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Józsefvárosĺ Eg5resített Btilcsődék

A Szeĺvezeti és Mfüödési SzabáIyzat cé|ja a Józsefuiíľosi Egyesített Bĺllcsődék (a továbbiakban:
JEB) tevékenységének, szewezeti rendjének, irźnyításźnak, felügyeletének, képviseleti ľendjének,
fel adatainak me ghatáľ ozása.
A JEB Szervezeti és Mfü<idési Szabályzatźú a magasabb vezetó (intézményvezető) adja ki a
Képvi selő -te stiilet j óv źůlagy ésźw a|.

1. A JEB MEGhtEvEzú)sE,LEGFoNTosABB ADATAI

Megnevezése: Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék

R<ividített megnev ezése : JEB
Székhelye: 1083 Budapest, Szigetvaľi u.l.
Levelezési címe: 1083 Buđapest, Szigetvári u.1.
Tel efonszám a: 2 | 0 -9 | 88 ; Telefon/F ax szźrna: 3 03 - l 7 67
E-mail címe: jeb@bolcsode-bp08.hu
honlap : www.bolcsode-bpO 8.hu
Létrehozásaľól ľendelkezo hatźtozat: Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmanyzat
Képviselő-testiiletének 39211994. (X. 1 1.) számú hatźnozata.
Az a|apítás időpontj a: 199 4.
Alapító szerve: Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testülete
(1082 Budapest, Baross u.63-67.)
Az SzMSz utolsó módosításának időpontjaa24512016. (x[.01.) Buđapest Főváľos VIII. keľület
Józsefuaľosi onkormanyzat képviselő-testületi d<jntése alapjanz}I7.január 01.

1.1 A JEB azonosító zdztaí

Tĺirzskönyvi azonosító száma.. 67937 4
Statisztikai szaĺnj ele: | 69225 45 -8891 -3f2-0I
Adőigazgatási száma: | 69225 4 5 -2- 42
B ankszáml a száma: K&H B ank 1 040 33 87 -00028 6 1 3 -0 000000 8

Alkalmazott jelzései:
B é|y e gző : korb é|y e gző, melynek kül ső kĺirfelirata :
Józsęfu aľosi Egyesített Bĺilcsődék
A JEB szervęzęti egységei źtItalhasznált további bé|yegzőket azlratkezelési szabályzat mellékletét
kép ező b é|y e gzo nyilvántaľt ás tartalmazza.

A JEB fenntartója és felügyeleti szerve: Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkormźnyzat
Képviselő-testülete ( 1 082 Budapest, Baľoss u. 63 -67 .)

|.2 A JEB illetékessége
A JEB a hatáskörébe tartoző, jogszabáIyban meghatarozoÍt gyermekjóléti alapel|átás tevékenységeit
ílletékességi teľĹiletén |atja eI.
Illetékessége:

- Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvátosi onkoľmányzatkozigazgatási területe, továbbá a
Gyvt. 94. $ (5a) bekezdése a|apjan biztosítjuk a szolgá|tatói nyilvántartásban szereplő
férőhelyszám legfeljebb l5oÁ-a erejéig, a bĺjlcsőde ellátási teľtiletén kívtil lakóhellyel' ennek

. hiźnyábaĺ tartőzkodási hellyel rendelkező gyermek e||źúását is, amennyiben a kęrületi

i, , igényeket biztosítani tudjuk.
):i i
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1.3 A JEB jogállása

A JEB ĺinálló jogi személyiséggelrendelkező költségvetési Szerv.
A gazđá|kodás módját tekintve önálló gazdasźąi szervęzettel nem rendelkező k<iltségvetési szerv. A
JEB fenntartásáról a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi Önkorményzat gondoskodik.
A JEB é|én a Budapest Főviĺľos VIII. keriilet Józsefuaĺosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete źltal 5
évhatźtrozottidőľemegbízottmagasabbvezető(intézményvezető)źill.
A JEB képviseletére, a kiadmźnyozźsí jogktĺr gyakorlásaľa, uta|ványozásra és szerződésen való
kötelezettségvállalásraazíntézményvezető jogosult.

A JEB-né1 foglalkoztatott alka|mazottak k<jzalka|mazottijogviszonyban állnak. Illetményiikľe és
egyéb juttatásaikľa akozalkaLmazottakjogállásráľól szóló 1992. évi )o(Xm. törvény rendelkezéseit
kęllalkalmazni.

|.4 JEB székhely

- 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. Kiizponti szervezetiegység

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

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

1.5 Telephelyek.tagintézmények

- 1083 Budapest, Baľoss u. 103/A. Minĺ.Manó Btilcsőde féľőhely: 75 fő
- 1083 Budapest, Baross u. |I7, Babóca Biilcsőde férőhe|y:75 fĺ5
- 1085 Budapest, Hoľánszky u.2|. Játé|sĺár Błilcsőde férőhely:74fő
- l}&zBudapest,NagyTemplomu. 3. GyeľmekkeľtBtilcsőde férłĺhe|y:72fő
- 1087 Budapest, Szazados út 1. Fecsegő.tipegők Bölcsőde férőhely: 50 fő
- 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. Tücsök-lak Biilcsőde f&őhely 74 fő
- 1089 Budapest, Vajda Péter u. 37-39. Katica Błilcsőde f&őhely:72 f(i
- |087 Budapest, Kerepesi irtZglĄ. - Főzőkonyha

1.6 A pénziĺgyi és gazdálkodásĺ feladatokat e||ńtő szervezet

A JEB pénzngyi és gazdá|kođźlsi feladatait a Budapest Főviíros VIII. keľület Józsefuaľosi
onkormányzatKépviselő-testiiletének 447l20t3. (XII. 04.) számuhatátozataalapján a Józsefuĺĺrosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekvédelmi Kĺizpont Gazdaságí Szervezete |átja el a
Munkame go sztás és felelő sségváll alás rendj ét rc gzíto me gállapodás szerint.

2. Az JEB F.ELADATAI' sZERvEZETIFELEPÍTÉsE

A kii ltsé gvetési szeľv főtevékenys égén ek áů|zmháztaľtásĺ szakágazati bes oľolá sa :

8891 10 Bĺjlcsőđei ellátás

A kiiltségvetési szeľv alaptevékenységének koľmányzati funkciók szeľinti besorolása:

041232 Staľt-munka program - Téli közfoglalkoztatás .4ĺ04|233 Hosszabb időtartamú közfoslalkoztatés ,I,,i...
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104031 Gyermekekbĺjlcsőde eLlétása
104035 Gyeľmekétkeńetésbölcsődében,fogyatékosoknappaliintézményében
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
104044 Biztos Kezdet Gyerekhaz

Y źi|a|ko zźlsi tevékenys é ge : nincs

Fenti tevékenységeket a JEB komplexitásiának megfelelően egymásnak mellérende|tenvégzí.
A JEB tevékenysége során a Budapest Főviíľos VIII. keľĹilet Józsefuaĺosi onkoľmányzat
(továbbiakban: fenntarto) á|ta| meghatározott kĺjtelezően ellátandó alap és ĺjnként vállalt feladatok
eIIźLtźLsátvégzi.
A Bölcsőde olyan szolgátItatő intézmény, amely az a|ape|Iátás keretében alaptevékenységként
napkĺizbeni ellátást nyrijt a gyermekek szćlmźra, az alábbí szakmai jogszabályok szerint:

- a gyeľmekek védelméľől és a gyámügyi igazgatásľól szóló |997. évi )oo(. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.),

- a személyes gondoskodást nyujtó gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mfüödésfü feltételeiľől szóló 15/1998. (rV.
30.) NM rendelet (a továbbiakban: l5ll998. (IV.30.) NM rendelet),

- a személyes gondoskodást nýjtó gyeľmekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjárő| és az igénylésiikhöz felhasználhatő bizonyítékolaól szóló
328 l20l 1 . (XII.29 .) Korm. rendelet,

. a pélubeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és
gyermekjóléti alapellátások helyi szabáIyaírőI szó|ő 10ĺ2015. (III.01.) önkormányzati
renđelet,

- a bĺilcsődei téľítési díjakľól sző|ő |3120|2. (I.23.) tinkoľmźnyzatí rendelet szabáIyozza.

Azintézmény típusa: A Gyvt. VI. fejezete alapjáĺ gyermekjóléti a|ape||źiás, gyeľmekek napközbeni
el|źńásźn b eliil bĺj lc ső de.

2.| A JEB szervezeti felépítése' engedélyezett|étszáma

JEB
Székhelye: 1 083 Budapest, Szigetvéti u. I.
Az engedéIy ezett |étszźlma: 1 8 7 fo

L Kłizponti szeľvezeti egvség
1083 Budapest, Szigetváľi u. 1.

EngedéLyezętt |étszźlm: 1 9 fő

il. Szakmai szeľvezetĺ egységek

Biztos Kezdet Gveľekház
1 083 Budapest, Szigetván u. 1.

Engedélyez ętt létszźlm: 2 fő

MinĹManó Btilcsőde
1083 Budapest, Baross u. 103/4.
Engedélyez ett |étszám: 23 ťő

Babóca Biilcsőde
t , 1083 Budapest, Baľoss u. 117.

u'v
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Engeđélyez ett Létszźm: 23 fő

Játékváľ Btilcsőde
1085 Budapest, Horánszky u.2I.
Engedélyez ett Létszźtm: 2 5 fó

Gyeľmekkeľt Biilcsőde
1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.
EngedéIyezett Iétszźlm: 27 fó

Fecseeő.tipeeők Biilcsőde
1087 Budapest,Szźnađos út 1'

Konvha
1 087 Budapest, Kerepe si Írt 29 l A.

EngedéIy ezett Iétszźlm: 20 fő

Tücstik.lak Bölcsőde
1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.

EngedéIy ezett |étszźtm: 24 fő

Katĺca Biilcsőde
1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.
Eng edéIyezett létszám: 24 fő

2.2 A JEB tevékenységének célja:

Az illetékességi teľületen a lakó- illetve tartőzkodási hellyel rendelkező családban é1ő háľom éven
aluli gyermekek gondozása-neve|ése, harmonikus testĹszellemi fejlődésiiknek segítése az é|etkori
és egyéni sajátosságok figyelembevételével, a Gyvt. 41.$ (l) bekezdése aIapján:

,,A gyermekek napközberu ellátásaként az éIetkomak megfelelő nappali feliigyeletet, gondozást,
nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervęzĺi azon gyeffnekek számiĺra, akiknek szĹilei,
tĺirvényes képviselői munkavégzésfü _ ideértve a gyermekgondozási dtJ, a gyeľmekgondozást
segítő ellátás és a gyeĺmeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is )

munkaerőpiaci részvételt elősegítő pľogľamban, képzésben való részvételfü, nappali rendszeriĺ
iskolai oktatásban, anappa|i okÍatás munkaľendje szeľint szewezętt felsőoktatásban, felsőoktatási
intézményben nappali képzésben valő tészvételfü, betegségfü vagy egyéb ok miatt napk<izbeni
ellátásukľól nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keľetében biztosított szolgáltatások
időtaľtama lehetőleg aszi|ó, törvényes képviselő munkaľendjéhezigazodik.,,

Alapellátás

A JEB a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan
gyermek nappali felrigyeletét, gondozását' nevelését napkĺizbeni, gyermekjóléti alapellźttás
keretében biao sítj a napo S bölcsődei szolgá|tatásként 7 Bölcsődében.

Alap ellátá s on t rĺli szolrgáitatáls o k (ii nkén t v á||a|t fela d at)

A JEB az a|ape||átáson tul szolgá|tatásként speciális tanácsadással, időszakos gyeľmekfelügyelettel,
vagy más gyermeknevelést segítő szolgáItatźtsokkal segíti a családokat.

i*.ě.ł
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Téľítési díj ellenében:
- egyéb gyeľmeknevelést segítő szolgáltatás:

o időszakos gyermekfelügyelet (a felmeriilő igényeknek megfelelően a JEB Bölcsődéiben)
Térítésmentesen:
- egyéb gyeľmeknevelést segítő szoIgá|tatás..

o jźltszőhźn, csa|áđí délután,
o fej lesztő eszkĺizök, a|apvető gyermekgo nđozási eszktjzĺjk kölcsönzése,
. prevenciós fejlesztő programok pszichológus kĺizremfüödésével,
o otthoni gyeľmekgondozás,
o Biztos Kezdet Gverekhaz.

Szakképzés
A Józsefuarosi Egyesített Bĺilcsőđék szakképző iskolfükal kĺitott egyĹittmfüödési megállapodás
keretében évek óta biztosít gyakorlati helyet a kisgyeľmeknevelő képzésben résztvevő hallgatók
részére.
Ennek folytatásaképpen a JEB a szakképzésről szóló 20||. évi CL)OO(VII. toľvény módosítása
kapcsán 2016. januĺáľtól a duális képzés bevezetésével kisgyermeknevelő hallgatókkal ktltött
tanulőszerződés keretén belül biztosít gyakorlati helyet.

2.2.1 Ktizpontĺ szeľvezetĺ egység feladata

A JEB k<izponti kányítźsa. Többek k<jzött:

- központibeszetzések lebonyolítása, munkaiigyi és gazdasági igyíĺtézés,
- szakdolgozok képzésének, továbbkép zéséĺek felügyelete,
- a bölcsődei elhelyezést kérelmezó gyermekek előjegyzése, felvétele,
. a Bölcsődék iranyítása, mfüödtetése, ellenőrzése,
- az otthoni gyeľmekgondozás szewezése' múköđtetése és ellenőrzése,
- aBinos Kezdet Gyerekhaz irźnyítźsa, mfüödtetése, ellenőrzése,
- fejlesztő eszközök, alapvető gyeľmekgonđozási eszközök, játékok kĺjlcsönzési

lehetőségének biztosítása.

2.2.2 Bölcsődék feladata (alapellátás)

Bölcsődéink a három éven aluli gyermek családban tĺjľténő nevelkedését segítő ellátásként, a
gyermek és családja helyzetéhez, sztikségleteihezigazodőan biĺosít szolgáltatásokat.

A JEB 7 telephelyen - tagirtézményben biaosít bölcsőđei szo|gáItatást (szakmai szervezeti
egységeket lásd a 2.1. pontban).

A Gyvt. 42. s (1) bekezdése alapján ,,bolcsődei ellátás keretében ą 3 éven aluli gyermekek
napkozbeni ellátósĺźt kell biztosítani.',
A GyVt. 42lA. $ (2) bekezđése alapján ,,ha a głermek a 3. életévét betoltÓtte, de testi vagł értelmi

fejĺettségi szintje alapjón młlg nem éľett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem
javasolja, bt)lcsődei ellátós keretében gondozható, nevelhető a glermek 4' életévének betoltését
kaveű augusztus 3 l -éig.',
A GyVt. 42lA. $ (1) bekezdése értelmében ,,bölcsődei ellótás keretében a gyermek húszhetes korátóI
nevelhető és gondozható a) az óvodai nevelĺlsľe nem érett gyermek esetén a gyermek neg,,edik
életévének betc;ltését kovető augusztus 3I-éig, b) a sajdtos nevelési igényű gyeľmek esetén annak az
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a hatodik életévét betolti, vagy c) az a) és b) pont alá nem
tartozó glermek esetén, ha a harmadik életévét ca) január I-je és augusztus 3]-e kozött tolti be, az
adott év augusztus jl-éig, cb) szeptember L-je és december 3]-e kazat fulti be, a következő év

l, ,i
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augusztus 31-éig, ha ą szĺilő, törvényes képviselő nyilatkozik arróI, hogł a głermek napközbeni
ellótását eddig az időpontig balcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.
(2) Ha a glermek harmadik életévét betoltotte, de testi vagł értelmi fejlettségi szintje alapjón még

nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, balcsődei ellátás
keretében gondozható, nevelhető a glermek negyedik életévének betöltését laivető augusztus 3l-
éig.,,

A GyVt. 42. $ (3) bekezdése szerint ,,bölcsődei ellátás keretében az nemzeti köznevelésről szóló
20]]. évi CXC. nrvény 4. s 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű głermek (a továbbiakban:
sajótos nevelési igényű głermek) nevelése és gondozása is végezhető.,,
A GyVt. 42lA. $ (1) bekezdés b) pontja alapján ,,bölcsődei ellátás keretében a glermek húszhetes
korótól nevelhető és gondozható a sajátos nevelési igényű głermek esetén annak az évnek az
augusztus 3I. napjáig, amelyben a hatodik életévét betölti,,.
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 35. $ (1) bekezdésének a) pontja éľtelmében ,,ha a balcsődei
ellátást nyújtó intézmény, szolgóltató sajótos nevelési igényű g1lermek napkozbeni elldtását
biztosítja, a głermek bölcsődei nevelésének, gondozásának megkezdését kovető legalább három
hónap elteltével bolcsődében és mini bĺ)lcsődében - az intézmény orvosának, g,lógłpedagógusónak,
kisgłermelcrlevelőjének, valąmint a csaldd- és glermekjóléti kazpont munkątársónak a véleménye
alapján - az intézmény vezetője a szülővel egütt értékeli a glermek beilleszkpdését, és dönt a
głermek további nevelé s éről, gondozásáról.,,

A Tticsök-lak Bölcsőde tagintézmény legfeljebb 6 fő sajátos nevelési igéný gyeľmek gondozásźú.,

nevelését biztosítja. A |5l|998. (IV.30.) NM rende|et 46. $ (1)' (3) bekezdése szerint annak a
csoportnak a|étszźtma' melyben sajátos nevelési igéný gyermeket látnak el, legfeljebb 10, 8, vagy
6 fo lehet. Maximális (6 fő) kihasználtság esetén egy csopoľt csak sajátos nęvelési igényu
gyeľmekeket lát el.

