńék, mozgás),

. sziĺkség esetén speciáiis szakember bevonásávai prevenciós és korrekciós feiaĺiatok
e|Iátźsa.

Az érzelmi feilődés és a szocializáció sęgítése
o derűs légkör biztosítása, a bĺjlcsődébe kerüléssel jarő nehézségek lehetőség szerinti

megelőzése, ill. csökkentése, a gyeľmekek segítése az esetlegesen áté|t nehézségeik
feldolgozásában,

. a kisgyermeknevelő-gyermek között szeľetetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat
kialakulásának segítése,

. az egyéni sziikségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében, az én-tudat egészséges
fej 1ődésének segítése,

. abizalmon és elfogadáson alapuló táľsas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai
elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése,

o lehetőségteremetés a gondozőnovel és/vagy a tarsakkal közös élmények szeruéséte az én-
éľvényesítés, és a toleľancia egyensúlyánakírányábabefolyásolva a gyeľmek fejlődését,

. a kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv felébľesztésével
és fenľltartásával (me ghall gatás, fi gyelem, kéľdések megválaszo lása),
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. a szoeia|izáciős problémáva|kizđő,lassabban fejlődő, érzékszervi éslvagy mozgássérĹilt, a
sajátos nevelési igéný, a hźtrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermekek nevelése-

' gondozása speciális többlet tĺjrődéssel, szĹikség esetén más szakemberek bevonásával.

t

i A meeismerési folyamatok fejlődésének segítése
i o az érdeklodés kialakulásának, fennmaradásának, erosödésének, az érdeklődési kĺjľ
i bővülésének segítése,
j o a gyermek életkorának, éľdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének
; biztosítása,
l . a gyermek igényeihez igazodő k<jzös tevékenység során élmények, viselkedési és

' helyzetmegoldási minták nyújtása,

. . az öná||ő aktivitás és a kĺeativitás támogatása,
. az önáIIő véleményalkotásra, a dcintésre, aváIasztásrava|ő képessé válás segítése,

' 
. ismeretnffitás, a tájékozódásnak, atapaszta|atok és élmények feldolgozźlsáĺak segítése,

; . a gyermek tevékenységének támogató-bźltotítő odafigyeléssel kísérése, megerősítése, az
l <inkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes helyzetekben.

. Elelmezés
i A modern tźry|á|kozás-tudományi elvek szem előtt tartźsáva|, szigoruan ellenőľzött minőségi

' követelményeknek (HACCP) megfelelően történik.
I

i A bĺjlcsődei élelmezés során az a|ábbĺaba fordítunk ťrgyelmet:

l {. Az étel mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes cjsszetételri legyen
. {. A higiénés követelményeknek megfelelő legyen.
' * Megfelelő konyhatechnikai eljaĺásokkal elkészített és élvezhető legyen.

* Ú; ét"lek, receptek kipróbálása, mely a|ka|mazkodik a gyermek egészséges életmódra
; nevelési progľamunkhoz.

l Tźtp|á|kozás
l Az étľendünk változatos, mindig idényszerú, izében összehangolt, valamint mindig szem előtt

artjuk, hogy az önálló étkezésre való nevelés szempondábólis megfelelő legyen.

; Tevékenységi foľmák
I Gondozás
l Célunk, hogy minél szorosabb, bensőséges kapcsolat alakuljon ki a gyermek és

kisgyermeknevelője kdzcitt, amelynek elsődleges feladata a gyermek testi szfüségleteinek
kielégítése. A gyeľmek aktív részvevője kell, hogy legyen a gondozási műveleteknek, ezzel is
segítve őt a szociális kompetencia kialakításában.

Játék
A játékot a kisgyeľmekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének tekintjiik, s mint

. ilyet a bölcsődei nevelés legfontosabb eszkozének taľtjuk.
l a. legtöbbet akkor tehetjfü gyeľmekeinkért, ha máĺ kisgyeľmekkoľban megteremtjfü

szĺímukĺa a szükséses feltételeket.

Ennek éľdekében,]uu.o,u,. f,ĺgyeltink a ktjvetkezőkĺe :

TT4



{. napirend szervezésénél megfelelő idő jussonjátékra
* megfelelő légkör, hely eszköz biztosítása
* gyermekek igényeire, jelzéseire reagálunk
* ajátékirányítás módja, a gondozónő szerepe.
.i. megfelelő minőségű és színvonalú játékok bińosítása

Konklúzióként elmondhatjuk, hogy felismertik azt, hogy a játék az embeľ életét alapvetően
befolyásoló jelenség. A játék lehetőségét a korai életévekben magas színvonalon bizosítani
tehát hosszabb távon mestéľĹilő befektetés.

Mozgás
A mozgásos játékok, a torna fejlesĺik a gyermekek természetes mozgását (1árás, futás, ugrás,
stb.) Fejlesń1k a testi képességeket, mint az erő ügyesség, gyorsaság, á||őképesség, de fontos
szerepiik v an az egészség megőrzésében.
Nevelési cél: a mozgás az egészség megszerzésére, megszilárditására, a szervezet
fejlődésének- növekedés, gyarapodás és testi képességek kialakításĺínak- elősegítésére és a
mozgásműveltsé g fej lesztése mellet tjrömforrásként kell, ho gy szol gálj on.

Alkotó játék
A finommotorikát fejlesztjük a ktilönböző technikfü bemutatásával. Papírtépés, nyomdázás,
vágás, ragasńtts, gyltmázés, festés. A gyeľmekek egyéni ĺjtleteit támogatjuk. A
tevékenységeket az évszakokhoz és az ünnepekhez igazítjl:k. A gyermekek alkotásait a szülők
számáĺ a is lźńhatőv á te s s zük.

Ének-zene. mondóka
A gyermekek érzelmi és értelmi fejlődésének segítése a beszéđfejlődés az artiku|áciő
fejlesztése' zenei tevékenységek végzése. A mondókákat ritmikus mozgássoľľal bemutatjuk,
tĺjbbször ismételjük. A zenét a gyermekek hangulatától fiiggően hallgatunk, alkotómunkához
komolyzenei cd gytĺjteményünkből választunk. Elalvás elősegítéséhez relaxációs zenét
használunk. ,,Nem azenéttanulják, hanem azenéhezvezető éľzékenységet'' (Kokas Klĺáľa)

Vers. mese
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érze|mi, éľtelmi (ezen belül beszéđ,
gondolkodás, em|ékęzet és képzelet) és szociális fejlődésére. A verselés, mesélés,
képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs he|yzet igy a kisgyermek számáĺa
alapvető érze|mí biztonság, egyszeffe feltétel és eredmény. Ezá|ta| fejlődik ember ismerte,
emptfiíája, gazdagođik szókincse. A bölcsődében a gyermekiľodalom klasszikus és koľtáľs
miĺveknek egyaránt helye van.

Eg}'éb tevékenységek
Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet köztjs előkészítéséhez és megoldásĺíhoz az
egymásról és a k<irnyezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás,
gyiimĺilcsnap e|őkészítése stb.). A helyzetek lényeges tanulási lehetőségek az egymásra épülő
elemekből álló múveletsorhoz igazodással, próbálkozás, az egytittműködés és a feladatok
megosztása. Ezekkel a tevékenységekkel fejlesztjük a gyermek íz|ését, esztétikum iľánti
i gényes sé g ét, emp átiźls készsé gét.

Tanulás
A teljesítmény elváľáshoz kötött erőltetett ismeretgyarapításnak bölcsődénkben nincs helye. A
tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenység, illetve tevékenységbe
ágyazottan töľténik. A kisgyermekkoľi tanulás szinterei a kisgyeľmekkoľi é|ethe|yzetek: a
gondozás és a játék, a felnőttel és a táľsakka| va|ő egytittes tevékenység és kommunikáció. A
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tanulás foľmái: utánzás, spontán játékos tapaszta|aÍszerzés, a kisgyermeknevelő-gyermek
inteľakciób ő| származó i smeľetsz er zés. és szokáskialakítás.

Kapcsolattartás
Szülőkkel
z\ bölcsőde nyitott minden érdeklődő szŕrmćtta függetlenül attól, hogy jelenlegi illetve jövőbeli
gyermekľől van szó.
Az idejárő gyermekek sztilei bármikor bejĺ;hetnek és megnézhetik, hogy mi is történik
intézményiinkben, milyen ellátást kapnak gyermekei.

Családlátogatás
A családdal való kapcsolat felvétel a gyermeknek és a szülőknek otthoni környezetben való
megismeľése, lehetőség szeľint a beszoktatás megkezdése előtt, valamint a gyermek ébrenléti
idejében kerül sor. Ezahelyzet lehetőséget ad a szülőnek, hogy bővebben informálódjon a
bölcsődei életről, jobban megismeľje azokat a kisgyermeknevelőket, akikľe a gyeľmekét
bizza. A családi élet az emberek intim szfétźĄához tartozik, ęzért a családlátogatas
lehetőségének ajánlásakor az időpont megvá|asztásakor a család látogatáskor a család
látogatás alatt és után a család kívanságait mindenekfelett tiszteletben keIl tartani.

Foeadóóra
A vezetőnő és a kisgyermeknevelők előre megbeszélt időpontban, illetvę sztikség szerint
bármikor állnak a sziilők ľendelkezésére.

Csoportos szülői értekezletek
Egy évben két alkalommal renďezett, aktuális eseményekľől, pľogľamokľól, közös
feladatokľól való tájékońatáS' eszmecsere.

Szülőcsoportos beszél getések
A szĹilőkben felmeľĹilő aktuális kérdések (p1. szobatisztaság, alvás, agľesszió, étkezés, óvodai
beír atás, bete gsé g me gelĺĺzés, elváľások) me gbeszélése.

Közös programok teľvezése
A paľtneri kapcsolat erősítése érdekében a szülők is részt vehetnek programjainkon (pl.

faľsang, gyermeknapi kerti muiatság stb.)
Tapasztalataínk azt mutatják, hogy ezek a talá|kozźtsi formfü múködőképesek, igény van
rájuk, és szorosabbá teszik a kisgyermeknevelők és szülők kapcsolatát.

Pszicholó gus tanácsadás
Intézménytinkben a kisgyeľmekek magas színvonalú gonđozása és nevelése éľđekében
tanácsadó pszichológus dolgozik. A pszichológus munkájával tźmogatja mind a bölcsődébe
járő csa|ádokat, mind a bölcsődében dolgozókat. A szülők a meghiľdetett időpontokban ľészt
vehetnęk szülőcsopoľtos beszélgetéseken, valamint igény szerint kérhetnek egyéni
tanácsadásľa időpontot.

Érdekképviseleti Fórum
Szülői érdekképviseleti forum a gyermekek és a szülők jogainak érvényesítése céljából
szervezódott, melynek tagjai a mindenkoľi bölcsődei csoportokbő|vtiasztott szülők.

B ö lcsődénkben el őfordul ó egyéb kapcso lattaľtási formák :
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* faliújság
* uzenőťizet
.... egyéni igények, problémák esetmegbeszélések
* terveink kĺjzcitt szerepel szĹilőklub szervezése, ahol a családokat éľintő Íémák, pľoblémák

keĺülnek előtérbe, valamint bemutatók, nevelési' fózési tanácsadást (szakemberek
bevonásával), baba-m ama tomát teľvezünk

Éľtekezletek ľendje
Minden hónap első szerdáj án szakmai értekez|etet tartunk, ahol a munkatervben vállalt havi
fel adatokat elemeznik, terv ezzuk.

Évente két alkalommal a bölcsődében szakmai napot tartunk, amikoľ különböző témákban
kiilsős szakembereket is meghíwa tapaszta|atokat cserélünk, tudásunkat bővítjük. Terveink
között szerepel társintézmények |átogatása, szakmai eszmecserék, melynek céIja jó
gyakoľlatok átiiltetése munkánkba.