A sajátos nevelési igényű gyermek tĺirvényes képviselőjével kĺjtĺitt írásos megállapodás alapján 3

hónap próbaidőre biztosífunk bölcsődei szolgáItatźst. A próbaidő letelte után a bölcsődei
szo|gá|tatás a rendeletben meghatározott szakmai csoport jegyzőkönyvbe foglalt véleménye alapjźn
folytatható, melyről új megállapodás késziil.
Amennyiben bcjlcsődei ellátást megkezdett gyeľmek esetén utólagosan keľiil igazolásľa a sajátos
nevelési igény, a pedagógiai szakszolgá|at źtlta| kiadott szakvélemény bemutatása utĺĺn kerĹil sor a 3
hónapos próbaidőre történő írásos megállapodás megk<itésre a gyeÍmek tcirvényes képviselőjével.

A Bölcsődék a napi nyiwatartási időn belül biztosit1zka gyermek nevelését, gondozásźt.
Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén a gyeľmek bĺilcsődei gondozási ideje a napi tizenkét őtźlt
nem haladhatja meg.

A bölcsődei nevelés, gondozás igénybevétele a szülő vagy tĺirvényes képviselő kérelméľe indul.
A I5ll998. (IV.30.) NM rendelet 42. $-ában foglaltaknak megfelelően:
,, (]) A gyermek balcsődébe és mini bölcsődébe torténő felvételét a szülő hozzájárulásával
a) a körzeti védőnő,
b) a házi glermekoľvos vagl a hóziorvos,
c) a család- és gyermekjóléti szolgálat,
d) a gyámhatósóg
is kezdeménvezheti.

A kérelem benyújtásakoľ tĺirténik a tájékońatás az e||źtás igénybevételének
tartamtttő|, aťlzetendő téľítési díjról, apanaszjog gyakoľlásanak módjáról.

feltételeirő|. az e||átás

ŕž ?n.
l/'
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A kéľelmezőnek az intézményben vezetętt törvény áItaL meghatátozott nyilvantaľtásokhoz
kötel e s sé ge adatokat szo|gá|tatrua.
A GyVt. 43. $ (3) bekezdése alapjrín ,,a bolcsődei felvétel sorón előnyben kell részesíteni azt a
rendszeres g,,ermelwédelmi kedvezményre jogosult glermeket, akinek szülője, törvényes kepviselője
igazolja, hogy munknviszonyban vagł munkavégzésre irányuló egléb jogviszonyban áll.,'

Nem gondozflatő bölcsődébeĺ a fertóző beteg gyermek mindaddig, arníg a házi gyeľmekorvos
igazo|ása alapjan ez az tĺ|Lapot fenn áll.

A JEB-nél a gyeľmekek felvétele egész évben folyamatos. A szĹilőnek joga van a bölcsőde
megvá|asŻtástlhoz.
A gyermek előjegyzésbe vételét a JEB vezetője végzi.

A felvételi kéľelmek elbírálásrínak rendj e ( ogosultsági feltételek) :

1. az a gyeÍmek, akinek mindkét tĺlrvényes képviselője dolgozik * rendszeľes gyeľmekvédelmi
kedvezményben (RGYK) részesül, vagy egyedülálló törvényes képviselője dolgozik + RGYK-ás
(hivatkozva a Gyvt. 43.$ (3) bekezdésre),

2. az a gyer.rÍ:rek, akinek mindkét tcirvényes képviselője dolgozik, vagy egyedĺilálló törvényes
képviselője dolgozik, (hivatkozva a Gyvt. 41.$ (1)' (2)bekezdésére),

3. a jeIz&endszerből érkezó szociális helyzet, egészségi á||apotra vonatkozó stb. jelzések alapjan,
4, az a gyeÍmek, akinek _ a t<irvényes képviselője státuszától fiiggetlenül _ a fejlődése éľdekében

állandó napközbeni e||źtásravan szfüsége (hivatkozvaaGfi. 41.$ (2)bekezdés a) pontjĺĺľa és a
jelzőľendszerľe),

5. az a gyermek, akit egyedülálló vagy időskoru törvényes képviselő nevel fiiggetlenül a törvényes
képviselő státuszától (hivatkozva a Gyvt. 41.$ (2) bekezdés b) pontjara)'

6. az a gyerÍnek, akinek a szulője, gondozőja (töľvényes képviselője) szociális he|yzete miatt az
ellátásról nem fud gondoskodni (hivatkozvaaGyvt. 41.$ (2) bekezdés c) pontjĺíľa),

7. a további regisztráItak esetén aregisztrációs soľrend.

Bĺilcsődei elltúást a gyermek törvényes képviselőjével kötött íľásos megállapodás a|apján
biztosítunk. A megállapodás hatátozott időtatamú, minđen év marcius 31. napjźig taľt. A
megállapodásban foglaltak évente, április hónapban felülvizsgálatra kerülnek. A felülvizsgálal
eľeđményének alapján az intézméĺyvezeto dont az ellátás további igénybevételének lehetőségéről
és a megállapodás meghosszabbításáľól.

A gyeľmek életkoranak és egészségi állapotának megfelelően a JEB biztosítja a bölcsődei nevelés,
gondozás feltételeit, a törvényes képviselővel töľténő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
megfelelő textíliát és bútorzatot, megfelelő játékokat és a szabađbantartőzkodás feltételeit, továbbá
a bölcsődében gondozott gyermekek életkoľának megfelelő egészséges táplá|kozás külön
jogszabá|yban meghattrozotĺkövetelményeit, valamint szakorvosi igazolás esetén a diétát.

A GyVt. 42. $-a a|apján a bĺjlcsődei nevelési év szeptember 1. napjától kcivetkező év augusztus 31.

napjźigl'art.

A bĺjlcsődei elhelyezés megszűntethető :

- orvosi szakvélemény alapján annak a gyermeknek a bölcsőđei e||átttsa, aki egészségi
á||apota miatt bölcsődében nem gondo zhatő,

- ha a gyermek hozzátartozója, ismételt figyelmeńetés ęllenére megséľti a bcjlcsődei
házireĺdet.
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- ha a gyeľmek indokolatlanul folyamatosan távol marad a bölcsődébő|, (a hźr,irend
szerint)

- ha a gyeľmeket évközben óvodába veszik fel.

A bölcsődei elhelyezést igénybevevő gyermek töľvényes képviselője az e||źúźséľt téľítési díj
fizetésére kötelezett. A Gyvt. 146. $ - 15l. $-ában foglaltaknak megfelelően a fenr:ľ';artó az
intézményitérítésidíjatrendeletbenhatátozzameg.
A térítési díj (étkezési díj és gondozási díj) befizetés a személyes gondoskodást nyujtó
gyeľmekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáÍól és az igéĺylésiikhöz
felhasználhatő bizonyítékolaól sző|ő 328lf011. CXII.29.) Koľm. rendelet szabályozása alapjan
minden hónapban egy előre meghatározott napon töľténik, melynek konkľét időpontjaľól a szülők
előzetesen íľásos tájékoztatást kapnak. Minden hónapban egy alkalommal lehetőség van
pótbefizetésre.
A beÍizetés taľgyhónapra töľténik, a beťlzetett összeglől a szülő tészéte készpéluťĺzetési szém|a
keľĹil kiállításľa.

Téľítési ďíj megťĺzetésére kedvezmények vehetők igénybe:
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő családok mentesülnek az

étkezési díj, és a gonđozźtsi díj fizetése alól. Számukľa a bölcsődei ellátás térítésmentęs.
(Kérelmezni a lakóhely szeľinti illetékes jegyzőnél kell.)

- A 3 vagy több gyermeket nevelő csaláđok mentesülnek az étkezési díj, és a goldozási đíj
fizetése alól. Számukľa a bĺilcsődei ellátás téľítésmentes. (A családi pótlék MAK vagy a
kifizetésľől szóló igazolás és nyilatkozat alapján.)

- :A taľtósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok mentesülnek az,étkezési díj,
és a gondozási đíj ťlzetésę alól. Számukľa a bĺilcsődei ellátás téľítésmentes. (MAK igazo|ása
alapjart.)

- Azok a családok, amelyekbęn a sziilő nyilatkozata a|apján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kote|ező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalői' egészségbiztosítási és nyugđíjjaľulékkal csökkentett összegének l30%o-át
(2017. évben: 110.224,. Ft) mentesülnek az étkezési díj fizetése alól.

A JEB Bölcsődéi nyitottak a sziilők és a szakembeľek előtt, egyéb látogatót bejelentés útján
fogadnak. A látogatóknak igazodniuk kell a bölcsőde hazirendjéhez, a gyęrmekek életrendjéhez.
A Bölcsődék napi múködési rendjét aházfuend'szabźiyozza.

2.2.3 Otthoni gyermekgondozás feladata (alapellátáson túli szolgáltatás)

A Gyvt. 42. $ és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. $ (1) bekezdése alapjarl egyéb,
gyermeknevelést segítő szolgźitatást, gyeľmekgondozást biztosíthat. A fenntaľto a 23512007. CV.
09.) számú képviselő-testiileti hatźrozatban dtintcitt az otthoĺi gyermekgondozás műk<jdtetéséről.

Az otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy a do|goző vagy magáta maradt szülőt segítse a
gyermek otthoni feltigyelete, gondozása binosításáv aI.
Szakirrányú végzettséggel éslvagy diplomával rendelkező munkatĺáľsak (kisgyermeknevelő,
pedagógus, pedagógus munkataľs, felsőfohi szociális végzettség, felsőfokú egészségügyi
végzettség) nyujtanak segítséget az afia rászoruló családoknak, kiilönösen iker sziilés esetén, vagy
ha a szi|o betegsége miatt nem képes a gyeľmek goĺdozásźra.
Az otthoni gyermekgondozást a családban éIőhat éves koľ alatti gyeľmekeket érintő ellátási foľma,
a gondozást a család otthonában kerül biztosításľa a gyeľmek töľvényes képviselőjével kötĺjtt írásos
megállapodźs a|apján' A gyermekkel a kisgyermeknevelő egyedülnem maľadhat a lakásban.

'//
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A szolgáltatás gyakoisága és időtartama a család igényeitől fiiggő, a snJ|ő munkarendjéhez
igazođő. otthoni gyermekgondozás szo|gźitatást a hét mindennapján, szĹikség szęriĺt biztosítunk.
A szakmai munka tartalma a gyeľmek életkorrához, egészségi állapotahoz igazodő gondozás-
nevelés, felügyelet.

2.2.4 Biztos Kezdet Gyeľekház feladata (alapellátáson trili szolgáltatás)

A Gyvt. 38/A. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az elsősorban hátrányos he|yzetu,
vagy halmozottan hátranyos helyzeťú óvodáskort még el nem ért gyermekek egészséges
fejlődésének biztosítását tĺímogató, fejlődési megtorpanásokat észlelő, a szülői kompetencifüat
eľősítő,taľsadalmif e|zźrkőzástsegítőprevenciósszolgá|tatźs.

A Biztos Kezdet Gyerc|úláz a rÁvop-5.2.2. 08/1-2009-000l Bp. VIII. pá|yázatí progÍam
keretében valósult meg. A finanszítozás biĺosítása érdekében a fenntaľtó önkoľmrányzat a
I9|l2a08. (VII. 30.) Koľm. renđelet a|apjan 3 évre szől'ő pźůyźnat beny(Ątásźnő| dĺlntĺitt, mely
pá|yázat az EMMI által befogadásra került, igy 2014. januríľ 01. napjátó| 20|6. december 31.

napjáig évente biztosított lett a Gyerekhźz állami ttmogatásából tĺjrténő mfüödtetése, mely 2017.
évb en megh os s zab bí.túsra ker iit.

A Gyerekház2016. februaľ l-jétől bejegyzés kĺiteles szolgźitatássá vált, határozat|an időtatamĺa.

A Biztos Kezdęt Gyerekhaz biztosítja a gyermekek sztnnźra képesség-kibontakoztató foglalkozást,
állapotfelmérést, fejlesztést' A szülőknek a gyermekkel egyiitt történő résnłéte|ét a
foglalkozásokon, a sziilők szźtmára személyiség- és kompetenciafejlesztést cé|ző, valamint egyéb
preventív célú progľamokat, közĺisségi rendezvényeket. A helyi sziikségleteknek megfelelően a
szülők részéte védőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb külsős meghívott szakemberek titalri
tanácsadásokat biztosít. Sáilői csopoľtos beszélgetéseket szervez, i||eŃe konzultációs lehetőséget
biaosít. Különbtiző módszeręk aLka|mazásával segíti a szülőket, hogy visszajelzéseket kapjanak a
gyermekkel való kommunikációjukról, nevelési módszeľeikĺől.

2.2.5 Időszakos gyeľmekfelüryelet, játsző'łlá.z, családi délután, eszközktilcstinzés, pľevenciĺís
fejlesztő pľogľamok, pszĺchológus tanácsadás (alapellátáson túlĺ szolgáltatás)

A JEB a gyermek kapcsolatát eľősítő, a gyermek szocializáciőját támogatő, vaLarrlint egyéb
szabadidős és pľevenciós szolgáltatásai:

o időszakos gyeľmekfelügyelet: A szülő elfoglaltságanak idejére, néhany órláľa kérheti
gyermeke felügyeletét a bölcsőde nyiwatartási idejében. Időszakos gyeÍmekfeltigyeletet a
gyeľmek töľvényes képviselőjével kĺjtött írásos megállapodás alapjĺín biztosítunk. Ez a|apjźn
az ídószakosan gondozott kisgyermek felvehető noľmál bc}lcsődei csopoľt iires ferőhelyére,
az idószakos gyermekfelügyeletľől sző|ő |3l20I2. (II.23) <inkormanyzatí ręnde|et 4.$ szerint
a JEB 7 Btjlcsőđéiben.
Az iďőszakos gyermekfelügyelet térítési díj ellenében vehető igénybe. A havi befizetendő
téľítési đíj az igénybevett gondozási órfü és étkezési alkalmak a|apján keľĹilmegállapításra.
A térítési đíj beťĺzetésre minden hónapban egy alkalommal keľül sor' a beťlzetett összegről
készp énzťlzetésí számla kertil kiállításra.

o jźtszőház: Elsosorban a játéktevékenységhez kcitődő, egyéni készségeket és képességeket
fejlesztő, családi nevęlést segítő, illetve a sznlo-gyermek kapcsolatot erősítő szo|gáItatás,
amelyben a szu|ő és a gyermek közĺjsen vesz részt a bölcsőde á|ta| megteľemtett
k<inilmények kĺjzött' A hétvégi játszőház minden évben előre meghatározott időszakokban

ĺ működik, aBabőca Bölcsődében (1083 Budapest, Baľoss u. 117.)
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csaláđi délután: A szülő-gyeľmek kapcsolatot segítő, a gyermek fejlődését elősegítő
játéktevékenységhez kötött szolgźĺ|tatás. A hétvégi családi délutan előľe meghatźnozotť
időszakokban műkĺidik a Fecsegő-tipegők Bĺilcsődében. (1087 Budapest, Százados út 1.)

eszkĺjzkölcsönzés: A hátľanyos helyzetíi családban nevelkedő gyermek goĺdozźsźlhoz
eszkóz szfüséglet (p1. légzésťrgyelő) kĺilcsĺinzésének lehetősége a JEB K<izponti szewezďi
egységében.

prevenciós fejlesztő programok: A kisgyermekek fejlődésmenete különboző. A gyermek
első harom éve, amikor a jźrás,beszéd, gondolkodás kialakul'ÍIagy fontossággal bír. A nem
megfelelő fejlődés kĺĺvetkeztében a kisgyermekek a későbbiekben beilleszkedési, tanulási
zavaľokkal ktĺzdhetnek. Külonböző fejlesztő tevékenységekkel, pľevenciós céllal segíthető a
gyeľmekek átlagos fejlődésmenete. A pľevenciós fejlesztő programok előľe meghatźrozott
időszakokban a JEB szakmai szervezeti egységeiben mfütjdnek.

pszichológus tanácsadás: A kisgyermekek magas színvonalú gondozása és nevelése, az
ellátás minőségének javítása érdekében tanácsadó szakpszichológusi szolgáItatás vehető
igénybe. A pszichológus munkájával támogatja mind a bölcsődébe jaró családokat, mind a
bölcsődében dolgozó szakembeľeket. Családok támogatása egyéni és csoportos tanácsadás, a
bĺilcsődei dolgozók segítése személyiségfejlesztő és esetmegbeszé|ő csopoľtok formźĄában
történik. A pľogram előre meghatźtľozott iđőszakokban a JEB szakmai szervezeti
egységeiben mfüödik.
Leggyakľabban felmeľiilő kérdéskörĺik:

o szĹilő-gyerek kommunikáció,
szülői szerepek,. o gyermeki dackorszak, önállósodás, akatat,

o szobatísńaság,
o alvási és étkęzési szokások,
o veľekedés, agresszió, haľapás, (életkori sajátosságok)
o családonbelüli szeľepek,
o fontos ,,lépcsőfokok'' a kisgyermek fejlődésében,
o feszültség és indulatkezelés,
o kĺjtődési-leválási problémfü, önállóságra nevelés'
o testvérféltékenység.
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1. A JEB sZER\:EZETENEK TAGoLoDÁsA

A JEB szervezeti felépítésének ábrája:

Kłizponti

1083 Bp.
Szigetlári u. 1.

5 fó szakmai
12 fćí egyéb
murkatárs

Jőzsefváľosi Egyesített Btilcsódék
l083 Budapest, Szigetvári u. l.
Kiizponti Szeľvezeti Egység

magasabb v ezeto (intézményvezetó)
magasabb vezetó-helyettes (intézményvezetó.helyettes)

2 fo szakmai

Biztos Kezdet
Gyeľekház

1083 Bp.
Szigetváĺi u. l.

2fö szakmai
munkatiĺľs

MunkavállalÓi engedéLyezett|étszźml: I87Íö_ ebból szakmai: |2| fo, egléb: 66Íó
Ellátotti engeđélyezett létszámi 49f fo

A JEB szervezeti ęrységeinek irĺínyítását a2. szźmÍlmelléklet tarta|mazza.