Ovodával
Folyamatosan egyeztetjiik nevelési elveinket' közĺjs programokat szervezunk
(intézménylátogatások, kirándulások, ĺinnepségek).

Katicás sajátosságok
Aromaterápia
Tudományosan bebizonyított tény, hogy az l||őoIa1ok párologtatása hatékony eszköz az
egészségmegorzés érdekében. Bölcsődénk évek őta alkalmazza, és statisztikai adatok
bizony itj ák ennek létj o go sults ágát.

Zeneha||'eatás
Altatásnál a nyugodt légkör biztosítása mellett, ęllazulást segítő relaxációs, illetve tudatosan
megváIasztott komolyzenei gýjteményünkbőlválasztunk azalkotő munka alatt.

Ünnepeink
Mikulás
* házhcz jĺin' ajandékokat oszt a gyeľmekeknek

Karácsony és húsvéti családi délután
* ilyen alkalmakkoľ a gondozónők kézmúves technikákat

mutatnak be a szĹilőknek és gyeľmekeknek egyarźnt (ezen a
napon a családokat vendégül látjuk sĹiteménnyel és üdítővel,
ezzel is meghitt tinnepi hangulatot tudunk teremteni).

Farsang
{. a gyermekek és a gondozónők is jelmezbe bújnak, egész

napos a mulatság, zenebona,tánc, miegymás...

Anyák napján
.l. az éde sanyáknak gondo skodunk meglepetésľől



Gyermeknap. amely eeyben évzáró is
{.júniusban egész napos keľti mulatság a sztilők bevonásával,

amely során kozĺjs játékok, kézműveskedés, zene-bona teszi
feledhetetlenné a napot.

Napiľend
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1ĺ..8. BIzľos Knzonr GynnBxrłÁz

1083 Bp. Szigetvári u. 1.

Megközelíthetőség:
BKV járművekkel
o 9 busszal Megálló: Muzsikus cigányok parkja
o 83 tľolival Megálló: Muzsikus ciganyok parkja
o 24 villamossal Megálló: Magdolna utca

Személygépkocsival
Azíĺtézmény előtt aSzigefuźr és a Magdolna utcában fizętős parkolási lehetőség van.

A Biztos Kezdet Gyereldláz bińosítja a gyeľmekek számára képesség-kibontakoztató
foglalkozást, állapotfelméľést, fojlesztést' A szülőknek a gyermekkel együtt történő
részvétę|ét afog|a|kozásokon, a szülok számára személyiség- és kompetenciafejlesztést céIző,
valamint egyéb preventív célú programokat' közösségi ľendezvényeket. A helyi
szfüségleteknek megfelelően a szülők tészére védőnői, oľvosi, dietetikusi, egyéb külsős
meghívott szakemberek általi tanácsadásokat biztosít. Szülői csopoľtos beszélgetéseket
szervez, illetve konziltáciős lehetőséget biztosít. Különboző módszerek a|kaImazásával segíti
a szülőket' hogy visszajelzéseket kapjanak a gyermekkel való kommunikációjukĺól, nevelési
móđszereikĺől.

A Biaos Kezdet Gyerekház nyitva tartása..

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08.00 _ 18.00, a családok fogadása 08.00 - 13.00
08.00 - 16.00, a családok fogadása 08.00 _ 13.00
08.00 _ 16.00, a családok fogadása 08.00 _ 13.00
08.00 - 16.00, a csaláđok fogadása 08.00 _ 13.00
08.00 _ 14.00, a családok fogadása 08.00 _ 13.00

Igénybevétel feltétele, hogy a család Budapest, wII. kertiletkozigazgatási teniletén éljen. A
GyercI<hźzat 0-5 éves korú, intézménybe nem járó gyermek és szülője, vagy nagykoru
kí s érőj e Iźúo gathať1 a. A me gj e l ené s ĺinkénte s.

A családok a Biztos Kezďet Gyerekhaz minden programját, szo|gá|tatását térítésmentesen
vehetik igénybe.

A gyerekekĺe iľĺĺnyuló szolgáltatások kidolgozása során figyelembe vesszfü a gyeľmekek
erősségeit, esetleges fejlesáendő teriileteit és a csoport összetételét.

Minden hétnek előľe megtervezett menete van. A heti terv fo vezérfonala, hogy a gyeľmekek
testi és szellemi fejlődésének minden szegmensét érintsiik a mindennapi foglalkozások soľán.

Igyekszĺink úgy szervezni,hogy a hasonló teľületeket érintő tevékenységek azonos napokľa
kerüljenek, ezze| is erősítve a gyermekekben a rendszerességet, a szülőkben pedig a
kiszźlmíthatóságot.

Szabad játéktevékenység: Gyeľmekhazunkban 8,30-10.00-ig szabadjátéktevékenység zaj|ik,
mely során a gyerekek a szülőkkel egyĺitt fedezik fel a világot, gyakorolj źlk a már elsajátított
mo zgás foľmákat, c s el ekvé s eket, tap asztalj tlk rne g az alkotás cĺľömét.
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Tíz&ai biztosítása:10.00-10.30-ig tart a tízőrai étkeztetés. A tízőrait a szülőkkel egyiitt
készítjtik el, figyelembe véve a korszerű, egészséges étkezési alapelveket, a gyerekek életkori
ĺjsszetételét. Törekszünk a változatossźtgta, a szép tźlIaIáya, a zolđség, gytimölcs arányok
növeléséľe. A gyerekek elsajátíthatják és gyakorolhatják az étkezési kultúrát: kézmosás'
terítés, evőeszkoz, szalvétahasznźtlat, pohárból ivás, aszta|nál iilve evés, az étel megosztása a
társakkal.
Irányított foglalkozás: Hétfon a hagyományos kisgyermek dalokat énekeljük és az azt kísérő
mozgásfoľmákat gyakoroljuk, ezze| fejlesztve a gyeľekek ritmus érzékét, hallását,
egyensúlyérzékét. A gyeľekek kezébe hangszereket adunk, hogy még inkább alkotóivá
váljanak a foglalkozásnak. Igyekszi'ink önkéntes szakembereket bevorrni, így gyakran gitát-,
hegedűkísé r et gazdagítj a a pro gĺamot.
Keddenként irányított tevékenység formájában zajlanak a nagymozgásos foglalkozások.
GyercIdlázunk ľendelkezik a beltéren hasznźůhatő fejlesztő eszközcjkkel, melyek szakszerll,
egyéni fejlesztést is segítő alka|mazźsźůloz a konduktor nyújt segítséget. Udvaľunk nincs,
ezéľt rendszeresen szeľvezĺink kirandulásokat a szomszédos paľkokba és a kĺjzösségi kertbe,
ahol saját kertecskét is gondozunk.
Szerdánként mondókázllltk, mesét mondunk. Az ölbeli
mondókával kísért mozgásformfü serkentik a gyermek
fejlődését, az aÍIya-gyermek kapcsolatot, a kötődést.
Csütörtökön és pénteken kľeatív, manuális
foglalkozásokat tartunk, és ápoljuk a népi
hagyományokat. A f,lnommotorikát érintő
tevékenységek az alkotás ĺjrĺjmén túl élméný és
tapaszta|atot nýjtanak a kültjĺboző texturájú és

szíĺu anyagok haszĺźiatáva| a kisgyermekek
sztlmźra. A foglalkozások tartalmazztl< a pľacli
festést, ecset és nyomda hasznźt|atot, a ťozott
gyuľmával történő alkotást, tépést, ragasńást,
gyerekolló hasznáIatot, szinezést, fhzést stb. A
családokkal felelevenítjfü a néphagyományokat,
iinnepekhez kĺjthető játékokat, díszek elkészítését.
Különösen odafigyeliink az tĄrahasznosításra, kciľnyezethrdatosságra, rámutatva arra, hogy a
régi dolgokból kĺeatívan készült játékok ttjbblet értéket jelentenek a gyerekeknek, és
pénzttttcakíméiők is.

Meetinnepeljük a születésnapokat. megtaľtjuk aZ aktuális
ünnepnapokat, megemlékeztink a jeles eseményekľől. A
hétköznapok biztonságot nyújtó, źlm hosszú távon monoton
ritmusát az iinnepek megtcirik. Az egyedi dekorációk, kellékek'
rituálék emelkedetté teszik a hangulatot, a gyerekek átéľzik a
kiilĺinlegesség élményét, a ttĺ|aradő étze|mek megélésének
lehetőségét.

A szülők szźmźra szervezet. tevékenységek szakmailag alapvető
fontosságúkat, hiszen a koľai gyeľmekkorban a szülői minta
meghattrozó hatású, elsődleges forľás. Torekszünk a sziilői
szďep megerősítésére, a szal<ĺnaíIag megfelelő minta nýjtásźra.
A Gyerekház segítséget tud nyújtani a rokoni, családi tźlrrnszt, pozitív megeľősítést nélkiilöző
édesanyĺĺknak, akik a mindennapi feladatokkal, a gyeľmekneveléssel magányosan,
e|bizonýa|ano dva küzdenek.
A szülői fórumok. ľendszeres beszélgetések alkalmat teľemtenek az al<tuáIis problémák,
kérdések, nehézségek, örömök és síkerek megosztására, feldolgozására' Rendszeres téma a

játékok, lovagoltatók, hĺĺcĺigtetők,
testséma tudatát. éľtelmi és érzelmi

tl,
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gyermek fejlődésével együtt járó életkoľi sajátosságok,
szerepek, szobatisztaság, dac korszak, étkezési alapelvek
testvérféltékenység, kotődés-leválás stb.

a ťej|esztési lehetőségek, szüIői
és szokások, higiéniai normák,

Szakemberek meghívásával segítjük a szülők
képzését, a gyermekek elmaľadásának fę|tárását, a
szakszeríi fejlesztési lehetőségek megismerését. A
védőnő, a gyermekorvos' a pszichológus, a konduktoľ
és a dietetikus az általános tájékońatáson túl egyéni
tanácsadást is tart, szĹikség szeľint felméri a gyerekek
á|Iapotát, és megfelelő szakemberhez irźnyítja a
családot.

A háztartási ismeretek keľetében az édesanyák megtanulják a kézi és gépi vaľrás, javítás, jźúék

készítés foľtélyait. Szerdánként a szülőkkel sütĹink-főzünk, elsajátítva ezze| a kĺilonbtiző
konyhai technikfüat, tartósítási eljaľásokat. Célunk, hogy az édesanyák egészséges' olcsó,
váItozatos, könnyen elkészíthető ételeket ismerjenek meg, és ezeket beépítsék a család
táplá|kozási szokásai kĺjzé. A Gyere|<hźn ľendelkezik mosó- és szárítőgéppel, gyermek
fiirdőkáddal, amit a sziilők igény szerint használhatnak.

A családi nvaralás Magyarkúton mfu hagyománya a józsefuárosi Biztos Kezdet
Gyere|ďláznak. A rendszeresen járő családok kiegésztilve a nagyobb testvérre|, az apá|<ka|

vehetnek részt a progľamon. Ez az intenzív együttlét módot ad a csa|źldok fokozottabb
megismerésre, jelentős a közösség építő eľeje, és hatalmas élméný nyujt minden
résztvevőnek.

Szĺĺmítógép. inteľnet használat. és ügyintézés is gazđagítja a szülőknek nyújtott szo|gáItatást'
Amennyiben ez nehézséget okoz, segítiink az onéLetajz megfuásban, źl|Iásajźnlat beadásában,
albérlet keresésben, bĺírmi lyen hivatalo s levél elkés zitésébęn.

Könyv. eszköz kölcsönzéssel is támogatjuk a családokat. A gyeľmekneveléssel kapcsolatos
szakkĺinyvek, légzésťrgyelők' babakocsik' külĺjnbĺjző eszközök kcjlcsönzésére nem csak a
rcgiszÍrá|t Gyere|<hźnat |źńogatőknak van lehetőségtik, hanem a kerület más rászoruló
családjainak is.