*: Szakmai szervezeti egysegek
**: Szakmai szervezeti egységek és Tagintézmények

MinĹManĺÓ
BiiIcsóde
1083 Bp.

Baross u. 103/a.

75 féróhely
(6 csoport)

l6 fo szakmai
7 fo egyéb
munkatáĺs

**

BabĺÓca
Btilcsóde
1083 Bp.

Baross u. I 17.

75 fér hely
(6 csopoľt)
16 fó szakmai
7 f() egyéb
munkatiárs

**

Játékváľ
BłiIcsóde
1085 Bp.

Horánszky
u.21.

74 féróhely
(6 csoport)
17 fo szakmai

8 fÓ egyéb
munkatars

**

Gyermekkeľt
BłiIcsóde
1082 Bp.

u. 3.

72 fér he|y
(6 csoport)
l8 fo szakmai
9 fó egyéb
munkatárs

t'lĺ

BiiIcsóde
1087 Bp.

Szrĺzados t l.

50 féľóhely
(4 csoport)
11 fÓ szakmai
4 fö egyéb
munkatárs

'F 
ł.

b

TĺicsiikJak
BłiIcsóde
1084 Bp.

Tolnai Lajos
u. 19.

74 féröheliy
(6 csoport)

17 fó szakmai
1 fi| egyéb
munkatárs

**

Katica
Błilcsóde

1089 Bp.
Vajda Péteľ

u.37-39.

72 féróhely
(6 csoport)

l6 fo szakmai
8 fÓ egyéb

munkatárs
*ł<

Fózókonyha
1087 Bp.,

Kerepesi t
291a.

I fo szakmai
4 f egyéb
munkatáĺs

"_3
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1.1 A JEB irányítása

AJEBvezetoimegbízássalrendelkezőkozalkalmazottai:
1. Magasabb vezető (intézményvezetó)
2. Magasabb vezető-helyettes (intézméĺyvezeto-helyettes)
3. Szakmai szewezeti egységek vezetői (bölcsődevezető, Biztos Kezdet Gyerekház

vezető)
A Szakmai szewezeti egység vezetok javaslataikkal ńszt vesznek a vezetői döntések
meg}lozatalźtban, és felelősek azok megvalósításáért. Szervezik vezetésiik és ellenőrzéstik alá
tartoző szervezeti egységben folyó munkát.

1.1.1 Magasabb vezető (intézményvezető)

A JEB egyszemélyi felelős vezetője az A|apítő okiratban megállapított feladatkörben ĺjnállóan
irányítja a JEB tevékenységét.
A Képviselő-testiilet bízzameg, menti fe|, az egyéb munkáltatói jogkĺir gyakorlója a polgĺírmesteľ.
Illetményéľe és egyéb juttatásaira a koza|ka|mazottak jogá|Iásaről szóló tĺiľvény, valamint a
Képviselő-testiilet vonatkozó ręndelkezéseit kell alkalmazni.

1.t.1.1 Feladat. és hatásktiľe, felelőssége

o Felelős azirźnyítésaa|aÍtálló szervezettorvényes múködéséért, ajogszabályok betartásáért.
o Vezeti és képviseli a JEB-et, meghataľozza allnak szewezeti felépítését és mfüödési ľendjét,

biĺosítj a a feladatok végrehajtásához szfüséges feltételrendszereket.
o FelĹigyeli és ellenőrzi a szervezęti egységek munkáját, vezetoítrendszeresen beszámo|tatja.
o Biztosítja a jogszabźtlyoknak megfelelő egységes joga|ka|mazási gyakorlatot a szakmai

elj aľásrendnek kial akí tás áv aI,
o Elkészíti a JEB éves munka- és ellenőrzési tervét, valamint az éves beszámoló jelentést és a

. statisztikai cisszefoglalót.
o Felelős azadahłédeleméľt.
o Szerződéseket, együttmúkcĺdési megállapodásokat köthet, kötelezettségeket vá||alhat a

hatályos j o gszabźiyi keľetek kĺiztitt.
o Képviseli a JEB-et más szervezętek e|őtt.
o Felelős a szakemberek elméleti-gyakoľlati továbbképzés biztosításáért, a korszeľÍi nevelési

mó d szerek gyakorlati alkaImazźsáért.
o Feladata a munkaerő -gazdá|kođás szabźiyozása.
o Megszeľvezi a gazdá|kodás szabźtlyszeľĺí rendjét.
o Gondoskodik a JEB belső szabá|yzatainak elkészítéséről.
o Irányítja a JEB gazďaságos mfüödését, szakmai önállóságát, a törvényesség és az

ĺinkormány zati tu|aj don védelmét.
o Feladata a gyermekek e|őjegyzése, felvétele a B<jlcsődékbe.
o E||átja a TAMOP 5.6.1. pá|yázat keretében 20|3. maľcius |-étóI 2015. fębruaĺ 28-áíg

megvalósított ',Búnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten, Józsęfuĺíľosi
modellprogľammal'' című projekt 3 éves fenntaľtási időszakában a sza|<rnai vezeto helyettesi
feladatokat.

o Képviselő-testĹilet vagy annak szervének döntése a|apján e||źń páIyźuat előkészítési,
megvalósítási feladatokat.

1.l.1.2 Munkáltatói j o gkiiľe

A JEB koza|ka|mazot1ai tekintetébenkizárőIagosan gyakorcIjaazalábbi munkáltatói jogokat: 
ľ:.,{;i"
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o kinevezés,
o felmentés,
o fegyelmi jogk<ir,

o vezetőí megbízás módosítása, visszavonása.

Egyéb munkáltatói j ogkörök:
o kinevezés módosítása,
o ideiglenes vagy végleges éúhelyezés, kirendelés, éÍhelyezés,
o jutalmazás,
o tanulmányi szerződés megkötése,
o mérlegelési j o gk<irb e tartoző ťtzetés nélkiili távollét engedélyezése,
o btintető, szabálysértési eljaľás kezdeményezése,
o megbízásí szerzőđés kötése, módosítása, megsziintetése,
o helyettesítési díj, pótlékok megállapítása,
o illetményelőleg fęlvétel engedélyezése,
o szociális támogatás odaítélése,
o munkaidő, munkarenđ meghatarozása.

J99osu1t a Szakmai szervezeti egységek vezetői részére átrthaznt az egyéb munkáltatói jogköröket.
AtÍvhźzható munkáltató i j o gköľök : szabad ság enge dé|y ezé s, munkas zew ezés.

1.1.1.3 Helyettesítése

A magasabb vezeto feladat- és hatáskörét távollétében vagy akadźiyoztatása esetén a magasabb
vezető-helyettes látj a e| az intézményvezető utasítása szerint.

|.1.2 Magasabb vezető.helyettes (Intézményvezető.helyettes)

A JEB intézményvezetőjének távollétében, illetve akadáIyoztatása esetén, helyettesíti az
intézményvezetőt, továbbá folyamatosan ellátja azintézményvezeto áLtaIrábizoÍt feladatokat.
Feladata a kcizponti bęszerzések lebonyolítása, szakmai ellenőrzésęk lefolýatása. Intézkedési
jogk<irét az intézményvezetővel történt egyeztetést követően az önkormźnyzat, Szakmai szervezeti
egységek vezetoí és a JEB valamennyi közalkalmazottjairányában gyakorolhatja.
Kö zvetlen k źny ítása a|á tartozik a gondnoks ág.

1.1.3 Biilcsődevezetők

Bĺjlcsődevezetők7 fo

A bö l cs ő devezetőket az intézméĺyv ezető bízza me g.

Munkakönikben, szakmai kéľdésekbęn ĺjnálló hatáskĺjľben intézkedésľe j ogosultak.
Részletes feladataikat a munkaköri leírásuk tarta|mazza.
MunkájukÍól kĺjzvetlen a JEB intézméĺyvezetőj ének kĺitelesek beszámolni.
A bcjlcsődevezetok egymással mellérendelt viszonyban állnak. A mfüĺidéssel kapcsolatos
gazdasági-pénzngyi feladatok tekintetében a bölcsődevezetők az intézméĺyvezető iránymutatása
szerint ktjtelesek elj áľni.

1.1.3.1 Biilcsődevezetőkfeladatai

o A munkahelyen folyó napi munka felelős írányitőja, résń. vesz az iĺtézmény szakmai
irányításában.

.{
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o Felelős a Bĺjlcsőde mfüödési feltételeiért (személyi-tárgyi feltételek).
o Felelős a bĺjlcsődei dolgozók munkájáért, a bölcsődében gondozott gyermekek haľmonikus

fej1ődésééľt.
o A helyi adottságok figyelembevételével męgszervezi a Bolcsőde munkaľendjét, a dolgozók

munkabeosztásät. Irźnyitja és ellenőrzi a Bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak
elLátását.

o Törekszik arľa, hogy minden csopoľtnak állandó kisgyermeknevelői legyenek, a napirend
meglervezésénél szakmai segítséget nyújt.

o Ahol 14 fős gyermekcsopoľt kialakításáľa keľiil sor, megteremti és biĺosítja a mfüödés
feltételeit.

o Ha egy gyermek megbetegszik, gondoskodik anól, hogy a sa1lot értesítsék, és a gyermeket
elvigyék a bĺjlcsődéből. Fertoző betegség esetén végľehajtja a Budapest Fővaľos
Kormanyhiv ata|a KerĹileti Népegészségugyi Intézet vonatkozó utasításait.

o Az éIe|mezésvezeto hiźnyzása esetén végzí az éIęImiszerek tarolását, kiszabását, kiadását.
Felelős azért is, hogy minden ételféleségből mintát tegyenek el. Külĺjnös gonddal ügyel a
tejkonyha munkájĺáľa.

o A Bölcsőde egész dokumentációjanak megfelelő, naprakész, hiteles és pontos vezetéséért
felel. Feladataaz oľvosi ađminisztráciő végzésének elősegítése is.

o A szo|gá|tatás igénybevételéľől a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
KENYSZI/TEVADMIN elektľonikus nyilvźntartásában rendszeres jelentési
ktitelezettségének eleget tesz.

o Ellenőrzi a kisgyermeknevelőknek a gyeľmekekkęl kapcsolatos dokumentációs munkáját.
o Kezeli a Bölcsőde gyógyszerkészletét. A gyógyszeľek megfelelő táľolásaľól gondoskodik.
o ..Felelős a Bölcsődére, mint intézményre vonatkozó rendeletek, utasítások, jogszabályok

végrehajtásáéľt, illefue betartásáért. Gondoskodik a munkavédelmi és ťúzvédelmi utasítások
betartásáról.

o A,'szakhatóságok á|tal fe|tźtrt hianyosságok megszĹintetéséről, javitásárő| azonna| intézkedik.
o Fontos Szerepe van a munkaerő szervezésében, kiválasztásźlban, betanításában.
o A B<jlcsőde dolgozóival megismerteti a belső szabźůyzatokat' nyomon követi azok

érvénvesülését. betaľtását.
o Éves.munkatervet készít a dolgozók szabadságo|ásźra, a Bölcsőde iizemeltetési idejére

vonatkozóan.
o A b<jlcsődei dolgozók szabadságélt engedélyezí, azt a szabaďsźlgengedély könyvbe kiírja.
o Javaslatot tesza(Bölcsőde tatarozása, kaľbantartása, felújítása,aze|használódott felszerelési

ttr gy ak pótlás a, ) a B ĺj lcs őde tisztitásźn ő1 é s rendj érő |.

o Közremfüddnek a JEB SZMSZ-ének, kötelezően eLőírt szabá|yzataínak, továbbá a JEB
- mfüödését segítő egyéb szabá|yzatoknak, rendelkezéseknek az elkészítésében.
o Kapcsolatottart a családokkal, a gyeľmekjóléti központtal, a védőnői há|őzatta|, a kömyező

óvodfükal és lehetőség, illetve igény szeľint a hasonló pľofilú gyermekintézményekkel.
o Szakmai tudását a kĺjvetelményeknek megfelelően szinten tartja, tovźtbbképzésękęn vesz

tésń'.
o Munkáját közvetlen felettesének iranyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabźiyok és

ľendelkezések szerint vészi.
o Évenként köteles részt vänni a munka-" balesętvédelmi és tliztenđészeti oktatásban.

1.1.3.2 Helyettesítésük

A bĺjlcsődevezetők helyettesítését az adott telephelyen dolgozó eÍTe a feladatköne kijelölt
kis gyeľmeknevelő kollé ga ltĺtj a e|.

b6
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t.l.4 Biztos Kezdet Gyeľekház vezető feladatai

l fo Biztos KezdetGyerekhaz vezętĺó

o Felelős a Biaos Kezđet Gyerekhaz (továbbiakban: Gyerekhtĺz) magas színvonalú szakmai
mfü ĺjdéséért, a Gyeľekház kĺiltségvetésének betaľtásáéľt.

o A gyermekek szźlmára állapotfelmérést, fejlesztő fog|a|kozást biztosít.
o Szakmai alapelveknek megfele|ó gondozálsi _ nevelési módszerek alkalmazásźxal minden

gyeľmek számáraazegyénl bánásmód elvét valósítja meg.
o Figyelemmel kíséri és elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlőđését. Szakmai munka

folyaman kiemelt figyelmet fordít a fejlődési megtoľpanások észleléséľe.
o Biztosítja a gyermekek igényeinek megfelelő targyi köľnyezetet, a teret a

mozgásfejlődésĹikhöz, a koruknak megfelelő játékeszkö zökęt.
o Az elmélyült, alkotó, szabadjátéktevékenység feltételeit biztosítja. A gyermekek egymás

melletti és eg}Ąltt játszási igényeit egyarźnt tźlmogatja, kialakítva ennek közösségi,
e gyüttélé si szab áIy ait.

o A gyeľmekek egészséges személyiségfejlődésének érdekében különös gonddal segíti elő az
én.tuđat kialakulását. Az önállósági tĺjrekvéseket támogatja, a helyes kultuľhigiénés
szokások e|saj átítását szor galmazza.

o A nyelvtanilag helyes beszéd, megfelelő aľtikuláció, a gyermek szintjének megfelelő
szőhaszná|at a|apvetó követelmény. Fontos, hogy sok gyeľmekdalt, verset, mondókát
i smerj en, é s me gfel el ő en alkalm azza mllllkája során.

o Lehetőséget teremt a szĹilőknek, hogy a gyermekkel egyĹitt vehessenek részt a különböző
képesség-kibontakoztató foglalkozásokon.

o A szülők szźlmáĺa személyiség- és kompetenciafejlesztést cé|ző, valamint egyéb pľeventív
célú programokat szeľvez.

o Rendszeres ęn szęÍvezközösségi renđezvénýa sziilők, illetve a helyi közĺisség szánfua.
o A szfüségleteknek megfelelően a sztilők tészére kiilső meghívott szakember á|taLi

tanácsadást szervez (pl. védőnői, dietetikusi, orvosi).
o Rendszeres alkalmanként szülői csopoľtos beszélgetéseket szervez, í||etre konzultációs

lehetőségeket biztosít.
o A szak'rna szabáLyaínak megfelelő visszaje|zésekkel segíti a sztilőket gyeľmekfü

nevelésében, gondo zásában,
o A sztĺkséges dokumentáció naprakészvezetése.
o Éves munkateľvet készít a Gyerelďlźniizemeltetési idejére.
o Javaslatot tesz a Gyerekhaz a foglalkozásokhoz szfüséges eszkoz és játék beszerzésére.
o Kapcsolatottart a családokkal, a gyermekjóléti szoIgäIattal, a védőnőihá|őzatta|, akomyezo

óvodákkal és lehetőség szerint a hasonló pľofilú gyermekintézményekkel.
o Szakmai fudását a követelményeknek megfelelően szinten tartja, továbbképzésęken vesz

tészt.
o Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmában töľtént váItozásokat, a munkakörhöz

kapcsolódó szakirodalmat, gondot fordít az önképzésre.
o Feladatait pontosan, lelkiismeľetes köľültekintéssel, példamutató munkafegyelemmel végzi.
o Munkáját közvetlen felettesénęk irtnyítása és feltigyelete aIatt a hatályos jogszabá|yok és

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

;|jĺ
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2. A JEB szERvEzETI EcYsÉcnnrľx FELADATAI

A JEB munkataľsai koza|kaLmazotti jogviszonyban füállásban, teljes munkaidőben |átjak e|'

munkakörfüet, feladataikat. A közalka|mazotti jogviszonyra a kĺizalkalmazottakjogállásaról szóló
1992. évi )O(XIII. tĺĺľvény rendelkezései iranyadóak.

A munkataľsak részletes feladatait a munkakĺiľi leíľások tartalmazzák.
Minden munkakörben egységęsen éľvényesül (munkaeszkozok, szervezeten kí\,iili személyek,
szervezeti egység mfüödése, stb.) az általános káľtéľítési, polgáľi, btintetőjogi felelősség.

2.1' Központi szervezetierység munkatáľsai

1 fő szaktanácsadó
1 fő pszichológus
2 fő munkaü gyi ngyintéző
l fł5 gazdasági ugyintéz(5
1 fő szolgáltatáskoordinátor
I fő recepciós iiglintéző
I fő gépjarmuvezető
1 fii kézbes íttl-takarítő
5 fő gondnok
3 fő otthoni kisgyeľmeknęvelő

2.1.1 Szaktanácsadó feladatai

o A bĺjlcsődék szakmai munkájának segítése tanácsadással, szakmai látogatásokkal,
megťrgyelésekkel, szakmai progľamokka|, tźrrgyi és személyi feltételek, munkafolyamatok
elemzésével.

o Megfigyelési szempontsorok, értékelő lapok, elemzési szempontok kidolgozása.
o Elégedettségi vizsgálatok (szülők, gondozónők, vezetők) előkészítése, lebonyolítása,

éĺtékelése.
o A szakmaí szervezeti egységek statisztikai adatainak gyiĺjtése, véleményezése, bęsziímolók

készítése.
o A JEB szakmai programjának, SzMSz-nek, szakmai szabá|yzatainak, dokumentációnak

elkészítése.
o A szakđolgozók nyilvántaľtási rendszerének és képzési kĺjtelezettségének figyelemmel

kíséľése.
o Ellenőrzésekben való részvétel a gyámhivata| felkérésére.
o A JEB oktatási intézményekkel tĺlľtént megállapodásaa|apjźnszakmaí gyakorlatok szęwęzésí

és iranyítási feladatainak ellátása.
o Szolgáltatások modelljének kidolgozása.
o Szakmai tudását a követelményeknek megfelelően szinten tartja, továbbképzéseken részt

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

ręndelkezések szerint vépzi.
o Évenként köteles részt vänni a munka-, balesetvéđelmi és tuzĺendészeti oktatásban.
o JEB ĺjnként váI|a|t feladatainak koordinálása.

2.1'.2 Pszicholĺígus feladatai

o Szakmai kompetenciájának megfelelően figyelemmel kíséri a gyeľmekek fejlődését.

ľ&
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o A szĹikséges admini szttácíőkat vezetí.
o Feladata a szakmai szewezeti egységekben dolgozók munkájanak segítése.
o Szaktudásźxal segíti a kisgyeľmeknevelők családtámogató munkáját, megfigyeléseinek

tapasńa|atait megbeszéli a kisgyermeknevelőkkel, segítí a gonďozétsĹnevelési munka
színvonalának folyamatos emelését.

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

o Feladataarászoruló gyeľmekek és családok mielőbbi szakemberhez juttatása.
o A kisgyermeknevelők munkája során adódó megterhelő problémák feldolgozását

mentálhigiénés tĺĺmo gatás formáj álbaĺ _ se gíti (esetme gbeszélő csopoľt).
o Szakmai fórumokon bemutatja, népszeľíĺsíti a btilcsődét, az ott folyó gondozó-nevelő munkát

(előadás, poszter, cikkek, stb.).
o Yezeto szeľepet vá||al az aIapelIźtásokon tuli családtámogató tevékenységek módszertanának

kidolgozásában.
o Feladata a mentálhigiénés kultura fejlesztése és terjesztése.
o Aktívan résztvesz aszakmaí és készségfejlesztő továbbképzéseken, szakmai konzultációkon.
o Folyamatosan figyelemmel kíséľi a szakmában történt változásokat, a munkaköľhöz

kapcsolódó szakiľodalmat, gonđot foľđít az onképzésre.
o Feladatait pontosan, a gyeľmekek iľránt érzett felelősséggel lęlkiismeľetes köľültekintéssel,

példamutató munkafegyelemmel végzi.
o A gyeľmekek személyi adatait bizalmasan kezelí, betaľtja az adaffiédelmi töľvényben

előínakat, a gondozott gyermekek és sziileik személyiségi jogait védi, tiszteletben tartja.
o Munkája során mindig a bölcsőde gondozási _ nevelési elveit képviseli.
o Munkáját közvetlen felettesének inĺnyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabáIyok és

rendelkezések szerint vészi.
o Évenként köteles résĺ vJnni a munka-, balesetvédelmi és ilzrendészeti oktatásban.

2.|.3 Munkaügyi iigyintéző feladatai

o Az tĺj dolgozók nyi|váĺtartásba vétele (személyÍigyi nyilvantaľtó pľogramban rogzités,
munkaszerződés készítés, szabadság megá||apítás). Az adatlapot és a kinevezést a Magyar
Á[amkincs tźr felé továbbítj a.

o Leszámoló lap a|apjĄ munkaviszony megsziintetése, az elszámoló lap kiállítása,
továbbítása a Magyar Allamkincstar felé, - a munkaviszony megsztintetés átvezetése a
nyilvántartásokon.

o A nyugdíjba vonuló dolgozók munkaügyi iigyintézését,e|végzí.
o Betegszabadság nyilvríntartása, továbbítása a Magyaľ Allamkincstar felé. Hetente összesíti a

beéľkezett táppéĺlzutalványokat, kimutatás kíséretében továbbítja a Magyar Á[amkincstaľ
felé.

o Év elején megállapítja minden đo|goző szabadsźryát' erről az értesítőket a bölcsődevezetők
felé megküldi.

o Yezeti a JEB székhelyén dolgozók és a bölcsődevezetők á'Ita|igénybevett szabadságokat.
o Fizetés nélküli szabadsźtgok engedélyét, GYED-GYES engedélyeket elkészíti, továbbítja a

Magyar Áil amkinc s tálmak.
o Havonta ę||ęnőrzi a jelenléti íveket' az esetleges eltérésekről a bölcsődevezetóket

tźĄékoztatja.
o Minden hónap elején tjsszesíti a távolmarađźs, a szabadság és a vá|tozóbéľ jelentéseket és a

me gađott hataridőíg továbbítj a a G azdasági S zervezet fel é.

o Havi létszám és béľstatisztikátkészít.
o Negyedévente elkészíti a szociá|is ágazatí pótlék elszĺímolását, és előkészíti a következő

negyedévi igénylést.
j
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o A cafeteľia nyilviíntaľtást vezetí.
o Elkészíti azátsorolásokat, továbbitjaa Magyaľ Á[amkincstar felé.
o A besorolási., bér-, személyi adahĺéltozźtsokat felvezetí anyilvántaľtásba.
o Költségvetés előkészítéshez, beszámlo|ő elkészítéséhez adatszolgźtltatás a vezető és a

G azđasági Szerv ezet felé.
o Miiködési noľmatíva szĺímításhoz ađatkoz|és.
o A gyeľmek étkeztetés tizemeltetési állami normatív tźĺnogatásáůloz szĹikséges

adatszoIgźlltatás.
o Eves béremelés előtt kimutatást készít a dolgozók besorolásaról, béréľől.
o Előkészíti a jubileummal kapcsolatos kifizetéseket.
o Y ezeti az iires álláshelyek nyilvantartását.
o Képzési tervet (1 éves, 6 éves) készít és véitozásait vezetí, a Nemzeti Család és

SzociálpolitikaiIntézęt fęlé tĺiľténő jelentési kötelezettségnek eleget tesz.
o Munkaviszonyľa iranyuló egyéb jogviszonyt létesítők szerzódését elkészíti (megbízási díj,

diák munka).
o A ktizfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók nyilvlíntaľtásba vételét (személyĹigyi

nyilvĺíntaĺtó programban , rłĺgzítés, munkaszerződés készítés, szabadság megállapítás)
e|végzi, ezeket aMagyat Allamkincstat fę|é tovźlbbítja.

o Kĺlzfoglalkońatásban résztvevo dolgozók munkaviszony megsziintetése' elszámoló lap
kiállítása, továbbítása a Magyar Áltamkincstźr felé, - a munkaviszony megsziintetés
átv ezetése a nyilvántartás okon.

o A Magyaľ Államkincstáľ felé a megadott hatźrlđíiigaz cisszes előíľt jelentést leadja.
o A munkaiigyi nyilvantaľtásokat napľakész állapotban tartja.
o."F'Ivégzi a JEB központi szervezetí egységében jelentkező adminisztráciő vezetését, a

számítőgépes adattaľo|ást, jegyzőkönyvek kitcjltését.
o A fenntartó önkoľmányzat Péĺuugyi Ügyosńá|ya és a Gazdasági Szervezet á|tal kért

aďatszo|gáltatásoknak ele get te sz.
o Figyelemmel kíséľi a közalkďmazottak jogáIlásara vonatkozó jogszabáIyok vá|tozáséú,

ennek kĺjvetkeztében a belső szabáIyzatok módosításiíľa javaslatot tesz az intézményvezető
felé.

o A vezetői éľtekezletekľe a meghívókat elkészíti, és postźuza, az értekezletekĺől
jegyzőkönyvet készít.

o Gondoskodik a beérkező levelęk iktatásaról, a kimenő levelek és más okiratok másolatiínak
iktatásrĺról. A különb ozo hatánđőket nyilvríntaľtja.

o Munkáját közvetlen felettesének irányítźsa és felügyelętę a|att a hatályos jogszabá|yok és
rendelkezések szerint vészL

o Évenként kĺjteles részt všnni a munka-. balesetvédelmi és tílzĺetđészéti oktatásban.

2.I.4 Gazdasági iigyintéző feladataĺ

o Költségvetés előkészítéshez, beszámoló elkészítéséhez adatszolgáltatás a vezető és a
G azdaséryi Szerv ezet felé.

o Közvetlen kapcsolatottartabölcsődęvezetőkkel minden gazdasági kérdésben.
o Yezeti a költségvetés felhasznáIáséú, melyľől negyedévente tájékońatást ad az

intézményvezetőĺek.
o A vásarlások előtt ellenőrzi aťelhasználásra vonatkozó kereteket.
o Gondoskodik az intć,zmény gazdáIkodását éľintő beszámolási kötelezettségek teljesítéséľől.
o A fenntartó cjnkormányzat Pétuugyi Ügyosztá|ya és a Gazdasági Szeľvęzet á|tal' kért

ađatszo| gá|tatásoknak el e get te sz.
o E|végzi a JEB Központi szervezeti egységében jelentkező adminisńráciő vezetését, a

számítógépes adattarolást, utalványok, számlák kitcjltését.
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o A nyilvantaľtási rendnek megfelelően kezeli abeérkező száĺ'ĺiái<at, utalványokat a flzetési
határidők betaľtásával.

o Gondoskodik a beéľkező levelek iktatásaról, a kimenő levelek és más okiratok másolatának
iktatásĺĺľól. A kiilönböző hatáľidőket nyilvríntaľtj a.

o Az éves leltźrozást megszeľvezi, lebonyo|ítja, az összesítő leItárt a megadott hatándőre
továbbítja. Részt vesz az éves selejtezés előkészítésében, és a selejtezési bizottságban.

o Részt vesz a b<jlcsődei beiratkozás adminisztrációs feladatainak ellátásában.
o Munkáját kĺizvetlen felettesének iranyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabáIyok és

rendelkezések szeľint v égzi.
o Évenként köteles részt venni a munka-. balesetvédelmi és tilzĺenđészeti oktatásban.

2.1.5 Szo|gáitatáskooľdĺnátor feladatai

o Recepciós feladatok ellátása a Központi szewezeti egység székhelyén.
o A JEB postai és elektronikus úton étkező levelek, küldemények fogadása, iktatása' kezelése.
o A Szakmaí szervezeti egységekhezkézbesitő tltjaÍI vagy elektronikus módon tájékońatők,

hivatalos levelek, vagy egyéb dokumenfumok eljuttatása.
o Telefonhívások, egyéb kommunikációs csatoľnán (e-mail, sms stb.) érkező Ĺizenetek

fogadása, továbbítása.
o Az intézményvezetővel tĺ'rtént egyeztetés alapján ügyfelekkel telefonos vagy személyes

ta|źikozás e gyezteté s e
o lratok, kaľtonok, ívek, egyéb dokumentumok szakszerĺi kezelése, tarolása.
o A JEB mfüĺjdéséhez kapcsolódó listfü, jegyzékek, jegyzőkönyvek vezetése, szigoru

számadástl nyomtatványok nyilvántaľtásának kezelése.
o A házi pénńar foľgalmának preciz, pontos vezetése, a beérkezo szám|źtk kezelése,

utalványok elkészítése.
o A Bölcsődék tisnítószer fogyasztásanak nyilvántaľtása.
o A korszenĺ ügyviteli és kommunikációs eszk<lzök, infoľmációforrások megfelelő kezelése.
o Ügyfelek fogadása, igényeknek megfelelő tftbaigazítás, ,tźljékoztatás, segítségnyújtás,

probléma kezelése.
o Bölcsődei elhelyezés irant érdeklődők megfelelő tájékońatźsa.
o Gyermekfü bölcsődei beiratkozásáĺa érkezo szülők fogadása, a szĹikséges. adminiszttáciőban való segítségnyújtás (kérelem elkészítés, adatok felvétele). Atvételi

elismeľvényt ad a sztilőnek az źtfuett dokumentációról, melyet regisztrźrciós soľszámmal
köteles ęllátni.

o A felvételi kéľelmet benffitott gyeľmek adatainak rogzítését eIvégzi az INFORMIR
elektronikus ľendszeľbe.

o A bĺjlcsődei e|he|yezést kérő gyeľmek felvételéhez köteles a b<jlcsődevezetőkkel egyeztetni.
o A gyermek bölcsődébe tĺiľténő felvételéľől köteles éľtesítőt küldeni a sziilőnek vagy a

törvényes képviselőnek.
o Az éwényben lévő jogszabźiyok alapjan e|őkészíti a gyeľmek étkezésí és gondozási díjának

összegét meghatároző dokumenfumot. A személyi térítési díj megállapítást a
b<jlcsőđevezetonek és a sziilőnek is megküldi.

o Az intézményvezető kérésének megfelelően a bĺilcsődevezetók áIta| megadott infoľmációk
a|apj án adatszolgá|tatźst v é gez.

o Szfüség esetén a szolgáItatás igénybevételéről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
KENYSZVTEVADMIN elektľorrikus lryilvárrtartásában jelerrtési k<jtelezettségrrek tesz
clcgct.