A közösségi rendezvények is fontos pilléľei a Gyerekház működésének. A helyi közösséget is
építő progľamok lehetőséget adnak a Gyerekház megismertetésére, a helyi lakosság
me gsző|itás ára, el éľés ére.

Csere-Bere Nap alkalmával lehetőséget adunk a kĺirnyékbeli családoknak, hogy a má'r kinőtt
vagy megunt ľuhákat, játékokat elhozzźk, és helyette a számuka megfelelőket kiválogassák
éshazavigyék.Eztarendezvény egy közeli bĺjlcsőde udvaĺán rendezziikmeg, ahol megfelelő
tér á|| renđelkezésre a kipakoláshoz és válogatáshoz.

A PaLźnta Jtĺszőház a téli időszakban szombat délutánonként a környező bölcsődékben zajló
nyitott progÍam' aho| a.családok megismerkedhetnek a bĺjlcsődei élettel, a játékokkal,
tanácsokat kapnak gyermeknevelési kérdésekben. A szabadjáték mellett az évszaknak és
ünnepeknek megfelelő manuáli s tevékenys é g folyik.
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A Gyeľeknapi rendezvényünk is nyitott, egy kerületi parkban tartjuk. Igyekszünk zenével
kísért gazdag programot osszeállítani, hogy a komyező lakosság bepillantást kapjon a
Gyere|<háztartalmas életébe, és megismerhessen egy osszetaľtó kozĺisséget.

Szakmai együttmfüödés keretében folyamatosan kapcsolatot taľtunk a helyi kisgyermekes
családokkal foglalkoz ő intézményekkel' szakembeľekkel:

- Biztos Kezdetprogram által kijelölt mentoľral,
- Józsefuárosi EgyesítettBölcsődével,
- Józsefuĺĺľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekvédelmi Kozponttal,
- Józsefuárosi Pedagógiai Szakszo|gá|atÍa|,
- Józsefuĺárosi Védőnői Szolgá|attal.

Havi rendszerességgel tartunk teameket, ahol a szakmai és működési kérdéseket tervezziik,
vitatjuk ffi€B, aktuálisan külső szakemberek bevonásával. Szükség szerint
esetmegbeszéléseken vęszünk részt a gyerekek és a családok minél hatékonyabb segítése
érdekében.

12. MrcĺLEKLETEK

|2.I. Azlntézményvezęto és a törvényes képviselő közötti megállapodás.
I2.2. A JEB bolcsődéinek házirendje.

Koscsóné Kolkopf Judit
intézménwezető

ZARADEK

A Jóuefvdrosi Egyesített BöIcsődék Szakmai programjdt Budapest Fővdros WII. kerület
Jóuefvdrosí onkormdnyzat Képviselő-testiilete szdmĺÍ hatúrozatdval 2016.
januúr 01. napi hatdllyal hagyta jóvá.

Budapest, 2015. decembeľ

dľ. Kocsis ľ{áté
polgármesteľ
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Józsefváľosi
Ktizponti

Egyesített Błilcsődék
Szervezeti Egység

'!Ĺ]i5Ĺ|l!i.lltü5l
Ĺ(i}.ĺ"$1Tľľ|

ł()t{]iĹ]l]Ĺl;

A gyermekek védelméről és a gyámugyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. töľvény (GyVt)
32. $ (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a
megkezdése előtt, á||arni ferrntartású iĺtézmény esetén az intézményvezetó, a kérelmezővel,
illetve törvényes képviselőjével íľásban rrregállapodást ktit.

MEGÁLLAPoDÁS

amely létrejött egyÉszró| a

Józsefu árosi Egyesített Bti|csődék (JEB)
székhely címe: 1083 Budapest, Szigetváľi u. 1.

adő szám: 1 69225 4 5 -2 - 42
képvi s el őj e : Ko sc s óné Ko l kop f Ju dít, intézményv ezetó,
mint személyes gondoskodást nyrijtó gyeľmekjóléti alapellátást - gyermekek napkozbeni
elltĺźsát (a továbbiakban: böIcsődei ellátást) - biztosító intézmény (a továbbiakban:
Intézmény),

másrészről

Kér e|mező (a továbbiakban : gyeľm ek)
törvényes képviselője: -----------
születési neve: --------
születési helye, ideje:
állampolgársága:
aÍryJa neve: ------
lakóhelye:
hrtőzkođási helye:
mint bölcsődei ellátást igénylő gyeľmek toľvényes képviselője (a továbbiakban: Képviselő)

a továbbiakban együttesen Felek között alulíľott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint.

1. Felek jelen megállapodást a Gyvt, a szeméIyes gonđoskođást nyrijtó gyermekjóiéti'
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakĺnai feladatairól és műkĺidésfü
feltétęleirő| szőIő I5l1998. (IV. 30.) NM rendelet (NM rend.), valamint a Budapest
Főváros VIII. keľiilet Józsefuárosi onkormtnyzat I8l20I5. GII.27.) sz. önkormtnyzati
ľendeletével módosított bölcsődei téľítési díjakľól szőIő I3lf0I2. (il.23.) önkormányzati
rendelet (oR) alapjan kötik meg.

2. Képviselő a bĺilcsődei ellátást az a|źtbbí kiskorú gyeľmekľe igényli:
Gyeľmek neve: ------
születési neve: -----
születési helye, ideje:
tilampolgársága:
arryJaneve: -----
lakóhelve:

Tel./fax: +3 6-I lfl 0 -9 1 88:
+36-U303-1767

www.bolcsode-bp08.hu

emai I : j eb@bolcsode-bpO8.hu

1083 Budapest, Szigetvári u. 1.

125



J őzsefv árosi Egyesített Bölcsődék
Központi Szervezeti Egység

tartózkodási helye:
T AJ szźtma: ------------

3. Az NM rend. 36. $ (1) bekezdése alapjźln bĺjlcsődébe a gyermek húszhetes korától
harmadik életévének, illetve annak azévĺek a december 31-éig vehető fel, amelyben a
gyermek a harmadik életévét betĺjlti.

4. A Gyvt 32. s 0) bekezdése szeľint jelen megállapođás az alźlbbialgateľjed ki:
. a bölcsődei ellátás kezdetének időpontja: 201
r a megállapodás határozottidőtartamú: minden év maľcius 3I. napjáigtart.
r Ą gyermek szźlmáta nffitott szolgźitatások és ellátások taľtalma, módja:

szo cia|izáci ó se gíté se,

segítése,

A megállapodásban foglaltak évente feltilvizsgálatra kerülnek! A felülvizsgálat
eľedményének alapján az intézményvezetó ďont az ellátás további igénybevételének
lehetősé gérő l és a me gáll apodás me gho s s zabbításár őI.

5. A GyVt 146. s (1) bekezdése értelmében a btilcsődei ellátás keretében biztosított
gyermekek napközbeni ellźtásáért személyi térítési dijat (étkezés, gondozás) kell ťtzetni.
A térítési díjat az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szĹilői felügyeletet gyakorló
szülő vagy más t<jľvényes képviselő (a továbbiakban együtt: kĺitelezett) azlntézménynek
ťlzetímeg.

A bölcsődei ellátás esetében a térítési díj külön kerĹil meghatátozźsra a
gyeľmekétkęztetésre (továbbiakban: étkezési díj) valamint a gyeľmek gonđozásáĺa,
neveléséľe, nappali felügyeletére és a vele tĺiľténő foglalkozásra (a továbbiakban:
gondozási díj), melyet a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvtrosi onkormźnyzat
I8/20I5. (III.27.) sz. önkoľmźnyzati rendeletével módosított bĺjlcsődei térítési díjalaól
szőIő 13 l20 12. (I. 23 .) önkoľm źnyzati rendelet (oR) szabátyoz.

A gyeľmekétkeztetésre vonatkozĺi szabályok:
A GyVt 148. $ (1)-(3) bekczdései, valamint (5) bekezdése alapjĺín a kĺjtelezett által
fizetenđő étkezési díj összegét az intézményvezető konkľét <isszegben źl|Iapítja meg, az
OR alapjan.

Tel.ifax: +3 6-l lfl 0 -9 1 88:.
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Az étkezési díjat az intézményvezeÍő az éIe|mezés nyersanyag költségének egy ellátottra
jutó napi összege általános foľgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett
étkezések sztlmának, valamint az (5) bekezdésben megjelolt noľmatív kedvezményeknek
a Íigyelembevételével áIIapítja meg (a kedvezmények a tájékoztatőban).

A szülő áIta|ťtzetendő étkezési ďíj 457,-Ftlfőlnap.

Az étkezési díjat az intézmény nyitvataľtási napjaira vonatkozóan havonta, tźlrgyhőnap
10. napjáig kell megfĺzetni, az igénybevett étkezési napok száma alapján.

A gondozásľa vonatkozó szabályok:
A gonďozási díj méľtékét az oR alapjan azintézményvezetőhatźrozzameg.

A gondozási díjat havonta, targyhónap 10. ĺapjtilg kell megfizetni a személyes
gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési đíjáről és az igényléstikhöz fe|használható bizonyítékokról szóló 328l20II.
(xII.29 .) Ko rm. rend elet (to v ább i akb an : rendel e t) a|apj źn.

A rendelet 9.$ (3) bekezdése szęrint a gondozási díjat akkor is teljes hónapľa kell
megéi|apítani,ha a gyermek az eI|átást a hónap nem minden napján veszi igénybe.

a.z oR 5. $ (2)-(8) bekezdéseiben foglaltak a|apján a szilő áIta| fizetendő gondozási díj
összege a család egy fore eső jövedelmének az oregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegéhez (2015. évben: 28.500'- FĐ viszonyított arányźlban változik az a|ábbi
táb|ázatb an fo gl altak s zerint.

Jövedelem alsó
hatfua

Jövedelem felső
határa

Gondozási díj
Ftlfőlnao

0.- Ft 70.000.- Ft 0,- Ft

70.001.- Ft 100.000.- Ft 210.- Ft
100.001.- Fr 130.000.- Ft 350.- Ft
130.001"- Ft 150.000,- Ft 450,- Ft
150.001.- Ft 200.000.- Ft 600,- Fr
200.001.- Ft 250.000,- Ft 800,- Ft
250.001"- Ft 1000,- Ft
J< jvedelemnyíLatkozat hianvában 1500,- Ft

A Gyvt. 150. s (3) bekezdés b) pontja értelmében _ bcilcsőde ellátás esetén, ha a
Fenntartó az étkezési díj mellett gondozási díjat is megállapít _ aťtzetendő ĺjsszes térítési
díj összege gyermekenként nem halaďhatja meg a gyermek családjában az egy főľe jutó
rendszeľes havi nettó iövedelem 25%-át.

Tel./fax: +3 6 -1 lfl 0-9 I 88;
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A btĺlcsődei ellátást igénylőľe vonatkozĺí adatok, téľítési díjak:

Gyermek neve:
Szül. hely, idő:
A c s alád j ii v eďelemigazolásai a|apj án me gállapított térítési díj el látási naponként :
o étkezési díj:
o gonđozási díj:

,- Ft/nap.
- Ft/nap.

A GyVt 148. $ (6) bekezdése alapján, ha a kĺjtelezett atérítési dijakatvitatja, illetve annak
csökkentését vagy elengedését kéri, a téľítési đíjalaól szóló értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon beltil a Fenntartóhoz foľdulhat.
Fenntartó: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormanyzat (cím: 1082
Budapest, Baľoss utca 63-67 . szám)

A GyVt 42. s (1) bekezdése szeľint a bölcsőde a családban nęvelkedő 3 éven aluli
gyeľmekek napközbeni e|Iátását, szakszeru goĺđozását és nevelését biaosító íntézmény.

A bölcsődei ellátás megszűnésének esetei aI5l1998. (IV.30.) NM ľendelet 43.$ alapjźn:
a) az óvodai nevelésre nem érett gyeľmek esetén a 36. $ (2) bekezdésében
meghatár ozottak alapj án augusztus 3 1 -ig,
b) a sajátos nevelési igéný gyermek esętén a 41. $ (2)bekezdésében meghatźtrozottak
alapjáĺ, annak azévnekazaugusztus 31-ig, amely évben a hatodik életévét betölti,
,,c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
ca) január l-je és augusztus 3 ]-e kazatt ftlti be, az adott bÓlcsődei nevelési év végéig,
cb) ha szeptember I-je és december 3]-e kazatt ffilti be, a ktivetkező balcsődei neveĺ,ési
év végéig. ''

A bölcsődei ellátás megsztintetésének esetei:
l ha a bcjlcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi źl||apota miatt

bcilcsődében nem gondozható, illetve magataĺIźsa veszéLyezteti a tĺibbi gyermek
egészségét.

. a Gyvt. 37/A. $ (2) bekezdése éľtelmében az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti
ellátás megszĹintetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek
a|apjźln az intézményvezető az ellátást megsziinteti. Az ęllátás a megegyezés
iđőpontjában, illetve ennek hiányábaĺ a megá|lapodásban foglaltak szerint szúnik
meg.

. A GyVt. 37 /A. $ (3) bekezdése szerint az intézményvezető az ĺjnkéntesen igénybe vętt
gyermekjóléti ellátást megszünteti, ha a jogosult a hźnírendet ismételten súlyosan
megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai maľ nem állnak fenn.

r Amerľryiben a gyermek bölcsődei eLIátásźn tĺibb alkalommal és legalább egybefiiggő
10 napig inđokolatlanul nem veszi igénybe, az a gyeľmekjó|éti a|apellátás keretében
biztosított gyeľmekek napközbeni ellátásanak (bĺilcsőclei ellátás) megszűntetését
vonhatja maga után. Az ismétęlt indokolatlan hiányzés a htzireĺđ súlyos
megsértésének minősiil! Inđokolatlan hiźnyzás esetén a szi|ő, törvényes képviselő

6.

7.

8.
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tészéte levélbęn felszólítás kerĹil kiküldésre, hogy igazo|ja a gyermek távollétét.
Amennyiben eĺľe a levél kézhezvételétő| sztmitott 5 napon beltil nem keľül soľ, a
gyermek bölcsődei jogviszonya megszüntetésre kerül.

A Gyvt. 37lA. $ (4) bekezdése alapján azintézményvezető az oĺlkéntesen igénybe vett
gyermekjóléti ellátás megszĺintetéséről, illetve az e||ene tehető panaszrőI írásban értesíti a
jogosultat, illetve ttirvényes képviselójét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve
törvényes képviselője aZ értesítés kézhezvétęIétő| számított nyolc napon belül a
Fenntaľtóhoz fordulhat.

9. A b<jlcsődék a Gyr.t. 35-36' $-a alapján Érdekképviseleti Fóľumot működtetnek, melynek
munkájában a szülők, a dolgozók és az onkormányzatképviselői vesznek részt.
Az Eľdekképviseleti Fóľum dont az elé terjesĺettintézményi panaszokĺól, intézkedéseket
kezdeményez az oĺtkormányzatnáI, az Ánami Népegészségĺigyi és Tisztiorvosi Szolgálat
fővarosi, megyei intézeténé|, és más hatáskcjnel rendelkező szervnél.
Az Erdekképviseleti Fórumnak címzettpanaszt azintézményvezetőnél kell benyújtani.

l0. A Gyvt 33. $ 0), Q) bekezdésében foglaltak értelmében a szemé|yes gondoskodás
feltételeiľől a kérelem benyújtásakor' ellátás esetén az e||átás megkezdésekoľ tájékoztatru
kell az ę|Iátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét. Az ellátás
igénybevételének megkezdésekor a gyermek ęIlátását biztosító tagintézmény az
al ább i akľó l tźlj éko ztatj a a törvénye s képvi s e lőt :

a) az e|Iatás tartaĺnźtr ől és feltételeiről,
b)azintézményá|ta|vezeteÍÍ.,reávonatkozőnyí|várúartásokróll,
c) az ellátásľa jogosult gyermek éshozzátartozőikozotli kapcsolattartásról, külĺjnosen
até..vozás és a visszatérés rendjéről
d) azérték- és vagyonmegőrzés módjáľól,
e) az intézmény házir endj érő1,

fl panaszj o ga gy akoflás ának módj aról,
g) afizetendo térítési, illetve gondozási díjľól,
h) a jogosult jogait és éľdekeit képviselő érdekképviseleti forumĺól.

Tagintézmények:
Mini-Manó Bölcsődę
Babóca Bölcsőde
Játékvźr Bölcsőde
Gyermekkert Bölcsőde
Tücsök-lak Bĺjlcsőde
Fecsegő-tipegők B<ilcsőde
Katica Btjlcsőde

1083 Bp. Baross u.I03la.
1083 Bp. Baross u. 117.
1085 Bp. Horánszky u.2I.
1082 Bp. Nagy Templom u. 3.

1084 Bp. Tolnai Lajos u. 19.

1087 Bp. Századosut1.
1089 Bp. Vajđa Péter u. 37-39.

l A töľvényes képviselő köteles az intézményi nyilvántaľtásokhoz szĺikséges adatokľóI és az azokban
történő változásokró| 15 napon be|ĺi| infoľmációt szolgáltatni!
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11.Képviselő jelen megállapodás aláírásával igazo|ja, hogy a megállapodás egy eredeti
péIdánytń, valamint a személyes gondoskodás feltételeiről szóló szóbeli tájékoztatást a
tagiĺtézményben megkapta. Képviselő jelen megállapodás a|áírásávaI tudomásul veszi a
tagintézményben folyó gondozó-nevelő munkáról és a 10. pont ,,a-h'' pontjaiban
felsoro ltakľól szóló szóbeli ttli ékońatást.

Budapest,20l

a JEB képviseletében
Koscsóné Kolkopf Judit

íntézménwezető

Erről értesiilnek:
1. Töľvényes képviselő
2. JEB KözpontiSzervezeti Egység
3. JEB tagintézmény

gyermek tĺirvényes képviselőj e

ERTESITO
GYERMEKÉTKEZTETÉs rÉnÍľÉsI oÍĺĺ

Gyermek neve:
Szül. hely, idő:
Egy fore jutó jövedelem:
Megállapított térítési díj
Megállapított téľítési đíjfi zetésének kezdó időpontj a :

Budapest,20l.

cisszege:

Koscsóné Kolkopf Judit
intézményvezető

bölcsődevezető

ÉnrBsÍro
GoNDOZÁS ľÉnÍrpsI oÍĺ,ł

Gyermek neve:
Sztĺl. hely, idő:
Egy főľe jutó jcivedelem:
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Megállapított gondozási díj tisszege:
Me g ál lap ít ott goĺďo zźls i díj fi zeté s ének kezďo i dőp ontj a :

Budapest,20l.

Koscsóné Kolkopf Judit
intézményvezető

bölcsődevezető

ľÁĺÉxozra.ró

A gyermekek védelméről és a gyámügyi ígazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (GyVt)
146. $ (1) bekezdése alapján, a szeméIyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti a|apel|átás
keretében biztosított gyermekek napkcizbení e|Iatásáért térítési díjat (étkezés, gondozás) kell
ťĺzetni.

A GyVt 148. $ (1)-(3) bekezdései, valamint (5) bekezdése alapján a kötelezett á|tal fizetenđó
térítési díj összegét konkľét összegben az intézményvezető á||apítja meg a Budapest Főváros
VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiiletének a bolcsődei térítési díjakĺól
szóló I3l201,2. (II. 23.) cinkormányzati rendelete targyévi módosítása és a normatív
kedvezmények fi gyelembevételével.

Noľmatív kedvezmények:
- A ľendszeľes gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesiilő családok

mentesülnek az étkezési díj, és a gondozási đíj fizetése alól. Számukľa a bölcsődei
ellátás térítésmentes. (Kérelmezni alakóhely szerinti illetékes jegyzőnél kell.)

- A 3 vagy több gyermeket nevelő csaláđok mentesĺilnek az étkezési díj, és a gondoz,.asi

đíj fizetése alól. Számukľa a bölcsődei ę||átás térítésmentes. (A családi pótlék MAK
vagy a kiťlzetésről szőIő ígazolás és nyilatkozat alapjan.)

- A tartósan beteg vagy fogyatékos gyeľmeket nevelő családok mentesülnek az étkezési
đíj, és a gondozási díj fizetése alól. Számukľa a bĺjlcsődei ellátás térítésmęntes. (MÁK
igazo|ása alapjźn.)

- Azok a családok, amelyekben a sziilő nyi|atkozata a|apjźn az e1y főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kote|ező legkisebb munkabér szeméIyi
jövedelemadóval, munkavállaIői, egészségbiztosítási és nyugdíjjĺíľulékkal cs<jkkentett
összegének I30%-át (2015. évben: 89.407,- Ft) mentesiilnek az étkezési díj fizetése
alól.

A kedvezmények igénybevételének feltétele: a 32812011. (XII. 29.) Koľm. rendelet 5.
melléklete szęrint nyilatkozat a csatolandó jĺlvedelemigazolásokkal egyĹitt.
A nyilatkozat nyomtatv ányt a bĺjlcsődeve zető bińosítja,

Tel./fax: +3 6-l lfl 0 -9 | 88'.
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Budapest,20l

Koscsóné Kolkopf Judit
intézményvezetó

IJ AzIREND

Błilcsődevezetőz
Távollétében helyettes személy:

1. A bölcsőde naponta ľeggel 6.00 órától 10.00 óráig fogadja az érkező gyermekeket.
Kérjük, hogy 8.00 - 8.30 óra között ne zavafitů< aregge|izést, gyermekükkel előtte vagy
uttna érkezzenek. A gyermek hazavitelére délután 18.00 óľáig van lehetőség.

A bölcsődéből a gyermekeket csak a szi|o vagy az tita|a íľásban megbizott személy
viheti eI,14 éves kor alatti kiskoru e feladattalnem bízhatő meg.

Kéľjük, hogy a bölcsődei átađőban csak a legszfüségesebb dolgokat tárolják a
szekĺényben, meľt a bölcsődében hagyott, illetve a gyeľmeken lévő vagy hozott
ttľgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.

A bolcsődébe csak egészséges gyermek hozhatő. A közösség egészsége érdekében lázas
(37,5" C és ennél magasabb hőmérséklettĺ), antibiotikumot szedő, vagy fertózésre gyanús
gyeľmek a bölcsődét nem |átogathatja. A családban előfoľdu|ő fertoző betegségről a
btjlcsődét értesíteni kell. Ha a gyermek győgyszert vagy gyógyhatású készítményt kap,
aĺĺő| a szülő írásban köteles tźĺjékońatĺi gyermeke kisgyermeknevelőjét.

Abban az esetben, ha a gyeľmek napközben megbetegszik a bölcsődében, a
kisgyermeknevelő értesíti a sziilőt, illetve a hozzátartozőt.
Ebhez feltétlentil szükséges a pontos cím és telefonszám. Kéťiik, hogy ilyen esetben
minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazavite|érőI, illetve oľvosi e||źúásárőI, ezzel is
növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.

Betegség miatthiźnyzó gyeľmeket gyógyulźsautźn, vagy több napos - más okból adódó

-hítlĺyzást kĺjvetően a gyermeket csak 3 napnál nem régebbi _,'Egészséges, közĺlsségbe
mehet'' - orvosi igazolással tudjuk fogadni.

A megtortént kötelező védőoltásokľól folyamatosan kérjiik a tájékoztatást a
kisgyermeknevelő felé.

8. Az ilzenő füzetbe töľténő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akźlr a gyermek egészségi

4.

5.

6.