o Sztikség esętén besegít a Gyerekház fe|adatainak e||átźsźlba.
o Munkáját kĺlzvetlen felettesének irányítása és felügyęlete alatt a hatályos jogszabáIyok és

\

'o ľendelkezések szerint végzi.
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o Évenként köteles részt venni a munka-, balesętvédelmi és tlizĺeĺdészeti oktatásban.
Tĺibblet feladatok a munkak<iri feladatok e||ttása mellett:
o Koordinálja és rendszeresen e||enórzi a tagtĺtézmények KENYSZ/TEVADMIN

elektľonikus nyilvrĺntaľtását.
l o El|enórzi atagintézmények havi jelentéseit a téľítési díjakról és igénybevételľől.
: o A felvételi kérelmet benyújtott gyeľmek adatainak rógzitését elvégzi az INFORMIR
: elektronikus ľendszerbe.
:

: 2.I.6 Recepcíós iiglíntézőfeladataí

i o Recepciósfeladatok elldtúsa a Köqonti szervezetí eglség székhelyén.
i o A JEB postaí és elektronikus titon érkező levelek, kiildemények fogadúsa, iktatása,, kezelése.

o A Szakmai szeľvezeti eglségekhez kézbesítő útjón vagł elektronikus módon tdjékoztatók,., hívatglos levelek, vagl egléb dokumentumok eljuttatúsa
i o Telefonhívdsok, egłéb kommunikócilÍs csatoľnún (e-mail, sms stb.) érkező iizenetek, 

.fogaddsa, továbbítása.
i o Az intézményvezetővel tiirtént egyeztetés alapjdn iigłfelekkel telefonos vagy személyes
: talúlkozds egłeztetése.
; o lratok, kartonok, ívek, egyéb dokumentumok szakszeľíí kezelése, túrolósa.
l o A IEB mííködéséhez kapcsolódlí listák, jegłzékek, jegyzőktinyvek vezetése, szigorú
i . szómadúslű nyomtatvónyok nyilvúntartúsdnak kezelése.
i . '. o A koľszeríí iigyviteli és kommunikócíós eszközijk, informdcilíforrdsok megfelelő kezelése.
i . . o Ügłfelek fogadása, igényeknek meg1felelő útbaigazítós, tójékoztatús, segítségnyújtlÍs,
i ' probléma kezelése.
i o Bijlcsődei elhelyezés irdnt érdeklődők megfelelő tdjékoztatdsa.

o Gyeľmekiik btjlcsődeí beíratkozósóra érkező sziilők fogadúsa, a szĺikséges
i '.:..; adminisztrúcióban való segítségnyújttźs (kérelem elkészítés, aďatok felvétele). Atvételi
i |:,, elísmervényt ad a sziilőnek az únett dokumentdcióról, melyet ľegisztrdcíós soľszdmmal

köteles elldtní.
i o A felvételí kéľelmet benyújtott głermek adatainak riigzítésět elvégzí az INFORMIR

e le ktr o nik us r e n ds ze r b e.

' o A bölcsődeí elhelyezést kérő gyermekfelvételéhez köteles a biilcsődevezetőkkel egłezteÍní.
; o A gyermek biilcsődébe tiirténő felvételéľől kiiteles éľtesítőt kiilďeni a szĺilőnek vagł a

tö ľv ény e s képvís e lőn e k.
] o A tanulószerződéses tanulókkal kapcsolatos admínisztrációsfelaďatok eilátása.

Kapcsolattaľtús az ískoldval.
Foglalkozlźsi napló k előkészítés e.

A b i, lc s őď é k b e n v ezet en d ő adminÍs ztr dc ió s e g ít é s e.

A tan ul ó kr a kii t i) tt fe l e l ős s é g bizto s ít lźs kar b antart ús a.
A t an ulós ze ľ zőď és s e l kap c s o l ato s kíadás o k kiiv etés e.

o Megbízlźsi szerződések előkészítése.
o Munkdjdt közvetlen felettesének irdnyítdsa és feliigłelete alatt a hatdlyos jogszabályok és

rendelkezé s e k s zerint vé gzL
o Evenként köteles részt venní a munka-, balesetvéďelmi és tíízľendészeti oktatúsban.

2.l.7 Gépjáľművezető feladataĺ

o Vezeti az intézményi tulajdonú gépjáľmúvet, gondoskodik a karbantarttsáĺő| és
tísztźntartásaĺól.

o Ellenőrzi, hogy a gépkocsinak érvényes forgalmi engedélye, biztosítása legyen.

.r. ,ŕ,
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A gépjrírmű üzemeltetéséhez szĹikséges okmrínyokat és kulcsokat munkaidejében kclteles
magźná| taľtani.
Munkaiđővégén a gépjármiĺvet a 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19. szétm alatti bölcsőde
erÍe a célra kialakított udvaľán helyezi el.
A gépjármű kulcsát szabađsága idejére a JEB 1083 Budapest, Szigetváľi u. 1. szán a|att az
intézményvezetőnek köteles leadni.
A JEB levelezésével kapcsolatos napi kézbesítési feladatok ellátása.
E|végzi a szá||ításí, aÍLyag- illetve bútoľmozgatási feladatokat'
Segítséget nyújt a JEB részéľe történő beveľzések lebonyolításában.
Naprakészen vezeti a sztikséges dokument áciőkat (menetlevél).
Aközvetlenfęlettesétrendszeresentájékoztatjaaze|végzettmunkájaról.
A gépjáľmri meghibásodását azonnal jelzi az intézményvezetőnek és az utasításnak
megfelelően gondoskodik a hiba kij avításĺíról.
Nyitvataľtási napokon a |087 Budapest, Keľepesi tlt 29lA. szálm a|atti Főzőkonyhából
élelem szźi|itása a 1087 Budapest, Századostlt I. szźnn' alatti Fecsegő-tipegő Bĺjlcsődébe.
A gépjárművel tĺiľténő közlekedés sorĺán köteles betartani a közlekedési szabá|yokat, legjobb
tudása szeľint mege|oznl a baleseteket.

o Munkáját közvetlen felettesének iľrĺnyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és

rendelkezések szeľint végzi.
o Évenként köteles részt venni a munka-. balesetvédelmi és tuzteĺđészeti oktatásban.

2.l.8 Kézbesítő.takarítő feladatai

o Küldeményeket, leveleket kézbesít, kisebb csomagokat szá||it, illefue kisegítői feladatokat
lát el.

o Egy eńeti az elv é gzendő fel adat ot az intézményv ezetov eI.

o Atveszi a kézbesítendő küldeményeket, ellenőrzi a küldemények daľabszźlmát, a kézbesítési
címet

o Az átadott leveleket, küldeményeket a megadott címekĺe postázza (postai úton, vagy
személyes kézbesítéssel).

o Soron kívĹil kézbesíti a sĹirgős küldeményeket.
o Sikertelen kézbesítés esetén je|zi azt az intézményvezetőnek, illetve ismételten megkísérli a

. kézbesítést.
o SérĹilt küldeményeket jelzi az intézményvezetőnek.
o Székhelyen takarítási munkák elvégzése.
o Munkáját kĺjzvetlen felettesének iranyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabáIyok és

rendęlkezések szerint végzí.
o Évenként köteles részt venni a munka-, balesetvédelmi és tllzręĺďészeti oktatásban.

2.1.9 Gondnoki feladatok (gondnokság)

o Felađata a folyosók, termek ellenőľzése a munkahelyi balesetek elkeľĹilése érdekében' s a
felfedezett veszé|yeztető he|yzet, állapot megsztintetése kaľbantartási, javítási feladatok
elvégzésével.

o Az ablakok, Ątők zźlrainak állapotától fiiggően ellátja a kaľbantaľtási feladatokat, de
legalább kéthavonta ellenőľzi azok nyithatőságźń, zźrhatőságát. SzĹikség szeľint e|végzi a
zn ak olaj o zási, kerré si fel adatait.

o Kéthavonta, de fiĺtési szezon megkezdése előtt' gondoskođik a flĺtőtestęk ellenőrzéséró|,
légtelenítéséről.

o A mellékhelyiségek karbantartási feladatait a viz és szennyvízvezetékęk. valamint csapok
állapotának ellenőrzésével látj a el.
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o Az udvar, illetve az intézmény egyéb terĹiletének rendezettségétol, ápoltságĺĺról
gondoskodik, a parkosított teľületet gondozza (szfüség szerint füvet nyír, gercb|yéz, metsz,
ga|Iy az, póto Ij a az eIpusfr; lt növényeket, lo c so lj a a zo|d teľiiletet).

o Télen bińosítja a jríľófelületek tisztántartásźtt, ellapátolja a havat, gondoskodik a jaľdák'
lépcsők csúszásmentesítéséről.

o A Bölcsőde rendezvényeihez kapcsolódóan e|végzí a rendezvényhez kapcsolóđó
teremľendezési és visszaľendezési, tovźtbbá az egyéb eszkĺjzökkel kapcsolatos szerelési
feladatokat (hangosítás, stb.).

o Az épület állagmegóvási, illetve egyes beruhazási feladatai megvalósításában részt vesz,
segíti a kiilső szolgá|tatők, vállalkozások ilyen tevékenységét.

o Az épület beľendezései, felszeľelései vonatkozásában az alkalmanként jelentkező
hibaelhárítási feladatokban részt vesz' segíti a kiilső szolgáItatők, vállďkozások ilyen
tevékenységét.

o Kĺiteles előre jelezni a kaľbantaľtási feladataihoz sziikséges eszköz, szerszám szfüségleteit.
Felelős a szánźra kiadott eszközökért, szerszámokéľt, anyagokért. Köteles a rőtbízotí
eszközĺjket, anyagokat biztonságos helyen taľolni.

o Köteles együttmfüĺjdni a JEB-et érintő beszerzések lebonyolításában.
o Feladata, hogy a munkateriiletén a JEB vagyon bíztonságźra iigyeljen, taľtsa be a

vagyonvédelmi előírásokat, a munkaterüIetéheztartőző helyiség zźrásarő| gondoskodjon.
o Köteles a karbantartási, javítási feladatokhoz sziikséges gépeket, beľendezéseket és

eszközöket balesetvédelmi előírásoknak megfelelően használni (pl.: sziikség szerint
ár amta|arńtari, ízző c seľéhez a |étr a b i zons ágo s használata, stb. ).

o Feladata, hogy az e|végzeltkarbarfiartásokat a kaľbantaľtási naplóba bevezesse.
o Kĺiteles feltáľni és ismeľtetni mindazokat az észrevételeket, amelyek a munka-,

balesetvédelemmel, és tÍízľendészettel kapcsolato sak.
o Munkáját közvetlen felettesének azintézményvezeto-helyettes irányitása és felügyelete alatt

a hatályos jogszabźl|yok és rendelkezések szerint végzí.
o Evenként kĺjteles részt venni a munka-, balesetvédelmi és tíneĺdészeti oktatásban.

2.1.10 otthoni kĺsgyeľmeknevelő feladata

o A kisgyeľmeknevelő tevékenysége csupán a feliigyeleti időben szfüséges gondozási
feladatok ę||átásźlr a terj ed ki.

o A gondozás módját a gyeľmek életkoľához és egészségi állapotlĺhozigazitja.
o Feladatai ellátása során töľekszik aĺľa, hogy a műveletek örömet, kellemes érzést jelentsenek

a gyermek szánára és ne kényszeľt.
o A gonđozási tevékenységek el|átásźůloz köľültękintőęn előkészítĺ a szĺikséges eszk<izöket,

bizto sitj a a köľnyezeti fęltételeket.
o A gondozás soľán Íigyelembe veszi a szülő kéréseit mindaddig, amíg az a gyermek

szfü sé gleteinek kiel égítését hátrĺányo san nem befo lyásolj a.

o A gyeľmek étkeztetése során a szĺJlő által elkészített éte|t klná|ja a gyeľmeknek, vagy
|<tzźrőIag az ellátott gyermeknek készít ételt a család hźEtaÍtásábaÍL biztosított
alaparryagokból, a rendelkezésére álló eszközökkel. Figyelembe veszi a gyeľmek éBĺágyát,
egyéni íz|ését.

o A lehetőségelďlez képest megteremti a szoptatáshoz szükséges nyugodt légkĺiľt.
o A szobatisńaság és öltöztetés területén a gyermek fejlettségének, érettségének megfelelően

nýjt segítséget.
o A gyermek egészséges szeméIyiségfejlődésének érdekében különös gonddal segíti elő az én-

fudat kialaku|ását. Az önállósági tĺjrekvéseket támogatja, a helyes kultúrhigiénés szokások
el s aj átítás át szor ga|mazza'

o Segít a gyermek alkalom szeľinti pelenkázásában, szobatisńaságranevelésébęn.
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o A gyermek koriíhoz és szfüség|etéhez igazoďő alvási szokásokat tiszteletben taľtja. A
nyugodtalvás és pihenés feltételeit a lehetős égek'hez méľten biztosítj a.

o A ftiľösztéshez szfüséges eszkĺizök előkészitése és a gyeľmek fiirđetése a szĹilők igénye
a|apjźn.

o A gyermek jźtékéůloz, foglalkoztatásához a rendelkezésére á11ó lehetőségek ismerętében
biĺosít megfelelő nyugodt légkĺĺĺt, játékot, eszkĺizĺiket, teľet, időt. A játszőtéri
nagymozgźlsostevékenységhezkéľiasziilőkhozzajźrulásźú,

o A gyermek ek lev egőztetésének bizto sítása az iďójár ásnak me gfelelően.
o Figyelemmel kíséri és elősegíti a gyeľmekek testi és szellemi fejlődését.
o A nyelvtanilag helyes beszéd, megfelelő aľtikuláció ' a gyeÍmek szirrtjének megfelelő

szőhasznáiat alapvető követelmény. Fontos, hogy a kisgyermeknevelő sok gyeľmekdalt,
verset, mondókát ismerjen, és megfelelően alkalmazzaaz ellátás során.

o Közremfüödik, tanácsot ad a gyeľmek pszichoszomatikus fejlődését elősegítő napirend
kialakításához'

o Figyeli a gyermekorvos, védőnő tanácsait, a pľeventív sztĺrések, kötelező oltások
fontosságát, időpontját a szülőkkęl tudatosítja, közremfüödikaz azokon va|ő részvételen.

o A sztikséges adminisztľáció napľakészvezetése.
o A gyeľmeket felügyelet nélkiilhagynia TILos!
o A gyeľmekkel szemben tanúsított negatív magatartás fegyelmi felelősségre vonással jar.

o Munkája soľán a bölcsődei nevelés-gondozás elveit szem előtt taĄa.
o Folyamatosan figyelemmel kíséri a szak,snäban töľtént vá|tozásokat, a munkakörhöz

kapcsolódó szakirodalmat, gondot fordít az önképzésre.
o Munkáját kozvetlen felettesének a szaktanácsadó irźnyítása és felügyelete alatt a hatályos

jogszabá|yok és rendelkezések szerint végzi.
o Evenként köteles részt venni a munka-, balesetvédelmi és ťuzĺendészeti oktatásban.