7.
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Józsefváľosi Egyesített Biilcsődék
Ktizponti Szeľvezeti Egység
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á|lapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekľe vonatkoznak.

Ha a szülő a gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a
távolmaĺadást legkésőbb másnap reggel 9.00 &źig kérjük, közölje a
bölcsődevezetővel vagy gyermeke kisgyermeknevelójével; az étkezési téľítési díj
elszámolásánál csak a bejelentést következő naptól tudjuk a gyeľmek hiőnyzásttt
figyelembe verľri.

Kéťük, hogy a téľítési đíjat az előre jelzett napon pontosan fizessék be. Fizetési és egyéb
gondjaik esetén keľessék a bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítássaI és segítőkészséggel áll
szíves rendelkezésükľe.

Tájékoztatjuk oncjket, hogy a 37/201'4. (IV.30.) EMMI rendelet (továbbiakban ľendelet)
2. s 14. pontja a|apján a bölcsőde kozétkęztetést biztosító gyermekjóléti alape||źńást
nyujtó intézmény. A rendelet 5. $ (2) bekezdése szeľint, mint kĺizétkeńetó, bolcsődénk
napi 4x-eri étkezést biztosít. A heti ét|ap az információs táblán megtekinthető.

Tájékoztatjuk Öncjket, hogy a rendelet 15. $ (1) bekezdésében foglaltak a|ap1án a
bölcsődében minden, szakorvos áItaI igazo|t diétás étkęzést igénylő gyermek számára az
állapotanak megfelelő, dietetikus által összeállított diétás étľendet biztosítunk. A diétás
étręnd olyan ételekből összeállított étrend, amely speciális táp|á|kozási igényeket elégít
ki, bizonyos anyagok ellenőrzött mértékben töľténő fogyasztásáva|.

Mivel a bölcsődénk biaosítja a gyermekek szźtmźra a normál és diétás étkezéseket, ezért
kívĺilről ttjrténő étel behozásához nem jaľulullk hozzá! Kivételt képezhet ez a|őI az
élelmezésvezető á|tal jőváhagyoÍÍ., az ünnepek alkalmával a szĹilő á|ta| vásáľolt,
számlźw a| igazo|t ké sztermék.

A gyeľmek vagy sziilője, törvényes képviselőj e adataiban (lakóhely' tartőzkodtlsi hely,
elérhetőségi adatok, család jövedelmi adatai, stb.) töľtént véltozźst 15 napon beltil kérjtik
bejelenteni!

A bĺjlcsőde teľületén és a bcilcsőde udvarán a dohányzás szigoruan tilos!

A babakocsikat csak aZ etľe kijelölt helyen kéťtik taľolni. (A helyhiĺĺny miatt kérjük, a
babakocsikat lehetőleg összecsukva tĺáľoljuk.)

A bĺllcsőde Ĺirrnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zźtrvahrt. A nyári és a
téIí zźtrźxt, a szülők igényeíhez igazođva, a Fenntartó áIIapitja meg, melyről a szülőket
minden év maľcius 15-ig tájékońatjllk. A nyĺári zźtźs idején igény szerint ügyeletes
bölcsődét biztosítunk.

Amennyiben a gyermek bölcsődei elLátását több alkalommal és legalább egybefiiggő 10

napig indokolatlanul nem veszik igénybe, aZ a gyermekjóléti alapellátás keľetében
biztosított gyeľmekek napkĺĺzbeni ellátásanak (bölcsődei ellátás) megszűntetését vonhatja
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magaután. Az ismételt indokolatlan hiányzás ahź.zirenđ súlyos megsértésének minősül!
Indokolatlan hiányzás esetén a szülő, törvényes képviselő tészéte levélben felszólítás
kerül kiküldésre, hogy igazo|ja a gyermek távollétét. Amennyiben effe a levél
kézhezvételétőI számított 5 napon beltil nem kerül sor' a gyermek bölcsődei jogviszonya
megszĺintetésre keriil, melyről írásban értesítést küldünk.

19. A gyermeki jogok, azok védelme, valamint a sztilői jogok és kötelességek ľészletes
leírása a háziľ ęnđ mel lékletét kép ezi.

Éľdekképviseleti Főrum műktidése:

A bĺjlcsődék Érdelĺképviseleti Fórumot mfüödtetnek, melynek munkájában a szilők, a
dolgozók és az onkormányzatképviselői vesznek részt. AFórum sziikség szeľint, de legalább
évente egy alkalommal ülésezik. Az Erdekképviseleti Fórum đont az elé terjesztettintézményí
panaszokĺól, intézkedéseket kezdeményez az onkormźnyzatnźů, az Ä||ami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat füváľosi, megyei intézeténé|, és más hatáskörrelľendelkező szervnél.

Az Érdekképviseleti Fóľumnak címzett paĺĺaszt az Intézményvezetőnél kell benýjtani.
Az Intézményvezető haladéktalanul értesíti az Erdekképviseleti Fórum Elnökét a panasz
benyűjtásárő|. Az Érdekképviseleti Fórum ülését az Elnök hívja össze. A panasztevót
kifej ezett kérelmére az Erde|<képviseleti Fórum ülésén meg kell hallgatni.

A panasztevőt az Elnök értesíti az :d.\és időpontjáľó| azzal, hogy távolmarađása az Ĺilés

meg1artását és a panasz kivizsgálását nem akađáIyozza. Az Erdekképviseleti Fórum üléséről
jegyzőkönyvet kell vezetni. Az Erdekképviseleti Fóľum Elnĺjke apanasz IntézményvezetonéI
töľtént benyújtásátőI számított 15 napon belül értesíti apanasztevőt a par,a;sz kivizsgálásának
eredményéről.

A gyeľmek sziilője, vagy más törvényes képviselője azintézmény Fenntartőjához,vagy a
gyermekjogi képvise|őhoz fordulhat, ha az iĺ.ltézméĺy vezetője, vagy az érdekképviseleti
fürum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményérő|, vagy ha a megtett
intézkedéssel nem ért egyet.

A hźzir end b etartásźi kĺj s zöni fü !

Budapest,

Koscsóné Kolkopf Judit
Józsefu árosi Egyesített B ĺjlcsőđék

intézményvezető
bĺilcsődevezető

Erdekképviseleti Fórum elnöke
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Kivonat 11. sz. melléklete
A 27 4 l 20 I 5. (XII. 0 3 . ) sz. határ ozat melléklete

KOZFELADAT ELLÁrÁsl SZERZODÉS

amely létrejött egyrésztó|

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Onk ormźny zat
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
torzsszttm: 7 357 15
adősztlm: I 57 3 57 1 5 -f-4f
statisztikai számjeI: I 57 3 57 I 5 -841 1 -321 -0I
szám|evezető neve: K&H BankZrt.
szám|aszáma: 1 0403 3 8 7 -0002857 0-00000000
képviseletében: dr. Kocsis Máté polgármesteľ (a továbbiakban Önkormáĺyzat),
másrészről

Üdvhadseľeg Szabad egyhán Magy arország
székhely: 1063 Budapest' Bajnok u.25.
adőszźlm: I 9 6 5 7 5 69 - I - 42
szám|evezető neve: K&H BankZrt.
szám|aszáma: I 0 40 407 2 - 5 0 49 49 5 4- 5 6 5 2 1 0 1 0
képviseletében: Beľnhaľd Witťwer, őmagy, mint Kcjzfeladatot ellátó kozott (a továbbiakban
Kozfe|ađatot ellátó), a továbbiakban együttesen: Felek között

az a|ulírott napon és helyen az a|ábbi feltételek szeľint:

I. ASzeľződéstárgya

l. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szeľzódés taryya az onkormźnyzat źital a
Magyarorsztryhelyi önkoľmányzatairőI sző|ő 2011. évi CLxXxx. tv. (Mĺltv.) ľendelkezései
szerint ellátandó helyi közügyek, valamint helyben biaosítható közfeladatok kcjľében
ellátandó helyi tĺnkormányzati feladatok teljesítésében való részvétel. Az Mcjtv. 23. $ (5)
bekezdés szeľint a kerületi ĺjnkormányzat feladata külĺinösen a helyi közművelődési
tevékenysé g támogattlsa ( 1 3. pont).

2. Ję|en szerződés 1. pontjában foglaltak keľetében Kozfe|adatot ellátó vźila|ja, hogy a jelen
szerződés 20. pontjában megjelölt ingatlanban köztisségihźnat tizemeltet. A kĺizĺisségiházban
a jőzsefvźlrosi lakosok szálĺÉra az alábbí kulturális és közösségi programokat szervezi, i|Iet:le

azok szerv ezéséhez teret nffi t :

- helyi közösségi, egyhźzi hitéleti, kulturális' oktatási, közösségépíto, fe|zárkőńatő
rendezvények;

- táboľok;
- kiállítások;
- vallásturisztikai pľogramok;
- ifiúsági nevelés, szabadidős programok;
- csalźńmegtartó erejét szolgá|ő egyháni rendezvények;
- zenei,képző _ és alkotómúvészeti programok.

3. Az onkormanyzat kijelenti, hogy a jelenszerződésben meghatźrozott, feladatkörébetartoző
feladat részbeni e||átásźlva| a jelen szerzóđésben rcgzitett kor|átozásokkal, feltételekkel a
Kö zťe|ađatot el látót bizza me g, mel yh ez p énzb eli támo gatást nem nyuj t.



4. A Közfeladatot ellátő kijelenti, hogy a je|en szerződés keretei között meghatározott
kcjzfeladatok teljesítését a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint és a jogszabá|yi

előíľások b etartása mel l ett v ti|a|ia.

II. Jogok és ktitelezettségek

5. onkormányzat jogosult aKozfe|ađatot ellátót, illetve tevékenységét és munkavégzését
bármikor ellenőľizni, a Kozfe|ađatot ellátótól adatot, kimutatást bekémi.

6. onkormányzat vźĺIIaIja, hogy Közfeladatot ellátó jeLen szerzodés keretében szervezett
rendezvényéről tájékońatja a kerület lakosságát honlapján keľesztĹil valamint az
onkormán y zat ilj ságs áb an.

7. Kozfe|adatot ellátó köteles az onkormtrlyzatot, mint támogatót feltĺintetni jelen szerzőđés
a|apjánmegvalósított rendezvényén és az azzal összefüggo kiadványon.

8. Kozfeladatot ellátó kötelezettséget vállal arľa, hogy Önkormányzat számára a jelen
szerződésben meghatározottkozfeladatokat jelen szetzódés szeľint elvégzi.

9. A Ktjzfeladatot ellátó kötelezettséget váIIa| ata, hogy a jelen szęrzőđésben megjelcĺlt
feladatok teljesítése érdekében az onkorm źnyzatta| folyamatos an és eIozętesen egyeztet'

10. Kozfeladatot ellátó köteles a jelen szęrződéstárgyátképező feladatellátźstxa| ĺisszefiiggo
panaszokat kivizsgálni, azok orvoslásában hatékonyan kĺjzľeműködni.

11. A Kozfeladatot ellátó kĺiteles jelenteni az onkormźnyzatnak a jelen szerződés szerinti
feIađataí elvégzésének akađáIyát, az akadáIy megszüntetésére tett intézkedéseit. Az
onkormányzatazakadá|ye|httitásábankötelesközremúködni'

|2. Kozfeladatot ellátó je|en szetződésben foglalt tevékenységének ellátásaról évente a|ezárt
évet k<jvető január 31-ig köteles írásban beszámolni az onkoľmányzatnak.

13. Felek megállapodnak abbarl, hogy a jelen szeľződésben foglaltak maľadéktalan
megvalósítása érdekében egyĹittmfüödnek. Ennek megfelelően időben tźĄékońatják egymást
a jelen szeľződésben foglaltak teljesítéséről és minden olyan kérdésről (tény' adat,

körĹilmény), amely a szerzaďés telj esítésére kihatással lehet.