2.2 Szakmai szewezeti egységek munkatáľsai

Bölcsőde - taeintézmény
98 fo kisgyermeknevelő
3 0 fő takarítő 20|8. j anuáľ | . napjátőI bölcsődęi daj ka
6 fő mosónő

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

15 fő szakács
3 fő konyhai kisegítő

Biztos Kezdet Gyeľekház
I fő vezetó, a3,|.4. pontban olvasható
1 fő kisegítő munkatárs

2.2.1 Kisgyermeknevelő feladatai

o A gondjaiľabizolt gyermekcsoport szakszerű gondozása és nevelése, a gyermekek testi és

szellenri fej lődésének elő segítése.
o Szakmai alapelveknek megfele|o gondozttsi _ nevelési módszeľek alkalmazásáva| minden

gyermek számźra az egyéni bĺínásmód elvét valósítja meg. Saját gondozőno _ saját gyermek
rendszerben történik a gyermekek szakszeriĺ ellátása'
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o Figyelemmel kíséri és elősegíti a gyeľmekek testi és szellemi fejlődését. Biztosítja a
gyermekek igényeinek megfelelő targyi k<lmyezetet, a teret a mozgásfejlődésiikhĺiz, a
koruknak megfelelő j átékeszközĺiket.
Az elmélyĹilt, alkotó, szabadjátéktevékenység feltételeit biztosítja. A gyeľmekek egymás
melletti és együtt játszási igényeit egyartnt támogatja' kiďakítva ennek közösségi,
e gyüttélé s i szab á|y ait.
A gyermekek egészséges személyiségfejlődésének éľdekében kiilönös gonddal segiti e|ő az
én-tudat l<lalalęll|źsát. Az önállósági tĺjrekvéseket támogatja, a helyes kulturhigiénés
szokások elsaj átítását szor ga|mąz za.
A nyelvtanilag helyes beszéd, megfelelő aľtikuláció, a gyeľmek szintjének megfelelő
szőhasznáIat a|apvetó k<ivetelmény. Fontos, hogy a gonđozónő sok gyeľmekdalt, verset,
mondókát ismeľj en, és megfelelően alkalm azza az ellátás soľán.

o Kĺizremfüĺjdik a gyeľmekcsopoľt napirendjének ĺisszeállításában és a gonđozónői
munkaľend elkészítésében.
Gondoskodik a gyermekek rendszeres levegoztętésérőI. Minél hosszabb idottaÍtő7kodjanak
a levegőn a gyeľmekek (átékidőben, alvásidőben), az időjáľás figyelembevétele télen és
nyáľon egyarźĺú fontos. (Télen -5 C-ig, kĺínikula esetén szabadban tartőzkodás de. 1| őtáíg,
du. 15,30 órától.)
Figyelemmel kíséri a gyermekek egészségi á||apotát. Ha a gyeľmek megbetegszik, jelenti a
bĺjlcsőde vezetőjének, és ha lehetséges megmutatja a bĺjlcsőde orvosának. A bölcsőđevezető
és az orvos utasítása szerint elIátja a gyermeket, majd értesíti a szülőket' A megbetegedett
gyeľmek kitiltásának tényét az üzenó (csaláđi) fiizetbe bevezeti. (Észlelt ttinetek,
hőméľséklet, e||źńás, stb.) Továbbá lejegyzi a rendkívüli eseményeket, illetve a gyermek
fej lődésére vonatkozó észrevételeket.
A,gyeľmek séľülése esetén i:zenő fiizetben tájékońatja a sziilőt (kisgyermeknevelő, tanú,
szĺJló a|áirźlsa minden esetben).
orvosi vizsgálatokhoz eIőkészít, közľemfüödik a vizsgálatoknźi', számontartjaavizsgáIatra
esedékes gyeľmekeket.
A gyeľmekettisztántartja, szfüség szerint megflirdeti. Gonđoskodik anházata, törölközője,
ágynemiíje tisztántartźlsaľól. (Törölközőt hetente két alkalommaL, ágyneműt hetente cserél,
illetve szfüség esetén.)
Betaľtja a higiénés követelményeket. A hőméľőket tisztántartja, minden sziikséges
alkalommal a pakoló és kézfertőtlenítés lehetőségét biztositja, játékokat ľendszeresen
(hetente / két hetente és szfüség szeńnt) lemossa, feľtőtleníti.
Rendszęręs időközĺ'nként e|végzí a gyeľmekek súly- és hosszmérését, csecsemőknél (1 éves
koľig) havonta, nagy csopoľtban pedig hiáľom havonta.
Gondoskodik a gyermekek helyes és korszeriĺ táplálásáľól. Tálaláskor megkóstolja az éte|t
és meggyőződik aĺrőI, hogy ízébeĺ, színében, összetételében, mennyiségében,
hőmérsékletében megfelelő a gyeľmekek egyéni fogyasztásźlra. Tálaláskor a megfelelő
ruházatot (kötényt, másik k<ipený) viseli. Az é|ę|mezéssel kapcsolatos észrevételeit je|zi a
bölcsődevezetőnęk és élelmezésvezetőnek. Betartja az é|e|mezéssel kapcsolatos higiéniai
előírásokat.
Felęl a csoportjába tartozo gyermekek rvhźr;atáért, játékáért, egyéb haszná|ati tźlrgyak,
eszközĺjk gondos keze|éséért' leltari jegyzék a|apjaĺ áfreszi azokat, meghibásodás, tcirés,
séľülés esętén tźĘékońatja a bölcsőde vezetőjét.
Vezeti az előíľt nyilvántaľtásokat, e|végzi a gondozással kapcsolatos adminisztratív
feladatokat. A csoportnaplót naponta vezetí az eLőítźsoknak megfelelően. Minden lényeges
és rendkívüli eseméný rcgzít írásban.
A bolcsődei egészségügyi törzslapra a gyermek fejlettségi szintjéľe vonatkozó adatokat a
gyermek egy éves koráig havonta, azoníil hiíĺomhavonta beíľja.
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o A gyeľmek btjlcsődébe való felvétele után otthonában meglátogatja a családot. Á[andó napi
kapcsolattaľtás a sziilőkkel, a gyeľmek átvételekor informálódik,hazaadáskor infoľmálja a
szülőt a gyermekkel kapcsolatos napi eseményekľől.

o Amennyiben az intézményben sószoba van, annak hasznéiatźről' tájékoztatja a sni|őt.
o Részt vesz az összevont és a sziilőcsopoľtos értekezIeten, a szülőket érdeklő gondozási _

nevelési kérdésekben beszélgetést v ezet.
o Munkája során kapcsolatba keľül a korzeti védőnővel, valamint a gyermekek intézmény

váltásakor az óvónőkkel. A gyeľmek érdekében a szfüséges és elegendő infoľmációkat
adhatja źi a gyetmek fejlettségi szintjére vonatkozóan.

o A gyeľmekeket feliigyelet nélkiilhagynia TILOS!
o A gyermekkel szemben tanúsított negatív magatartás fegyelmi felelősségľe vonással jar.
o A kisgyermeknevelő a munkahelyén a beosztásának megfelelő időpontban köteles a

csoportszobźlban megj elenni munkaképes állapotban.
o A gondozónő mindaddig köteles a gyeľmekcsopoľtot ellátni, arníg a szolgálatot a váItő

gondozónőnek át nem adta, illetve a gyeľmeket a szülő hazanem vitte. A bĺilcsőde épületét
munkaidejében csak a bĺilcsődevezető engedélyével hagyhatja el.

o A teljes napi munkaidőből egy órát adminisztrácioru (tizenő ťizet, törzslap, fejlődési napló
íľása), felkésztilésľe, szülőcsopoľtos foglalkozźls megtaľtásĺĺľa, miihelymunkaľa, illetve a
csopoľt életének szewęzésével kapcsolatos teendőkľe, tehát a munkaköri feladatokkal
kapcsolatos tevékenys égek e|Lźúására kĺjteles fordítani a munkahelyén.

o Aktívan részt vesz a szakmai és készségfejlesztő továbbképzéseken, szakmai
konzultációkon.

o Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmában történt vźitozźsokat, a munkakĺjrhöz
kapcsolóđó szakirodalmat, gondot fordít az onképzésre.

o Munkáját kĺĺzvetlen felettesének irźnyítása és feltigyeletę alatt a hatályos jogszabá|yok és
ľenđelkezések szeľint v é gzi.

o Évenként köteles ľészt venni a munka-" balesetvédelmi és tiizrendészeti oktatásban.

2.2.2 Takaľító feladatai 20t7. decembeľ 31. napjáig' BiilcsődeÍ dajka f,eladata 2018. januáľ
01. napjátĺót

o Ellátja a Bölcsőđe takarítási munkálatait.
o A napi takarítás mellett hetente a csempézett falfelületeket, levegőzteto źtgyakat feľtőtlenítő

vízzel lemossa, teraszt felmossa, kerti bútoľokat lemossa. Havonta ajtő- és ablakkeretek,
radiátorok, falak poľtalaÍ]itźLsźú e|végzi. Negyeđévenként bútorok, szőnyegek, műpadló
vegyszeľes tísńítását e|végzi. Függönymosásról gondoskodik. A takarítást mindig nedves
fertőtlenítő ruhával kell végeznie.

o Ha a Bölcsődében rovart talźi, azonrlal jelenti a bĺjlcsődevezetőnek.
o A csopoľtszobfüba az ételt beviszi, az étkęzókocsikat a konyhĺához kitolja' az éte|

kezeléséhez köpený cseľél.
o Ágyakat, ágybetéteket, matracokat előkészíti, alvás utĺín a helyére rakja. A csoportszobétbaĺl

csak e feladatok elvégzésének idején taľtózkodhat.
o Az ágynemu cseľéjét szfüség szeľint elvégzi, a napi szennyest és pelenkát a mosodában

leadja.
o A gyeľmekekkel nem végezhet gondozó-nevelő tevékenységet, a sztilőket nem

tźĄékoztathatjaanapi eseményekľol. Szfüség esetén |<lzárő|agfeliigyeletľe kéľhető meg.
o A nyári zátás iđejénteljes nagýakarítást végez, beleértve a festés utĺíni muĺkát is.
o A takarítást tlgy kell végezni, hogy a gyermekeket ne zavarja, tehát érkezésiik előtt vagy

ttwozásuk után. Csak azokat a helyiségeket lehet takaritaní napkcizben, ahol gyeľmekek nem
taľtózkodnak.
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o A takarítás nyitott ablaknál tĺĺrténjen. A szobfüat étkezés után rendbe rakja, az
ételmaĺadékot eltávolítja. A padló tisztitását nedves, fertőtlenítős ruhával kell végeznie.

o Külön takaľítóeszközoket (vöđĺiľ, felmosó, lemosó) kell haszná|ru a csoportszobźi<ban,
fiirdőszobában, WC-ben. A takaľítóeszközökethaszná|at utĺĺn kimossa és a tisztítószerekkel
egyiitt e|zárja az erÍę a céIra kijeliilt helyľe.

o A tis^itő és feľtőtlenítő szereket a mindenkoľi közegészségugyi előírások
fi gyel embevétel ével az utasításoknak me gfelelő en a|kalmazza é s taľolj a.

o Munkaköľi tevékenysége az egész bölcsőde teľĹiletére kiterjed, a feladatmegosztást a
bölcsődeve zetővęI és munkataľsaival tĺjľténő egyeztetés határozza meg.

o Munkáját közvetlen felettesének iľányítása és feltigyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és
rendelkezések szerint v észí.

o Évenként köteles rész všnni a munka-. balesefuéđelmi és tíizĺendészeti oktatásban.

2.2.3 Mosónő feladatai

i o A mosanđó textília előkészítése, a túlszennyezetttextíIiaźztatása.
i o A válogatott textília méľése. A megengedett gépterhelés, a szabvźnyok és technológiai
i előírások figyelembevételével, az e|őírt utasítások szeľint a mosási folyamat lebonyolítása, a

mosógépek felügyelete a mosási ciklus alatt.

i o Rendellenes mfüödés esetén a folyamat megszakítása, az ész|e|t hibák közlése a
i '; bölcsődevezeto és a gondnok felé.

i .. o A mosási folyamat után a textíliában maľadt foltok egyedi eltávolítása.
:' ! o Avégzett munkáĺól, felhasznált anyagokĺól nyilvantartźstvezet.
: : o A szfüséges előszárítás eIvégzése, a szańtogép levegőjáratźnaktisztítása.
i; ''. . ' o Technolőgiai,munkavédelmi, tiĺzvédelmi szabályok szigoru betaľtása.

1 o A textília szakszerú vasalása, gondos összehajtogatása, csopoľtszobiĺk szerinti vá|ogatása.
i l': .: Az elkészĺ.ilt ruhanemfüet a csopoľtszobákba szá||itja.
. .. o Amennyiben a gyermekek ellátási teriiletéľe kell mennie, védőruhát cseľél.
. ľ o A munkavégzés befejezése után a gépek kikapcsolása, źrarlta|aritása.

. o A bölcsődevezetí3 irźnyításáva| afe|adatmegosztás alapjántakarítási feladatok e||átása.
: o A mosodában hetente a csempézett falfelületet feľtőtlenítő vizze| lemosása, gépek,

berendezések tisztítása. Havonta ajtő- és ablakkeretek, radiátorok, falak porta|arlitása,
negyedévenk ént v egy szeľes tisztítása.

o A tisztítő és feľtőtlenítő szereket a mindenkori kozegészségügyi előíľások
figyelembevételével az utasításoknak megfelelően kell alkalmazruaés tiíľolnia.

o Munkáját közvetlen felettesének irányítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabźtlyok és
rendelkezések szerint vészi.

o Évenként köteles résa všnni a munka-" balesetvédelmi és tllzĺendészeti oktatásban.

2.2.4 Dietetikus-élelmezésv ezető feladatai

o A b<jlcsődeifőzőkonyha gazdasági ügyvitelének ellátása) az előíľt nyilvántaľtások vezetése,
anyagok élelmiszerek beszerzése.

o Az étlapot ĺisszeállítja a bölcsóđevezętóvel és a gyermekoľvossal történő egyeztetés
követően.

o Havi rendszerességge| e|végzi a gyeľmekek szátmára felhasznált élelem biológiai éľték- és
táp any ag s zĺĺrnításait.

o Yégzí az éIe|mezés nyersanyagszükségletének meglewezését, beszerzését, kĺinyvelését,
gondo sko d ik az é|ę|mi s zerek szakszeru táro lás aró l.

o Vezeti az é|e|mezéssel kapcsolatos nyilvantartásokat. Kiszámítja a|étszám szerinti étkezés
díját,
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o Kezeli a szźlrrljtőgépes élelmezés pľogramokat.
o Figyelemmel kíséľi a modem tźtplźikozásľudomány eľedményeit, azokat a felnőttek és

gyermekek élelmezéséb en akaImazza.
o A ľaktárkészletből az étlapĺak megfelelő arryagk<ĺszabást elvégzi és kiadja a fózókonyha

részéte az é|e|mezési nyersanyagokat.
o Felelős az étkezéssel kapcsolatos kĺizegészségiigyi szabályok betaftásáért, ide tartozik az

ételmér gezé sek é s gy aĺltlj źx aI kapc solato s elj arások ismeľete.
o A HACCP rendszer szabźtlyaít, előírásait betaĄa és betartatja afőzokoĺyhźharl.
o Feladata az ételek koľszeľĺi elkészítésének, adagolásiának, száIlítástnak megszervezése,

kźnyítása és ellenőrzése.
o Felelős azért,hogy a kiszolgált étel a jő gazdá|kodás elveit is figyelembe véve minőségileg

és mennyiségileg az e|óírtsnak megfelelő legyen.
o Megszervezi és ellenőrzí az ételmaradék higiénikus kezelését és elszállítását.
o Iľrányítja és ellenőrzi a konyha dolgozóinak munkáját.
o A bcjlcsődevezetőt havonta tajékoztatja a felhasználási noľmáról, kalória- és

táparry agszrímításainak elemzését bemutatj a.

o Biintetőjogi felelősségge| tartozik a raktárkész|ęt mennyiségi és éľtékbeli kezelésének
pontosságáért és a GazdaságiSzervezęt által biztosított készpéĺlz-kezelésért.

o Kĺjteles afőzókonyhában elhelyezett (leltár szerinti) konyhai eszkĺĺzĺiket' gépeket megőľizni
és azok szakszeru hasznáLatźń ellenőrizni.

o Megszervezi a ruktár adminisztráciőját és ellenőrzi a nyilvantartások napľakész, előírás
szeľinti vezetését.

o A Józsefurírosi Egyesített Bĺjlcsődék telephelyein mfüĺidő konyhaknak és az
élęlmezésvezetőinek szakmai felügyeletét ellátja.

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

2.2.5 Élelmezésv ezető fe|adatai

o A bĺjlcsődei főzőkonyha gazdasćtgi ügyvitelének ellátása, az eloírt nyilvántaľtások vezetése,
anyagok élelmiszerek beszerzése.

o Az ét|apot ĺjsszeállítja a b<ilcsődevezetővel és a gyeľmekorvossal történő egyeztetés
követően.

o Havi rendszerességgel e|végzi a gyermekek sztlmźra felhasznált élelem biológiai éľték- és

táp any ag sztlmitásait.
o Yégzi az é|e|mezés nyersanyagszĹikségletének megfervezését, beszeľzését, könyvelését,

gondoskodik az élelmiszerek szakszeru tĺíĺolásaról.
o Yęzeti az é|e|mezéssel kapcsolatos nyilvlántaľtásokat. Kíszémitja a |étszźm szerinti étkęzés

díját.
o Keze|í a szárritőgépes élelmezés programokat.
o Figyelemmel kíséľi a modern tápláIkozźlsťudomĺĺny eredményeit, azokat a felnőttek és

gyermekek él elmezé s éb ęn aIka|mazza.
o A ľaktaÍkészletből az ét|apnak megfelelő arryagkiszabást e|végzi és kiadja a fózokonyha

részére az é|e|mezési nyersanyagokat.
o Felęlős az étkezéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályok betarttsáért, ide taľtozik az

éte|mér gezé s ek é s gy artuj áv a| kap c so l ato s elj árás ok i smerete.
o A HACCP ľendszeľ szabáIyait, előíľásait betartja és betaľtatja a fozőkonyhában.
o Feladata az éte|ek koľszertĺ elkészítésének, adagolásának, száIlításának megszervezése,

k ány ítása és ellenőrzése.
o Felelős azért, hogy a kiszolgált étel a jo gazdálkodás elveit is figyelembe véve minőségileg

és mennyiségileg az ę|őftásnak megfelelő legyen.
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o Megszervezi és ellenőrzi az ételmaľadék higiénikus kezelését és elszźlIítását.
o Irányitja és ellenőrzi a konyha dolgozóinak munkáját.
o A bölcsődevezetőt havonta tźĄékońatja a felhasználási normáról, kalóľia- és

tźlpaĺyagszĺĺmításainakelemzésétbemutatja.
o Btintetojogi felelősséggel tartozik a raktárkész|et mennyiségi és értékbeli kezelésének

pontosságáért és a GazdaságiSzervezet által biztosított készpénz-kezelésért.
o Köteles afőzőkonyhában elhelyezett (Ie|tźr szeľinti) konyhai eszkĺĺzöket, gépeket megőrizni

és azok szakszeľíĺ haszná|atát ellenőľizni.
o Megszervezi a ralt<tźtľ adminisztrációját és elLeĺőrzi a nyilvantartások naprakész, e|oirás

szerinti vezętését.
o Munkáját kĺĺzvetlen felettesének iľanyítása és feliigyelete alatt a hatályos jogszabáIyok és

ľendelkezések szeľint v é gzí.
o Évenként kĺjteles részt venni a munka-. balesetvédelmi és tlizrendészeti oktatásban.

2.2.6 Szakácsfeladatai

o Felelősséggel átveszi az é|ęImezési nyersanyagokat. a minőségi, mennyiségi pľoblémfüat
azonľ:o'| jelzi az élelmezésvezetőnek, és szfüség szerint a bölcsődevezetőnek.

o Az eIőírt étľendnek megfelelően do|gozza fel a nyersanyagot, ettől csak az é|e|mezésvezető
Yagy ab<ilcsődevezetó ltasításaĺa térhet el.

o Gondoskodik a nyersanyag megfelelő táľolásaról, anyagi|ag felel a megórzéséért. A
felhaszntiás soľán a gyerekek korszerĺĺ étkeztetésének figyelembe vételével ízléses, jőíZű
ételęk elkészítéséľe töľekszik.

o Mennyiségileg és minőségileg megfelelő ételek elkészítésééľt felel, a gyerekek
napiľendjében meghat źrozott időre.

o Tájékozódik a gyeľmekcsopoľtokban, milyen az adott csopoľt étrágya, milyen
ételféleségeket hogyan fogyasztanak, milyen igények meľülnek fel az étkezés, az étkezéshez
haszná|t eszkĺjzök vonatkozásában. Kiil<jn gondot fordít az ételallergiás gyeľmekek
étrendjére.

o Felelős a gyermekcsopoľtok és felnőttek adagtránakmegfelelő kialakitásáért.
o Szakismeretével segíthet az étrend összeállításában.
o A konyha belső tisztastryáért fe|e|, az e|okészítő és az éléskamĺfü takarítási munkáit

ir źny ítj a, ellenőrzi, fe lel azok telj e s' rendj é ért.
o Munkakĺjri feladata az éte|minilík ANTSZ előírás szerint tĺĺrolása.
o A HACCP ręndszer előírásait betartjaés betaľtatjaafőzőkonyhában.
o Felelős.azért, hogy a konyhában csak a konyhai dolgozók tartózkodjanak, l<lvéve az

élelmezésv ezetót és a bĺjlcsődevezetőt.
o A konyhai dolgozók védőöltözetének előírás szerinti a|ka|mazásáért is felel (k<ipeny,

kötény, hajhá|ő, védőcipő).
o A konyhai gépek, felszerelések előírás szeľinti üzemeltetését ęllenőrzi, a meghibásodást jelzi

a vezetőnek.
o A munkavédelmi és hĺzvédelmi előírásokat kĺjteles betaľtani.
o A leltarban felttintetett edényzetért,ttngyakért anyagi|ag és eľkölcsileg is felel.
o Munkáj át mindenkoľ a takaľékosság figyelembevételév eI végzi.
o Biztosítja a kitálalt ételek balesetmentes és higiénikus elszál|ítástń, gondoskodik arról, hogy

megfelelő hőmérséklettĺ étel kerüljön a csopoľtokba.
o Felelős az éte|hulladék megfele|ő táľolásáéľt, a problémźiĺat je|zi a vezetőnek.
o A gyermekek egészséges fejlődése érdekében egyĹittműkĺidik a bcjlcsőde minden

dolgozójával és messzemenően segíti a vezetés ilyen iranyú tevékenységét.
o Munkáját közvetlen felettesének irányítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabá,Iyok és

rendelkezések szerint vészi.
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o Evenként kĺiteles ľészt venni a munka-. balesętvédelmi és bjztendészeti oktatásban.

2.2.7 Konyhai kisegítő feladataĺ

o Felelősséggel átveszi az éIeImezési nyersanyagokat. A minőségi, mennyiségi problémfüat
azonna| je|zi a szakźrcsnőnek.

o Kĺitelessége a nyersanyag előkészítése, fózéshez a szakácsnő irĺínyításétva|, az ÁNľsz
előírásanak megfelelően. A szakács utasítása szerint segédkezik a főzésben, az étel'
elkészítésében'

o Gondoskodik a nyersanyag megfelelő tĺíľolásaról, anyagilag felel a megorzésééľt. A
felhasznźiźts soľiín gyermekek korszerĺĺ étkezésének figyelembe vételéve| íz|éses, jőíni
étęlek elkészítésére töľekszik.

o Mennyiségileg és minőségileg megfelelő ételek elkészítésééľt felel, a gyeľmekek
napirendj ében me ghataľ o zot1 iđor e.

o Az előkészítő konyha, kamĺa, zöldségraktár takarítása, tiszttntartása és az edények
mosogatása

o Munkaköri feladata az éteIminkík ANTSZ előírás szerinti taľolása. A HACCP rendszer
előírásait betaľtj a a fózókonyhában.

o A mosogatást a közegészségügyi előírásoknak megfelelőeĺvégzi.
o A munkavéđelmi és tíĺzvédelmi ęlőíľásokat köteles betartani.
o Ügyel a higiénés szabályok betartására. A konyhai gépek, felszerelések előírás szerinti

üzemeltetését ellenőľzi, a meghibásodást jelzi a szakácsnak.
o Szfüség esetén segíti a megvásaľolt nyersanyagot a bölcsődébe szállítani.
o A konyhában védőľuháthasznźů (kĺipeny, kötény, hajháLő' védőcipő).
o Anyagi felelősséggel tartozik arábízott leltaľi tárgyakmegóvásáéľt, épségééľt.
o Munkáját mindenkor a takarékosság Íigyelembevételéve| végzi.

' o Yégzi a konyhai dolgozókkal az éves nagýakarítási feladatokat.
o Ügyel akitá|a\tételek balesetmentes és higiénikus elszállítźsára,megfelelő hőmérsékletére.
o Felelős az éte|hu||adék megfelelő tźnolźsźlé-rt, a problémákat jelzi a szakácsnőnek'
o Munkáját közvetlen felettesének iľlĺnyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabáIyok és

rendelkezések szerint végzí.
o Évenként kĺjteles ľészt venni a munka-, balesetvédelmi és tuzĺendészeti oktatásban.

2.2.8 Kisegítő munkatáľs feladataĺ (Bĺztos Kezdet Gyeľekház)

o A szülők bevonásával, a gyeľmekekkel való ľendszeres foglalkozás, a fejlődésfü nyomon
követése, állapotuk felmérése.

o Ismeretterj esztó arryagok készítésében való részvétel.
o Gyermekneveléssel, fejlődéssel kapcsolatos csopoľtos és egyéni szülői beszélgetések,

lebonyolításában való segédkezés.
o Havi tervek készítésében és megvalósításában való részvétel.
o Családok |źúogatása a gyermek otthonának megismeľése céljából.
o K<lzösségi programok szewezése és megvalósítása.
o A Gyeľekhaz játéI<készletének tisńántartása.
o A gyeľekek testi épségének megőrzése, fejlődéstik elősegítése.

3. A JEB nĺluxonnsr nnľDJE

3.1 A közalkalmazottak munkavégzésére vonatkoző szabályok

3.1.1 A kiizalka|mazottijogviszony létľejiitte
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A JEB intézményvezetojehatározott vagy hataľozat|an idejri kinevezésben határozzameg,hogy az
alkalmazottat milyen feltételekkel foglalkoztatja. Illetményľe vonatkozóan a koza\kalmuottak

j ogállásáról szóló 1992. évi )ooilI. tcirvényben foglaltak az irźny adőak.
A munkavégzés teljesítése az intézményvezetője által kijelölt munkahe|yen, az érvényben lévő
szabályok és a kinevezési okmanyokban foglattak szerint töľténik.
A kĺĺzalkalmazoÍt köteles a munkakĺjrébe tartozó feladatait a tőle e|várhatő szakértelemmel és
pontosságga| végezní.

3.|..2 Szabadság

A JEB munkavállalői az éves rendes szabadságkivételéhez szabadságolási titemtervet készítenek. A
szabadságok teľvezésénél szem előtt kell taľtani az intézmények zavarta\arl mfüödésének
fo lyamato s bíno sítását.
A bölcsődevezetők éves ľendes szabadsága, továbbá a ľendkíviili és ťlzetés nélkiili szabadság
engedéIyezéséľe minden esetben csak az intézméĺyvezető jogosult.
A dolgozók éves szabadságának mértékét akoza|ka|mazottakjogállásáróI sző|ő 1992. évi Xxxm.
ttiľvényben, valamint a vonatkozó szakmai ľendeletekben foglaltak szeľint kell megállapítani és
eľről a munkavállalót írásban értesíteni kell.

3.1.3 F'egyelmi és káľtéľítésĺ felelősség

A koza|ka|mazott fegyelmi vétséget ktjvet 9l, ha a koza|ka|mazoÍti jogviszonyából eľedő
kĺitelezettségét vétkesen megszegi. A koza|ka|mazoĺI az okozott karért kártéľítési felelősséggel
tartozik.
A JEB minden dolgozőja felelős aberęnđezési, felszerelési tĺĺrgyak ľendeltetésszeríihaszná|atáért, a
gépek eszközĺjk megóvásáéľt.
A dolgozó: a szokásos személyi hasznáIati targyakat meghaladó méľtékű és éľtékú hasznźiati
táľgyakat,.esak''az iĺtézményvezeto engedélyével tarthat a munkahelyén. A dolgozó a JEB |e|tźlrába
tartoző eszkon' (pl. projektor, laptop, fényképezogép) az intézményvezetó engedélyével viheti el a
munkahelyéről.
Az élelmezésvezető, mint a leltari készletet állandóan egyedül keze|ó munkavállaló a leltárhiany
teljes összegééľt felel a hatályos j ogszabá|yban foglaltak szerint.

3.1.. 4 Va gyonny i|atkozat.tételi kti telezetts é g

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekĺől sző|ő 2007. évi CLII. törvény 3. $-a a|apjźn
vagyonnyil atkozat-tételi kötelezettség az alábbi vezetőkľe vonatkozik:

1 . Magasabb v ezeto (intézményv ezetó)

3.1.5 Munkaidő nyĺlvántartás

A ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljábó| szervezeti egységenkénti bontásban
jelenléti ívet kell vezetni. A jelenléti íven fel kell tiintetni a munka kezdés és a munkából való
távozás pontos idejét.
A jelenléti ív vezetéséért azintézményvezető, a bölcsődevezetőkés a Gyerekházvezetí| a felelősek.
A ledolgozoff munkaidőt hetenként összesíteni kell. A törvényes ledolgozandó munkaidő heti 40
óra. A heti munkaidő átcsoportosítását az intézményvezető engedéIyezi, a bĺjlcsődevezetók a
j el enléti ív en szignźllj ák.
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3.1.6 Munkaľend

3.1.ó.1 A Kiizpontiszewezetĺ egység nyĺtva tartása
Hétfő: 08.00 _ 18.00
Kedd: 08.00 - 16.00
Szeľda: 08.00 _ 16.00
Csütörtök: 08.00 - 16.00
Péntek: 08.00 _ 14.00

Ügyfélfoqadás:
Hétfo: 13.00 - 16.00
Szerda: 09.00 - 15.00
Péntek: 09.00 _ 12,00

3.1.6.2 A Biilcsődék nyitva tartása
Hétfo: 06.00 _ 18.00
Kedd: 06.00 - 18.00
Szeľda: 06.00 _ 18.00
Csütörtök: 06.00 _ 18.00
Péntek: 06.00 _ 18.00

A 1087 Budapest, Keľepesi iftŻ9la. szźlma|atti Főzőkonyha(Szźnaďos út l. szźlma|atti bölcsődéhez
tntőző egység) mfüĺjđési ľendje egész évben folyamatos (365 naplév), nyitva tartása hétfőtől _
péntekig 06.00-15.30, szombat _ vasĺírnap 08.00-14.00 óra közĺjtt.

A bölcsődék nyári nyiwatartási rendjét a Gyvt. 42. s (5) bekezďése alapjdn afenntartó hagfia jóvd.

3.1.6.3 A Biztos Kezdet Gyeľekház nyitva taľtása
Hétfő: 08.00 _ 18.00, a családok fogadása 08.00 * 13.00
Kedd: 08.00 _ 16'00, a családok fogadása 08.00 _ 13.00
Szerda: 08.00 _ 16.00, a családok fogadása 08.00 _ 13.00
Csiitĺirtök: 08.00 _ 16.00, a családok fogadása 08.00 _ 13.00
Péntek: 08.00 _ 14.00, a családok fogadása 08.00 _ 13.00

3.2 Az intézmény műkiidésével kapcsolatos szabályok

3.2.1 Kĺadmányozásrendje

A kiadmĺányozási jogkcirt az íntézméĺyvezeto gyakorolja, távolléte esetén a kiadmĺĺnyozási jogkört
az intézményvezető-helyettes, vagy az intézményvezeto źůta| írásban meghatalmazott szeméIy |átja
el, kivéve a kĺjzalkalmazottijogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozata|a.

3.2.2 A bankszámlák feletti rendelkezés

A szźrĺ]avęzętő bankná| vezetett száĺr/'a feletti rendelkezésľe jogosult az intézményvezető.

3.2.3 Kiitelezettségvállalás, éľvéllyesítés, ellenj e gyzés és utalvány ozás ľeudje

A kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozźs renďjét az intézményvezető
határozza meg, melyre vonatkoző rész|etes szabá|yozás külön szabáLyzatban kell meghatźrozĺĺ. A
pénzugyi ellenjegyzésre minden esetben a Gazđasági Szervęzęt vezetóje jogosult.
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3.2.4 Belső ellenőrzés

Az iĺtézmény belső ellenőrzése a Józsefváĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekvédelmi Központ
feladata.

3.2.5 A helyettesítés ľendje

A JEB-nél folyó munkźú. a ďo|gozók rĺjvid idejű vagy taľtós távolléte nem befolyásolhatja.
Távollétĺrek minősül a ťĺzetett szabadság, egyéb, jogszabályban vagy szerződésben biztosított
szabadidő, munkavégzés alóli mentesség, betegállomany. Taľtós tavollétnek minősül a
koza|ka|mazott 30 napot meghaladó távolléte.
A dolgozók távolléte esetén a helyettesítés rendjének kidolgozása az intézményvezető
fe|hataLmazásaalapjźnabĺilcsődevezetőkf e|adata.
A helyettesítéssel kapcsolatos' egyes đolgozókat érintő konkĺét feladatokat a munkak<iri leírásoknak
kell tartalmazni.

3.2.6 Munkaktiľtikátadása

A JEB vezetói munkakörĺik átadásźnől illetve átvéte|&il személyi vá|tozás esetén jegyzőkĺinyvet
kell felvenni.
A munkakör átadásfuő|, átvételéľől késztilt jegyzőkönyvben fel kell ttintetn az átadás-átvéte|
időpontját, a folyamatban lévő konkľét tigyeket, a jelenlevőka|áitását.

'j,i' A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljarás lefolyatásaľó| azintézményvezeto gondoskodik.

:.ł;:''. 3.2.7 A JEB műktidésének elvei

A JEB műkĺidése a jelen Szeruezeti és MűkĺjdésíSzabźiyzatbanrész|etezettek szerint valósul meg.
Valamennyi.egysége múktjdése során kĺiteles az a|ábbi alapelvek betartásźtra.

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
A bölcsőde a családi nevelés hagyományait, éľtékeit tiszteletben tartva' lehetőleg erősítve veszrészt
a gyermek gondozásában, nevelésében illetve szfüség esetén törekszik a családi nevelés
hirányosságainak kompenzál ására.