III. A szerződés ideje' felmondása

14. Felek aszerződésthattrozatlan időľe kĺitik meg.

15. Jelen szerzodést a Felek közös megegyezéssel és írásban módosíthatjak.

16. Jelen szerzóđést. báľmelyik fél 3 hónapos felmondási határidővel rendes felmondással
felmondhatja.

17. Amennyiben Felek báľmelyike, a jelen szeľződésben foglalt kcitelezettségét súlyosan
megszegi, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékońatni a szeruódésszegő Í-elet a
kĺjtelezettségszegés tarta|márő| és aZ e|várt, szeruođésszetu intézkedés módjaról. A
szeľződésszegő féI kĺjteles aszerzódéses kcĺtelezettségének ésszeriĺ hataridőn, de legkésőbb 30
napon beliil eleget tenni, vagy a szerzőđésszegést más, a másik féI áLta| elfogadható módon
orvosolni.



18. Amennyiben a szerzodésszegő fél kotelezettségét a fe|szőIítás ellenére sem teljesíti, a
másik fel jogosult a jelen szerzođést a határido eredménytelen lejártát követően azonnali
hatáIlya| felmondani.

19. Azonnali hatályú ľendkívüli felmonđási oknak minősül ktilönösen:
a. a jelen szerzodésbó| szźlrmazó jogoknak és kĺjtelezettségeknek a másik Fél

hozzźĄ fu ulása nélktil történő átruhénása,
b. a lćnycgcs szcrzodisi kötelezettségek vétkes megszegése
c. kcjzvetlen károkozást okozó magatartás tanúsítása.

IV. Ktizszolgálta tá s ellátás áh o z butosított ĺn gatla n

20. Közfeladatot e||źúő jelen szęrzoďésbő| adódó kozfeladatok ellátásához a helyi
közmúvelődési tevékenység ttlmogatása érdekében kĺizösségi hźzat izemeltet, a 1086
Budapest, Dobozi utca 3 I . 35414 hĺsz.-ú ingatlanban a jelen szetzódés keretein belül.

2I. A Kĺjzfeladatot ellátó köteles biztosítani a közösségihaz fo|yarnatos múködését. Ennek
érdekében saját hatáskorben gondoskodik a szakszeméIyzet a|ka|mazásaľól, engedélyek
megszerzéséről és hosszabbításaľól, biztosítási đij megťlzetéséről. A Kozfeladatot ellátó
kcjteles a múködtetéssel kapcsolatos kĺjzterheket, kĺlltségeket, díjakat viselni, a kozuzemi
számlákatkiegyenlíteni(víz, csatoľna, gáz,te|efon, villamos eneľgia, díjak stb.).

Y. Zárő rendelkezések

22. A je|en szerződés egyes ľendelkezéseinek éľvénýelensége esetén a szerzodés egyéb részei
érvényben maľadnak.

23. Je|en szerzőđés 5 egymássa| sző szeľint mindenben megegyezó példanyban készĹilt,
melyet Felek elolvasás és közĺjs éľtelmezés után, mint akaľatunkkal mindenben megegyezőt,
jőváhagyő|ag a|áirÍák. Az onkoĺlntnyzat képviselő-testülete a jelen szeruőđés aláirźstůloz a
. . . . . l 20 I 5 . (Xil. 0 3 . ) sz. határ o zatźx a| ho zzáj tlru|t'

Budapest, 2015. december ...

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefuárcsi onkcľmányzat

képviseletében:

dr. Kocsis M:áté
polgáľmesteľ

Fedezete: ...... Dátum:
Pénziigyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
pénzugyiugyosztá|yvezetó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyzi|
nevében és megbízásából

dr'Mészár Erika
a|jegyző

Üdvhadsereg S zabade gyhaz
|\rt,sĺ:.lląrntąző'-,-*o' ----.*E
képviseletében:

Beľnhard Wittweľ
őrnagy
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A kettős kłirrywite|t vezető egyéb szervezet
e gySueľíi.sít€tt b eszárnolój a es közhasznrisági melléklete PK-142

Töřvényszék:

01 fiőr,árosí ľii
BekÜldő adatai (akĺnek az iigyfétkapuján keresztijĺ a kérelem bekÜ|désĺe kerii|)

Tárgyév:

II]EE

Víse|t név:

Szĺj|etési név:

Anyja neve:

Családi név

TEszÁRsZ

Ko\rÁCs

Első utónév

KÁRoI',Y

t}oRĺtAI'A

Eĺő1ag

t---l
ZAI{SZ KÁIłoLY

Sztiletésĺ ország łreve:

Sztjletési te|epriĺés treve;

SzÜ|etési ideje:

II,IAGYAR

BUDAPEST

EEEtr-n0-blE
Szelwezet neve:

JoZSEFVÁRÖS KÖu BIZToNsÁGÁÉRT KOZALAPíTVÁNY

szervezet székhelye:
|řányítószám' 

E]|EEIE
Te|epü|ós: Budapest

KĐzterület ne\'e; oss Kozteriilet iellege: r;---l
l'*-__-lHázszám: |ffi;'----l Lépcsôház: [-l Eme|et: Ajtó:

Bej egyzó, határozał száma:

Nyi|vántartási szám:

szeľveeet adószáma:
retr-EE- 0l0l0lll2lsls

EEAMFNNE- -FE
Képvise|ő neve:

Képvisető a|áíľása:

Keltezés:

BUDAPEST

Rsz KÁRoLY

EEEIE-EE-EE
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A kettős ktinywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszeľŕtsített beszámoloja és kłizhasznúsági mel[éklete I PK-142

Szervezet neve:

ozsEpvÁRos xözelzľo ľvsÁcÁÉnĺ xozĺunp íľvÁrrlv

AzegyszeľiÍsítettévesbeszámo|ómér|ege (Adatokezerf()rintban')

E|őző év E|ć5ző év
helyesbítése

Tárgyév

EsZKoztK (AKTĺVÁK)

A. Befektetettesz-kozok 31 76( 30 52L
l' }mmaterĺá|ĺs javak o

Il. Tárgyi eszkozök 31. 76€ 30 521

l ll. BeÍektetett pénzLlgyi eszkozök 0

B. Foroóeszkozcik L6 451 14 806

|. Készĺetek ír

ĺl. KÔvetelések 3 03! 3 408

lll' Eĺtékpapíĺok 0 0

lV' Pénzeszkclzok L3 4L2 11 398

c' Aktív időbeĺi eĺhatárolások 0

ESZKOZOK OSSZESEN 482Ĺ1 45327
FoRRÁsoK (PASSZíVÁK)
D' Saját tőke 44 4L2 41 391

l' |nduli tőke/jegyzett tőke 2 000 2000
| |. Tőkeváltozás/eredmény 4.4423 424t.2

Ilĺ' LekÖtôtt taľia|ék

|V. Ertékelésĺ tartalék

V. Tárgyévi eľedmény a|aptevékenységbő| -2OLL -3 021

Vl. Tárgyévĺ erdenrćtry vállalkozási tevékenységbő|

E' Cé|tarta|ékok 0

F' Kcitelezettségek I 550 1 681
Hatrasoro|t kotelezettséget( 0

Il. HosszÚ |eiáľatĺj kĺĺteĺezettségek 0

ĺ|l' Rc'vid |ejáratÚ kötelezettségek 1 550 1 681

G" Passzĺv időbe|i elhatároĺások 2255 f 255

FORRASOK OSSZESEN 48 217 45327

Kítöĺtő verzíó:2'65.0 Nyomtatvány veĺziő.,5.Z Nyomtatva: 2015,06.01 13.56.36



A kettős kŕinywitelt vezető egyéIr szeľvezet
egyszeríÍsített beszárnolója és ktizlrasznúsági me|Iéklete PK-142

A|aptevékenyseg

1. Ertékesítés nettó árbevétele

4. PéĺrzÜqyi nrĹive|etek bevételei

5. Rendkívü|i hevéte|ek

A. osszes bevétel (l-+2+3+4+5)

ebbô|: kozhasznú tevékenység
bevételeĺ

6. Anyagjeĺlegti ráfoľdĺtások

7. Személyi jeĺlegŰ ráfordítások

ebből: vezető tisztségvĺseĺők
juttatásai

6. Ertékcsokkenési ĺeĺľás

9' Egyéb ráfordÍtások

].0' PénZiiClVi trrűve|etek
ráfordítása-ĺ-

SŽ'eľVezet neve:

JózsEFVÁRos KÖzBtzToNsÁGÁÉRT KozALAPíĺvÁĺĺv

A" "g';'-' ťĺ=ít.tt éves beszámo|ó eľednrény-kimutatása (Adatok ezer íOŕhtbat|.)

3. Egyéb lrevéte|ek

- tagclĺj' a|apítóto| kapott
oenzetes

adományok

i - aĺapítótól kapott Łrefizetés

Kitoltő veřzio:2.65'0 Nyrmtatvány Ver?.i6:5'2 Nyomtätva: 2015.06.01 13.56.36



A kettős
egyszeríĺsített

könywitelt vezető egyéłr szervezet
beszámolója és ktizhasznúsági nrelléklete Pt(-t 42

Szervezet neve:

cózsepvÁnos KoZB|zToĺvsÁoÁÉnT KozALAPíľvÁľĺv

13' Jóváhagyott osu tä|ék

Tárgyévi eľeclrnény (D-1.3)

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. |AcatŰk eŽer ÍÜ[!iihai2')

1.1." RenĺjkĺvĹili ľáfordítások

Alaptevékenység

B. osszes ľáÍordítás
(6+7+8+9+'10+11)

ebbő|: kozhasznú tevékenység
ráÍordĺtásai

C, Adózás előtti eręcjlrré'ry (A-B)

].2. Ac]óÍizetěsi köte|ezettséo

D. Adözott eredmény (C.12)

Tájékoztató adatok

A. Kozponti kci|tségvetési
tamooatas

B. He|vi önkormánvzati
ko|tségvetési támogatás

D. Normatív támogatás

E. A szenlé|vi iövedelamadó
meohatározôtĺ részének adózó
renđelkezése szerinti
ŕe|haszná|ásáról szóló 1996. évi
CXXVĺ.|irvény alapján kiutalt
osszeg

F. KözszoIgá|tatási bevéĺeI

Az adatok konywizsgáĺatta| a|á vannak támasztva. n loent-t m Nem

Kitöltó veľzió:2.65.0 Nyomtatvány verzĺó:5.2 Nyomtatva; 2015.06"01 13.56.37



A kettős
egyszeríisített

könywitelt vezető egyéb szeľvezet
beszámolója és ktizhasznúsági mellék|ete PK-142

1' szervezet azonosító adatai

1.2 Székhely

Irányítószárn. ĺEEEE Te|epíj|és

Házszám: |i*.?__--l Lépcsőház:

| ĺ.s eeiegyző hatáľozat szánra: EE m
1.4 Nyilvántattásř száml

1'4 Szervezet adószáma:

1.6 Képviselő neve: ĺ;
11. 

jl8|[0 jlł4i[6][o][o. -

2. Táľgyévben Végzětt alapcéI szerĺnti és kőzhasznú tevékenységek bemutatása

sefuárÜs kfilb iztonság i he|yzetének

3. Ktizhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú ievékenység megnevezése:

3'2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódi kozfe|adat, jogszabá|yhe|y: 1997.évi clv|.tv 26s

15. kłizÍend és közlekedésbiztonsáq védelme, önkéntes tűzo|tás. mentés. katasztľófa-e|hárítása
3.3 KozhasznÚ tevékenység cé|csoportja: tűzoltók
3.4 Közhasznú tevékelrységł:ćíĺ részesÜĺők |étszátrla:

3.5 Kozhasznú tevékenység Íőbb erednlényei:

hels sa

Budapest

oss KoZterület je||ege: r;---t
F-----lT--__l Emeter: E-__l

Iolslolffrllĺĺlgl,ll'ffi
- t-.-I"q I.ĺ,-I.tI?1-Łl"ďl

IT-EE
sz KÁRoLY

Kiti'ltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:S,2 Nyomtatvai 2015.06.0L L3.56.37



A kettős ktinywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített lreszámolója és közlraszrrúsági nrel|éklete PK-l42

Szervezet neve:

4. Közhaszrrú tevékenység érdekéberr fellraszlrált Vagyon kimutatása (AdatDk ezer ĺorinharr.)

6. Vezető tisztségviselöknek nyújtott iuttatás

Felhasznált vagyonelenl nregnevezése

Feĺhaszná|t vagyonelem megnevezése Fe|haszná|ás cé|ja

Felhasznált vagyoĺrelem nregnevezése Vagyoneĺem értéke Fe||raszná|ás cé|ja

Kózhasznú tevékenyséq érdekében
ÍeIhaszrrá|t Vagyon kimÚtatása
(osszesen)

Kőzhasznú tevékenvséo érdekében
fe|használt Vaovo11 kimütatása
(mindösszeseňJ

5. Cél szerinti jutattások kĺmutatása

5.,1 Cél szerĺntĺ jĹlttatäs nregnevezése E|őző év Tárgyév

Ttjzoltóknak ad ott iuttatás 30( 569
3.2 Cél sz-erinti juttatás megnevezése E|őző év Táľgy év

5.3 Cél szerĺnti jutattás megnevezése E|őz.ő év Táľgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
{łisszesen) 

-
30( 568

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindŕissześen} 30( 56€

o-l Tisztség E|őző év (L) Tárgyév (2)

ó.'z Tisztség E|őző év (1) Tárgy év (2)

A. lezetgí tisztségviseĺőknek nyújtott
luEatas osszesen:

EFVÁRos KozB|zToNsÁcÁÉnr KoZALAPíTVÁNY

Kłtĺiltó verzĺó;2'65.0 Nyomtatvány verzĺó:5.2 Nyomtatva: 2015.06.01 13.56.37



t- A kettős ktinvwitelt
egyszeľíÍsített beszämo| ój a

vezető egyéb szervezet
és ktizhasznusági nrellék|ete PI{.-1.42

Szervezet neve:

7' KcĺzhasznÚ jogál|ás megál|apításához szükséges mutatók
(Adatok ezer Íoriniban')

Aĺa,pacĺatok E|őző év (1) Tárgyév (2)

B. Eves összes bevéte| 669 52ź
ebbő|:

C. A személvi ĺövede|enradó meqhatározott részének az
ad ózó rend ĺj| k-ezése szerinti f e| häszná|ásáľól szó|ó
1996. évi CXXV|' törvény alapján átutalt łisszeg 9!

D. Közszolgáltatási bevéte|

E. Normatívtámogatás

F. Az Európai Unió strukturális a|apiaiból. illetve
a Kohézióś Alapból ľlyújtott támog'a1ás

G. Koľrigált bevéte| [B-(c+D+E+Fx 669 421

H. osszes ráfoľdítás (kiadás) 2 68( 3 54Í

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adizott eľedmény -2 0L1 -3 021

L. A szervezet munkáiában közreĺnűkcidő kĺizérdekű önkéntes
tevékenvséqet véozcj -személvek száma
(a kc'zérilekřÍ őnkěntes tevékénvséq ľől szóló
ż0o5' évi Lxxxvlll. törvénynek megj-fe|e|ően)

E rőfo rrás e il átotts ág m u tati i Mutató ŕel1.esírése

lgen /Vem

ECtv.32. š {4) a) IF1+B2V2 > 3..aoo,ooo'. Fl] n B
trctll 32 6 íl} h) [K1+K?>=ft| n tr
Ect,ĺ' 32. 5 (ą) c) kl 1+l 2-A7-A2y(H 1. + H2)>=o, 25] tr x

Társad almÍ tám og atottsíig I11 utatói Mutató teĺjesítése

Ectv. 32.5 (5) a) KCL+C?)/(G1+G2) >=Q,Qtl B D
Ectv. 32' s ĺ5] b) (J1+J2)/(H1+H2)>=)'5] T1U E
Ectv. 32. 5 (5) c) {(L7+L2)/2>= 7o fő] T B

JózsEFVÁRos KCIZBlZToNsÁGÁÉRT KözAĹAPíĺvÁľĺy

Kitř'|tő verzió:2'65.0 Nyomtatvány veľzió:5.2 Nyomtatvar 2015.06.01 13.56.37





A27512015. (KI.03.) sz. határozat 2. melléklete

Józs efvá ro s Kö z b i zto nságá ér t Kőza|a p ítv á ny n a k
a Polgári torvénykĺ}nyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján

egységes szerkezetbe foglalt

ALAPÍTo OKIRATA
I.l Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testülete
megismerve Józsefuáľos közrendjének és közbiĺonságának egyre romló heIyzetét, s
felismeľve, hogy ebben a he|yzetben a Budapesti VIII. kerületi Rendőrkapitányság nem
nélkülözheti az itt lakók és az itt dolgozók, illetve ezek szetvezeteinek, a váI|a|kozóknak és
szervezete1knek, valamint a Képviselő-testtilet anyagi és egyéb segítségét, és Magyaľorczźtg
helyi önkormányzataíról szóló 20|I. évi CLXXXIX. törvény 13. $ (1) bekezđésének 17.
pontja a helyi cinkormányzat fe|adatává teszi kozszolgźt|tatásként a telepiilés
közbiztons áganak biztosításában való kcizremfüödést

j ogi személyként működő ktizalapítványt kíván létesíteni.

2.lAkijzalapítványneve:Józsefu áľosKözbiztonságáértKoza|apítvtny

3./ Aktlzalapitvtny székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.I. emelet 1I5l3.

(A Polgáľmesteri Hivatal épületében, de attól elkülcjnítetten.)

4./ Akoza|apítvtny atapítója: Budapest Fővaľos VIII. kerĹiletJőzsefvźttosi onkormányzat

(székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)

5.l Akoza|apítvźny határozatian iđőtaľtamra jön iétre.

6.l Akoza|apítrány nyílt, ahhozbźtrmely magyar vagy külftldi teľmészetes vagy jogi személy
csatlakozhat pénzze|, dologgal lvagy tevékenysé gge|l .

7 . l A kozalapítv źny célj a : J őzsefv áros közbiĺonsági helyzetének j avítása.

Akozalapíľvany MagyarorszźryheIyi önkoľmrínyzatairő| sző|ő 2011. évi CLX)oilx. törvény
13. $ (1) bekezdésének 77. pontja a|apján Józsefuáros közbiztonságanak biztosításában vesz
résń".

Aköza|apítvźny ktjzvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szęrvęzete páľtoktól független
és azoknak arryagi támogatást nem nffit.

A koza|apítvány bármely cél szerinti juttatását pá|yázat iftján vagy támogatás iránti kérelemľe
nyujtja.



Kedvezményezettek köre: ľendvédelmi szervek, azok hivatásos állomanyú tagsai,
kormánýisztviselői, közalkalmazottai, valamint kozbiztonsági tevékenységet folytató egyéb
szerv ezetek, azok tagtr ai.

A közalapítvtny ptiytnat kiíľása nélkül évente vagyona S%o-ának mértékéig, de legfeljebb
összesen egymillió foľint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nffithat az alapító okiľatban
foglalt célokra.

Nem tartoznak e kötelezettség koľébe a nyugellátás jellegrĺ ellátások és a természetes
személyek tészére nem cjsztöndíj jelleggel nýjtott olyan természetbeli ellátások, amelyek
értéke nem haladj ameg az oregségi nyugdlj mindenkoľi legkisebb osszegének tízszercsét,

A közalapítvtny a kuratóľium tagsait, a tćrrlogatőt, valamint e személyek hozzátartozőját
támogatásban nem részesítheti.

8./ A koza|apítvźny cé|jtra rendelt induló vagyon összege és ezen összeg rendelkezésľe
bocsátása:

A Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefvarosi onkoľmźnyzat, mint alapító 2.000.000,- Ft-ot
azaz KetÍőmil l ió foľintot b o c s átott a ko za|apitlĺány rendelk ezé sér e.

Az alapítő a koza|apitvány céIjara ľendelt készpénń. a Fővarosi Törvényszék által történő
bejegyzést követő 15 napon belül az alapítvány javára nyitandó csekkszámla-betétre bęťlzetÍe.

Akoza|apítváĺyvagyonátakoza|apitványkuľatóriumakezeli.

9 . l A Koza|apítv ány va gyonának felhasználás a és kezelés e :

Akoza|apítvány vagyonát a fenti célok megvalósítására foľdída különösen
o cĺsztöndíj biztosítása pá|yakezđők ľészére'
o lakás vagy lakhatási lehetőség biztosítása, kedvezményezettek és családtagjaik

üdültetésének biztosítása, támogatása,
. kedvezményezettek és családjuk tészére anyagi, illetve természetbeni támogatások,

adományok nyújtása,
C kedvezményezett szervek, szervęzetęk működését elősegítő technikai és egyéb eszközök

vásĺĺrlása,biztosítźsątulajdonba,ílletvehasznáIatbaadása,
o ke dvez mény ezetĺek munkáj an ak jutalmazás, kitiĺnteté s e,
o rendezvényektámogatása,
o rekĺeációstevékenységelősegítése,
. ł.f-..+*'ĺ,+''-áĺł. l^^*'l. Á-Á.^1, €^ź1 ^^.,+Ä^^1, +á^ 

^ -^+Ä ^^! llIIl4JL| uNLul4!tĎ vvlWI(ŁąJVĄ' rwJrvJálvJwĄ LątrrvěąląĐą

o Józsefuaľos közbiztonságának javításźú céIző egyéb tevékenységek (pl. fejlesztések,
felméľések) biztosítása.

A kozalapítvány gazđasági tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokkal
kĺjzvetlenül tisszefüggően és azokat nem veszé|yeńetre végez. Gazdálkodása során elért
eľedményétkizárőIagazalapítőokiratábanmeghatározotttevékenységéľefoľdítja.

A koza|apítvtny befektetési tevékenységet nem végez, váItőt, illetve más hitęlviszoný
megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásźnak fejlesztéséhez a tevékenységét
veszéIyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az á||anlhánaĺás alrendszereitől kapott támogatást
hitel fedezetéül, illetve hitel töľlesztésére nem hasznáIhatjafe|.

A kiiza|apítványi induló vagyon 5 oÁ-át kell törzstőkeként lekötni, míg 95 %n-a és annak
kamatai, valamint egyéb novekményei _ a célok Íigyelembe vételével _ az előbb tész|etezett
módon felhasználhatók.

Külfölđi felajánlás esetén a felajánlott összeget pénzintézetnél kell elhelyezni, s a hatályos
j o gszab źiyok adta lehető s é g ek s zeľint lehet fe lhas zná|ni.

A bankszámla feletti rendelkezésÍe az elnök ĺjnállóan. helyettesítése esetén a kuratóľiumi
tagok egytittesen j o gosultak.



A kuratórium gazđáIkodik a koza|apítvány vagyonával, ennek keľetében gondoskodLk az
a|apítványi vagyon rendeltetésszetu, céloknak megfelelő fe|hasznáItlsáról, annak
gyarapitásárő|.

10./ Kuratórium

A kozalapítváĺy iigyvezető szerve: a kuratórium, mely 3 fóből á1l. A kuratórium tagait az
alapítő j el ö li ki határ ozatlan időre.

A kuratóľiumi tagság a kijelcilt személy źL|ta| l'rlrténő elfogadásával jon létre.

A kuratóľiumi tagság megszúnik:

a) ataghaltlával,

b) atag lemondásával,

c) visszahívással,

d) a tag cselekvoképességének a tevékenysége ellźúástůloz sztikséges köľben történő
korlátozásáva|,

e) ataggal szembeni kizttro vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével,

I egyéb jogszabźllyban meghatźrozoÍIesetekben és módon.