A gyermeki személyiség tĺszteletének elve
A gyeľmeket, mint fejlődő személyiséget ktilönleges védelem illeti meg. A bölcsődei nevelés
értékteremtő folyamat, amely a gyeľmeki személyiség teljes kibontakoztatásźna irányul, az emben
jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tarttsźxa|.

A nevelés és gondozás egységének elve
A nevelés és a gondozás egymással egységet alkot, úgy hogy a gondozźls minden helyzetében
nevelés is folyik, a nevelés helyzetei azonbaĺ nem korlátozőďĺak a gonđozási helyzetekre.

Az egyéni bánásmód e|ve
A bölcsődei nevelés, gondozás mind a szeretetteljes megfele|ő komyezet kialakításával, mind a
gyermek életkoľi- és egyéni sajátosságaít, ťtzikai és pszichés á|Iapotát figyelembe véve segítí az
egyéni fej lődés foIyamatát.

A biztonság és stabilitás elve
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A gyeľmek személyi- és taľgyi komyezetének állandősźrya tźlmogatja az érzę|mi biztonságot. A
napirend folyamatossága és a sajźt kisgyermeknevelő rendszer tźljékozódási lehętőséget és a
gyeľmek biztonságérzetéĺek nĺjvelését szo|gá|ja. Az ti helyzetekhęz vaIő fokozatos hozzászokás az
alkalmazkodást, a váItozésok elfogadását segíti.

Az aktĺvĺtás' az önállósulás elve
A gyeľmek ĺjsztĺinzése, a tźmogató, elfogadó, empatikus környezet fokozza az akívitást és az
önállóság iránti vágyat. A tevékenységre motiváló személyi és tárgyi ktirnyezet biztosítása a
bĺjlcsőđei nevelés, gondozás egyik kiemelt fe|adata. Az éImérryszerués lehetőségének biĺosításával,
a tapasztalatok feldo|gozásźnak segítésével, egyes viselkedési foľmákkal való próbálkozások
bátontásával segíti a tanulást.

Az egységes nevelő hatások elve
A bĺjlcsődei nevelés éľtékközvetítés és éľtékteremtés egyarźnt. A gyermekkel foglalkozó
szakembeľek a gyermek elfogadásában, szĹikségleteinek megfelelő gondoskodás ĺyujtásában,
öntevékenységének biztosításában fontos' hogy egyetéľtsenek, az a|apvetó értékęk, erkölcsi noľmfü
tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.

Az egyenlőség elve
Az intézmény minden do|gozőja elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási,
nemzetiségi/etnikai, kulturális hovatartozásźú. A gyeľmek ügyében a családokkal nelnÍe'
szźrmazásta, felekezetre, tekintet nélkül köteles érdemben foglalkozni.

A személyiségĺ jogok védelmének elve
A JEB minden do|gozőja gyeľmekek személyi adatait bizalmasan kezeli, betaľtja az adatvédelmi
töľvényben e|őírtakat, a gondozott gyeľmekek és szüleik személyiségi jogait védi, tiszteletben tartja.
Az íntézményi titkot megőrzi, munkájaĺóI tájékoztatást, felvilágosítást csak közvetlen felettese
engedélyével adhat.

3.3 Jogok és érdekvédelem

A gyeľmeknek joga van:
- testi, &zelmi és erkĺjlcsi fejlődését, jólétét biztosító, saját családi kömyezetébęn t<irténő

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

kibontakozt atźsźllo z,
- a fejlőđésére ártalmas kömyezeti és társadalmi hatások elleni véđelemre,
- az embeľi méltósága tisńe|etben tartástůloz, a biĺntalmazźssal, az e|harryagolással és az

információs áľtalommal szembeni védelemhez.
A gyermeki jogok védelme minden olyan személy kötelessége, aki a gyeľmek nevelésével,
gonđozásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
A szülő jogosult és kĺjtelęs aÍÍa) hogy a gyermekét családban gonďozza és a gyermek
szfüségleteinek megfelelő feltételeket (pl. lakhatás, étkezés,nsházatta| való ellátás) biztosítsa.

A gyeľmek törvényes képviselője a hazirendben foglaltak alapjźn panasszal foľdulhat a
bĺilcsődevezetőjéhez, a JEB intézményvezetőjéhez, az Erdekképviselęti Fórumhoz vagy a
gyermekjogi képviselőhöz. A panaszkivizsgálástrőI apanasztcvőt órtesíteni kell.

A gyermekjóléti rendszerben foglalkoztatott közalka|mazottakat megilleti a jog, hogy személyfüet
megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben taľtsák, tevékenységüket
értékelj ék és elismerjék.
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A JEB koza|ka|mazottai biintetőjogi védelem szempontjából kĺizfeladatot eIIátő személyeknek
minősiilnek.

3.4 A JEB szervezeti egységei ktiziitti kapcsolattaľtás rendje

A JEB szervezeti egységei (Központi szervezeti egység, Szakmai szewezętí egység) mellé ľendelt
viszonyban végzkmunkájukat. A hatékony feladat ellátás éľdekében egymással szoros kapcsolatot
taľtanak.
A belső kapcsolattaľtás rendszeľes formái avezetői értekezletek, belső levelezés, stb.

3.5 A külső kapcsolattaľtás ľendje

Az eredményes mfücidés elősegítése érdekében a JEB szakmai szervezetekkel, taľsintézményekkel,
civil szervezetekkel, gazdá|kodő szervezetekkel, oktatási ínÍézményekkel, és egyéb intézményekkel
együttműködési megállapodást kĺjthet.

3.6 A JEB műkiidésĺ ľendjét meghatáľozĺí dokumentumok

Az intézményvezetője belső szabályzatokban rendezi a mfüödéséhez, gazďálkodásĺĺhoz kapcsolódó
kérdéseket:

A JEB műkö dé s ével kap cso l ato s szab á|y zatok, do kumentumok :

_ Iratkeze|ési SzabáIy zat,
]i - Érdekképviseleti Fórum Működési szabá|yzata,

_ Házfuend
--' -,.,",4

',.'';'.t'l Gazdasági.,,szabá|yzatok:
_ Anyag és Eszközgazdálkodási Szabźiyzat,
_ Leltrírkészítési és Le|tźtr ozási Szabá|y zat,

; _ Munkamegosztás és FelelősségváI|a|ás Rendjét Rögzítő Megállapodás,
_ P énzkezelési Szabá|yzat,
_ Vagyonvédelmi Szabźiyzat,
_ Vezetéke s é s mobiltelefonok hasznźllatźnak szabźůy ai,
_ B eszęt zé s ek Lebonyo lításrĺnak S zab áIy zata,

- Kötelezettségvállalás, Utalványozás, Ellenjegyzés' Érvényesítés renđjének Szabályzata,
_ Eszköztjk és Forľások Értékelé si Szabtiyzata.
_ Számviteli politika,
_ Felesleges VagyontźlrgyakHasznosításanak és Selejtezésének Szabźiyzata,
_ Számlaľend,
_ onkĺĺlts ég száłnítási szabźiyzat.

Műszaki ellátási szabźiy zatok:
_ Gépj áľmú Üzemelteté si Szabá|yzat,
_ Munkavédelmi és Tűzvédelmi SzabáIvzat.

Egyéb szabáIyzatok..
_ Cafeteria Szabá|yzat,
_ Kulcs és KódkezelésiSzabá|yzat,
_ Munkaruha juttatási szabá|yzat,
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- A munkahel yi ko ckázatértékelés idő szako s felĹilvizs gál ata,

- Gyakoľno|<ĺ szabźiyzat,
_ Kiküldetési szabá|yzat,

- Élelmez ésí szabá|yzat,

- Szabálýalanságok Kezelésenek Eljĺáľásľendje.

4. A JEB nĺÚrÖnÉsÉľ nĺncrr,ł.ľÁnozó JocszÁ.BÁr,yox

Tcirvények:
- MagyarországAlaptöľvónye (2011. ápľilis 25.)
- Magyarország éves kĺiltségvetéséľől szóló törvénye
- 1997. évi )o(XI. törvény a gyermekek véđelméről és a gyámügyi igazgatásrő|
- 20|1. évi CXCV. tĺirvény azá||anháztartásról
- 1992. évi )ooilI. t<irvény a k<jzalkalmazottak jogá|Iásań|
- 2012. évi I. tĺirvény a Munka Töľvénykönyvéről
- 2011. évi CDO(XIX. törvény aMagyarországhelyi önkormĺĺnyzatairő|
- I99|. évi LXIV. törvény a Gyeľmek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án

kelt egyezmény kihirdetéséről
- 2007. évi CLII. töľvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekľől
- 1995. évi CXVII. törvény a személyi j<jvedelemadóról
- 2007. évi C)O(WI. töľvény azá|talźnos forgalmi ađóľól
- 2003. évi XCII. törvény azadőzás rendjéľől
- 2011. évi CVI. törvény a közfogla|koztatźsról és közfoglalkońatáshozkapcsolódó, valamint

egyéb törvények módosításaról
- 20|3. évi V. t<irvény a Polgaľi Töľvénykönyvről
- 2011. évi CXII. törvény azinformációs önĺendelkezési jogról és az infoľmáciőszabadságról

Kormányrendeletęk:
- 369/2013. 6.24.) Koľm. rendelet a szociális, gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi

szo|gá|tatők,iĺtézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásźrő| és ellenőrzéséről
- 235l|997. (Xn.17.) Korm. rendelet a gyĺámhatóságok, a területi gyeľmekvédelmi

szakszo|gźl|atok, a gyeľmekjóléti szo|gá|atok és a személyes gondoskodást nyujtó szervek és

személyek á|tal kezelt személyes ađatokĺól
- 25712000. (XII.26.) Koľm. ľendelet akoza|ka|mazottak jogá||ásźtő| szőlő 1992. évi X)oilII.

tĺĺrvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi ágazatbaĺ történő
végrehajtásaľól

- 36812011. (XII. 3l.) Korm. rendelęt az á||anhźńaľtásról szóló törvény végrehajtásáról
- f49l2000. (XII' 24.) Korm. rendelet az áIlamhánatás szervezetei besziámolási és

könywezetési kötelezettségének saj átosságairól
- 370l2011.cXII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és

belső ellenorzésérő|
- 22612006. (XI.20.) Kormányrendelet a szociális, gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi

szo|gźlItatők, intézmények źryazati azonosítőjźról és oľszágos nyilvántartásźrő|
- 328l20II. 6II.29.) Korm. ľendelet a személyes gondoskodást nýjtó gyermekjóléti

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési ďíjaÍőI és az igénylésükhöz
felhasználh atő bizony itékokró l

- 19112008. (VII.30.) Koľm' renđelet a tźtmogatő szolgáItatás és a közösségi ellátások
ťlnanszít o zás anak rendj é rő l

- 39120|0. (II.26.) Korm. ľendelet a munkába jĺíľássalkapcsolatos utazási költségtérítésről
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- 23912006. CxI.30.) Korm. rendelet a szociális, gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi
szoIgźitatétsok 2007. évi iľányított teľĹileti kiegyenlítési ľendszeréről

- 33112006. (XII.23.) Koľm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörĺjk
e||átásátő|,valamintagyánlhatőságszervezetérőlésilletékességéről

Agazati ľendeletek:
- 112000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények

szakmai feladatafu ő1 és mfüödésfü feltételeiľől
- 9lI999. CŕtI.24,) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások

igénybevételéľől
- l5ll998. (rV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti,

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mfüöđésiik
feltételeiről

- 812000. (V[I.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodźst végzó személyek adatainak
mfü ödési nyilvrĺntaľtásaľól

- 912000. (V[I.4.) SzCsM ľendelet a személyes gondoskodást végzó személyek
tov ábbképzé s érő l é s a szo ciáli s szakviz s gáľó 1

- 6212011. CVI.30.) VM rendelet a vendég|źúő-ipai teľmékek előállításának és foľgalomba
hozata|źnakélelmiszerbiztonságifeltételeiről

. 37l20I4. (IV. 30.) EMMI rendelet akozétkeúetésre vonatkozó tźryIźtLkozás-egészségügyi
előírásokľól

- 3612004. (IV. 26.) ESzCsM ľendelet a ktilönlegestáp|á|kozási célú élelmiszerekről
I5l20I3. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szoLgá|atiirtézmények múk<jdését(5|7812003.

'.. .". (XI.27.) GKM rendelet a játszőtérí eszközĺjk biztonságosságaľól
- A munkasziineti napok körüli munkaľendľől szóló targyévi NGM rendelet
- 6511999. CXII. 22.)EiiNI rendelet a munkavállalók munkahelyen töľténő egyéni védőęszköz

|:, ,::''.,! 
haszná|atźnak minimális biĺonsági és egészségvédelmi követelményeiről

- 33lI998. (VI.24.) NM ľendelet a munkaköľi, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgá|atźnól és vélem ény ezéséről'
57l20I0. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszęrek forgalomba hozata|źnak' valamint
előállításrĺnak engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

- 6812013. (XII.29.) NGM rendelet a koľmiányzati funkciók, államhźztartási szakfeladatok és
szakágazato k o sztályozás i rendj érő l

onkormán y zati rcndelętek :

- Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuaľosi Önkormźnyzat mindenkoľi költségvetési
ľendeletę

- A bölcsődei téľítési díjakľól sző|ő I3l20I2. (I.23.) önkorményzati rendelete,
- A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és

gyermekj ó léti ellátás ok helyi szab á|y air ől szó l ó önkoľmány zati r eĺde|et,
- Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat vagyonaľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásaľól szóló 66 l 20 |2. CXII. 1 3 . ) önkormányzati renđelet

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

kozétkeztetőknek kĺjtelező működtetni az élelmiszer binonságra vonatkozó
minőségbiĺosítási rendszeľt, a HACCP-t

- A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szahnai pľotokollja az egészséges csecsemő (0-12
hónap) táplráIź.sźrő|

- A bölcsőđei nevelés-gondozás szakmai szabá|yairől szóló (2012) _ módszeľtani levél
- Jaték a bölcsődében /199T _ módszeľtani levél
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- Folyamatos napirend (1981) _ módszeľtani levél
- CsaládIźúogatás (1989) - módszeľtani levél
- Korai fejlesztés a bĺjlcsődében (2003) _ módszertani levél
- Családi napkĺlzi (2013) _ módszeľtani útmutató

ĺr

, 

"'! 
I

i;ĺ 'ii

rAĄ 
j

3{

fazekasnevl
Írógép
    

fazekasnevl
Írógép
    

fazekasnevl
Írógép
107



5. Zi.ľĺo RENDELKEZEsEK

1. A Szeľvezeti és Működési Szabályzat érvényességéhez a fenntartó szerv jóvĺíhagyása
szĹikséges.

2. Az SzMSz a jőváhagyĺíst követően a kihirdetéssel lép hatrílyba. A kihiľdetésre az
irrtézményvezetb kötelęs, a koza|ka|mazottakkal megismerteti, majd e|he|yezi a
koza]ka|mazottak és a bĺĺlcsődei ellátásban ľészesiilő gyermekek tĺlrvényes képviselői által
hozzźférhető helyen.

3. Jelen szabáIyzat bĺáľmikoľ módosítható, szĹikséges módosítani,ha avonatkozó jogszabályok
lényeges kéľdéseket tekintve megvaltoznak.

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

Koscsóné Kolkopf Judit
intćnnćnyvezető

ZÁn,q'npr

A űíaefvúľosí Egłní,tett Biilcsődék Szeľvezetí és Mííkijdésí Szabólyzatdt Budapest Fővúros WII.
keriilet Jőaefváľosí Önkormdnyzat KépvÍselő-testíilete ..../2017. (III.09.) szdmú
hatdrozatdval2017. március 10. napí hatdllyal hagłta jóví

Budapest, 2017. márcĺus .....

dľ. Kocsis ľ'{áúé
polgáľmester
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KÖzpontĺ szeľvezeti egység

szaktanácsadÓ
I

t* ofihoni kisgyermela

I

ts pszicholÓgus, ,/l,/
l+ szo|gá|tatÄ91(oordnź

l,/
|* rccepáősrJgyintéző

A JEB szeryezeti egységeinek ĺrányítása

magasabb v ezet! (intéményvezetó)

+
magasabb vezetó.helyettes (intéményvezetö.helyettes)

JÓzsefvárosĺ Egyesített Biilcsódék
1083 Bp' Szigetvári u' 1'

ti.' I

'N.

(D

Biztos Kezdet Gyeľekház

vezető
I

I

I

I
kisegÍtö munkatárs

Szakmai szervezeti egységek

BÖIcsódék . tagintézmények

csódevezetö
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