A kuratórium tagját az a|apítványi cél megvalósításanak közvetlen veszéIyeztetése esetén az
alapítői j o gok gyakorlój a vis szahívhatj a.

A tag kuratóriumi tagságáről bármikoľ, indokolás nélkül az a|apítőhoz cimzett nyilatkozattal
lemondhat. Amennyiben aközalapíBĺány műkc]dőképessége ezt megkívźnja, a lemondás az új

tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől szĺímított hatvanadik napon válik
hatályossá.

A kuľatórium tagiai:

TęszćlĺszKároly (lakcím: 1081 Budapest' Fiumei LÍ2I-23. VIII. lph.) hatźľozatIanidőre

Petrák Laj os (lakcím : 1 0 84 Budapest, Víg u. 26. IIl 4a.) határozatlan id&e

Huszt.ľ Péteľ (lakcím: 1039 Budapest, Szentendreiiú275la.)határozatlanidőre

A kuľatĺíľium elniike:

Tesztnsz Kaľoly (lakcím: 1081 Budapest, Fiumei ilt2I-23. VIII. lph.). Aza|apítő fenntartja

magźnak a kuratórium tagjainak és elnĺjkének kijelĺilési jogát.

A koza|apitváný a kuratórium eln<jke ĺjnállóan képviseli hatóságok vagy harmadik személy
e|őtt, akađá|yoztatása esetén az á|ta|a kijel<ilt kuľatóľiumi tag jogosult helyettesíteni.

A kozalapitvźny munkavállalóival szemben a munkáltatói jogkdr gyakorlója a kuratórium
elnĺjke.

A kuľatĺiľÍumi tagsági díjazás szabályai:

A kuratóľium elnĺike, tagjai díjazásbarl részesülhetnek, azzal a feltétellel, hogy aĺnak
megállapítása a kozalapítvźnyi vagyon tęrhére történhet, és nem veszé|yeztetheti a
kozalapitvány műk<jdését illetve céljának megvalósulását. A díjazáson kívül sem

költségtérítésben, sem egyéb juttatásban nem részesülhetnek.

i A díjazás mértékéről a kuratórium maga dönt, amelynek érvényességéhez a
fe lügyelő b izottság j őv áhagy ása sztiks é ge s.

l Összeféľhetetlenségi szabályok:

Nem lehet a kuľatórium elnöke vagy tagsaazaszemély, aki
a) a koza|apíBĺ ány keđv ezmény ezettje és annak kozeli hozzátartozőja,



b)

c)

d)

e)

Đ
s)

az a személy, akinek kijelölésével az a|apító és a közeli hozzátartozói a kuratóriumban
többségbe kerĹilnének,
az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátáshoz szükséges
körben kor|átozták,
az, akit bűncselekmény elkcivetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésľe ítéltek,
amígabüntetett elóé|ethezfruódő hátrányos kovetkezmények alól nem mentesült,
az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, és az e|t1|tás hatáIya a|att az ítéletben a
kozalapítvány tevékenységét j elölték meg, mindaddig , míg az eltiltás hatály a|att á||,
az, akit eltiltottak a v ezető ti sztségvi selői tevékenysé gtő l,
akivel szemben jogszabtiyban meghatározott kizárő, vagy összeférhetetlenségi ok á11

fenn.

A kozalapítvźny kuratóriumának nem lehet tagja, aki két éven belül más olyan közhasznú
szeryezetnél töltött be - annak megszűntét mege|ózo két évben legalább egy évig _ vezeto
tisztséget, amely az ađőzts rendjéľől szóló töľvény szerinti kozbrtozását nem egyenlítette ki.

A kuratórium határozathozata|ában nem vehet tészt az a szemé|y, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozőj a a hattlr ozat a|apján:
a) kötelezettségvagy felelősség alól mentesül vagy
b) báľmilyen más előnyben ľészesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként éľdekelt.

II./ A kuratórium műkiidésének szabályai:

A kuratórium üléseit szfüség szerint, de legalább évente kétszeľ taĄa.Egy alkalommal úgy
koteles rilésezni, hogy az egyik napirendi poĺt az éves beszámoló jóvĺĺhagyása legyen. A
kuratórium ĺjsszehívását báľmely tag kezdeményezheti az elnöknél a céI és aZ ok
megjelölésével. A kuĺatórium ülését össze kell hívni a felügyelő bizottság indítványáľa is.

Az ĺjsszehívásról _ a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül _ az elnök
gondoskodik.

Az írásos meghívót a kuľatórium és a felügyelő bizottság tagsaí részére az ülés időpondát
mege|őzo 3 nappa|, igazolhatő módon meg kell kĺildeni. A meghívóbarl az ülés napirendjét
közölni kell. A kuratórium üléseit az elnök vezeti, az e|nok akađtiyoztatása esetén az iilés
vezetésére a kuľatóľium ülésének összehívásáľa vonatkozó rendelkezések azfuáĺyađők.

A kuratórium akkoľ hataľozatképes, ha legalább 2 fü jelen van, ilyenkor dĺjntéseit
egyhangúlag hozza. A kuratóľium a|apitőval érdekeltségi kapcsolatban áIIő tagjainak
ügydĺintő szavazablk nem lehet. Amennyiben valamennyi tag jelen van, ,űgy d<jntéseit
egyszenĺ szótöbbség gel hozza. Ez a hatźtrozathozata| módj a az éves beszámoló elfogadásanál
is.

A kuľatórium bármely tagsa kezdeményezheti külső szakértő meghívását, a meghívott
szemé|y szavazati joggal nem ľendelkezik.

A kuľatórium az előzetes napirendben nem közölt kérdésben is dönthet, ha a kuratóriumi
tilésen jelenlévő tagok a rendkívtili napirendi pont felvételében valamennyien egyetéľtenek.

A kuratórium tilése nyilvános. A kuratórium ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről
szőIő tájékoztatőt az a|apítő hiľdetőtáblájźn vagy honlapján az i|ést megelłĺző legalább 3

napraki kell függeszteni.

A kuratórium elnöke köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről' amelyből a
kuratórium döntéseinek tarta|ma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
szfu nar ány a me gá||apítható.

A kuratórium döntéseít az érintettekke| a hatfuozathozatalt ktjvetően közvetlentil írásban
koz|i. A krľatórium dĺjntéseit évente egyszer az a|apítő hivatalos honlapján nyilvánosságra
hozza.



Akoza|apítvány igyvezető Szerve akoza|apítvány mriködéséről évente koteles az alapítőnak
b e s zámo ln i é s a gazdálko dás ának l e gfonto s abb adatait nyi lváno s s ágr a ho zni.

A kuratóľium működésének ľészletes szabá|yait a koza|apitváĺy Szervezeti és Működési
S zab áIy zata tarta|mazza, me|y nek e l fo gadás áró l é s mó do s ítás áľó l a kurató ľi um dönt.

1 2./ Felügye|őbizottság

Akoza|apítvtnyná| feliigyelobizottsźą műkodik. A felügyelőbizottság tagjait az a|apítő je|öIi
ki.

A Felügye|őbizottság ellenőrzési joga aközalapítvánv teljes műkodéséľe és gazdálkodásáľa
kiterjed.

Ennek soľán a kuratórium tagjaitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékońatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá akoza|apíí,ány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgźllhatja. Akozalapítvźny éves beszámolóját a Felügyelőbizottság annak jóváhagyásźĺt
megelőzően megvizsgálja és észrevételeit a kuratórium elé terjeszti.

A Felügyelőbizottságtagtrai a kuratóľium ülésén tanácskoztlsi joggalrészt vehetnek.

A Felügyelőbizottstlg koteles a kuľatóriumot tájékoztatni és a kuľatóľium ülésének
ö s s zehívás át kezdemény ezni, ha an őI szer ez tudomást, ho gy
a) a szęwezet működése soľán olyan jogszabá|yséľtés vagy a szetvezet érdekeit egyébként

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megsztintetése vagy
kĺjvetkezményeinek elháľítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi sztikségessé,

b) a kuratóriumi tagok vagy az elnök felelosségét mega|apoző tény meľĹilt fel. Az
intézkedésre jogosult vezetó szęrvezet a felügyelő szerv indítványźna_ annak megtételétől
szźmított harminc napon belül _ tjssze kell hívni. E határidő eľedménýelen eltelte esetén a
vezeti| szerv összehívásźlra a felügyelő szeľv is jogosult.

Ha a kuľatóľium a tĺlrvényes műk<jdés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a Feltigyelóbizottság kĺjteles haladéktalanul értesíteni a ttirvényességi ellenórzést
ęI|átő szervet. A Felügye|obizottság elnökét maga vźiasztja meg, iigyrendjét maga á||apítja
meg. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha legalább 2 fő je|en van, ilyenkor
döntéseit egyhangúlag hozza. Amennyiben valamennyí tag jelen van dĺjntéseit egyszeriĺ
szótöbbségge|hozza.

A FeiügyeÍobizottságtagtraira a kuratóľium tagsaira vonatkozó |<ĺzźrő és ĺisszeférhetetlenségi
szabźiyokat kell megfelelően a|ka|mazni azza|, hogy nem lehet a felügyelőbizoltság elntjke
vagy tagsa az a személy' aki a kuratórium elnöke vagy tagja.

A Felügyelő Bizottság tagiai:

Pintér Attila (lakcím: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. A ép. I/8.)

Pribelszki Szabolcs (lakcím: 1085 Budapest, József krt.72.1.6.)

dr. Palotai Péter (lakcím: 1085 Budapest, Hoľánszky u. I0. A ép.2l5.)

A feliigyelő bizottságtagtrait tiszteletdíj nem illeti meg.

13.l Akoza|apítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a kuratóľium elnökével
egy eztetett időpontban bárki betekinthet.

A koza|apitvány által kiíľt pźiyázatok' - beleértve az áIlanhźĺztartás alrendszereitől kapott
támogatásból igényelhető lehetőségeket is _ azok mértékét és feltételeit a koza|apítvtny
beszámolójának legfontosabb adatait az alapítő Józsefuaľos nevĺi hivatalos lapjában
nyilvánosságrahozza.

I4.l Az a|apítő okirat a Fővarosi Törvényszék nyilvántaľtásba vételéveI válik érvényessé. A
koza|apítvány a|apítő okiratát hivatalos lapban kozzé kell tenni.



I5./ Az alapítő okiratban nem szabáIyozott kérdésekben a Polgáľi törvénykonyvről szóló
2013. évi V. torvény, az á||anháztartásrő| szó|ő 2011. évi CXCV. töľvény, źtllanháztartásról
szőIő 1992. évi XXXWII' töľvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáľól szóló 2006.
évi. LXV. törvény az valamint az alapítványok gazdálkodási rendjével kapcsolatos
j o gszab tiy ok az ir ányadó ak.

Záľađék:

A Józsefuáľos Kĺjzbiztonsźryáért Koza|apítváĺy alapitő okiratát módosító okiratot a
Képviselő-testĺilet ...l20I5. (XII.03.) számuhatározatával fogadta e|,azza|,hogy azalapítő
okirat a Főváľosi TĺiľvényszékváItozásbejegyzését követő napon |éphatá|yba.

Budapest, 2015.

dr. Kocsis Nĺ.álté
polgáľmesteľ

Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefu áro si Önkormánvzat

Alapítĺí
Jo gi szempontból ellenj egyzem :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dt.}ĺ4észáĺ Erika
aljegyző

Alulírott dr. Galambos Eszter jogtanácsos
szerkezetbe foglalt szcivege megfelel az
tartalmának.

Budapest,2015.

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat

képviseletében: Dr. Galambos Eszter jogtanácsos

igazolom, hogy az aLapitő okiľat egységes
a|apitő okirat módosítások a|apjarl hatályos
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