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1.számú melléklet 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 
 

 

Szakmai Program 
2019-2022 

 
Az intézmény neve:  Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

  címe:  6400, Kiskunhalas Május 1 tér 2. 

Elérhetőségek:    

  telefon: 77/422-873 

  e-mail: kkhalasibolcsi@gmail.com 

Fenntartó neve:  Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Szakmai program érvényessége: 2019-2022 

Készítette: Márton-Miskei Beáta Intézményvezető 

Tartalom 

 

 

1. Bölcsődetörténet 
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14.6. Étkezők nyilvántartása 

15. Fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére 
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„ A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, 

azt aligha lehet valaha is onnan kipusztítani.” 

J.F. Oberlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bölcsődetörténet 

Magyarországon az első bölcsődét 1852. április 21-én nyitották meg Pesten a belvárosban. 

Kiskunhalas első bölcsődéje éppen 100 évvel később 1952. május 1-én nyílt meg 20 

férőhellyel. 1957-66 között megindult a város fejlődése, üzemek, lakótelepek épültek. A 
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születések száma egyre emelkedett. 1975-ben volt a legmagasabb, ezért sorozatban 

nyitották meg a bölcsődéket. A Május 1 téren, a jelenleg is működő bölcsődét 1977. március 

1-én nyitották meg 50 férőhellyel. 1995-ben drasztikus leépítés kezdődött, bölcsődéket 

zártak be. 1996 őszétől már csak ez az egy bölcsőde maradt 40 férőhellyel. Az évek alatt 

bebizonyosodott, hogy ez az egy intézmény nem képes ellátni az igényeket. A jelentkezők 

közül 10-15 fő várólistára került rendszeresen. A csökkenő óvodás létszámok miatt a két 

óvoda is indított bölcsődei csoportokat, ezzel enyhítette a bölcsőde zsúfoltságát. 2010-ben 

az Önkormányzat 96 bölcsődei férőhelyet tartott fenn. 2011-ben elkezdődött a bölcsőde 

felújítása és bővítése. Így a bölcsőde létszáma 40-ről 64-főre, majd később 66 főre 

emelkedhetett.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A bölcsőde működési területe, fenntartója 

2.1. Intézmény neve:   Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

2.2. Címe:   6400 Kiskunhalas, Május 1 tér 3/A 

2.3. Telefon:   77/422-873 
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2.4. E-mail cím:   kkhalasibolcsi@gmail.com 

2.5. Honlap cím:   www.halasibolcsi.hu 

2.6. A bölcsőde fenntartója:   Kiskunhalas Város Önkormányzata 

2.7. Működési terület:   Kiskunhalas Város közigazgatási területe 

2.8. Engedélyezett férőhelyek száma összesen:  66 fő 

2.9. A bölcsőde alapító okiratának száma:  62/2014. Kth. 

2.10. A bölcsőde működési engedélyének száma:  BKC/001/174-1/2014 

 

„A Városi Bölcsőde ellátásának fejlesztése és férőhelybővítése Kiskunhalason” elnevezésű 

DAOP-4.1.3./C-2f-2009-0003 jelű európai uniós fejlesztési támogatásból megvalósulhatott 

a bölcsőde kibővítése, felújítása, melynek köszönhetően jobban ki tudtuk elégíteni 

Kiskunhalas lakosságának igényeit, további szakemberek tudtak munkába lépni” 

 

3. A intézmény feladatai 

3.1. Az intézmény alapfeladata 

Bölcsődénk a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok 

miatt ellátatlan gyermekek nappali felügyeletét, szakszerű gondozását – nevelését 

biztosítja 20 hetes kortól 3 éves korig.  

3.2. Alapellátás mellett működő családi nevelést támogató szolgáltatás 

 Baba-Mama Klub 

Minden évben lehetőséget nyújtunk arra a családoknak, hogy akár a bölcsőde, akár 

az óvoda előtt egy picit bepillanthassanak egy kisgyermekekkel teli közösségbe, 

beszélhessenek az itt dolgozó szakemberekkel, tanácsot kérjenek a kisgyermek-

neveléssel kapcsolatosan, megismerjék egymást a hasonló korosztályhoz tartozó 

gyermekek és szüleik, tapasztalatot cseréljenek és nem utolsó sorban az apróságok 

megismerjék a "közösséget"!  

 

 

 

3.3. Szakmai program célja 

Szakmai programunk célja, hogy minél magasabb szinten meg tudjuk valósítani a 

bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramját, a szakmai értékeket meg tudjuk 
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őrizni, ezeket továbbadni, nyitottnak lenni, az új módszereket megismerni, bevezetni, a 

szülői és a nevelői kollektíva szemléletét formálni.  

3.4. Szakmai program elérhetősége 

Szakmai programunk a faliújságon elérhető minden szülő számára. A beiratkozást 

követő első szülői értekezleten az intézményvezető ismerteti a szülőkkel. 

 

4. Küldetésnyilatkozat 

4.1. Pedagógiai hitvallásunk 

A gyermekek feltétel nélküli szeretete, tisztelete számunkra elsődleges. Emellett 

kötelességünknek tartjuk az óvó-védő, biztonságos, nyugodt, szeretettel, bizalommal 

teljes, jókedvű, pozitív légkört megteremteni, melyben a gyermek személyisége önmaga 

tempójában hatékonyan tud fejlődni. A 0-3 éves korosztály nevelésének, gondozásának 

minősége rendkívül meghatározó, hiszen az egészséget, a jólétet, az együttműködés 

képességét, a szociális készségeket és vágyat mind-mind ezek az élmények 

befolyásolják. Hisszük azt, hogy a nevelésnek olyan meghatározó ereje van, amely 

képes a gyermekeken keresztül beszűrődni a családok életébe is, ezzel közvetítve az 

intézmény által elfogadott értékeket a társadalom felé, s ezzel közvetett módon a 

társadalmi gondolkodást is változtatni.  

4.2. Bölcsődénk gyermekképe 

Hisszük, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen szociális lény, akinek joga 

van derűs, szeretetteljes légkörben, elfogadó környezetben, a közösségben 

tevékenykedve, megkapni mindazokat a fejlesztő hatásokat, melynek segítségével 

sokoldalú harmonikus személyiség válhat belőle. Az első évek a legmeghatározóbbak 

a gyermek életében, személyisége fejlődésében. A korai kötődés és a szocializáció 

időszakában alakulnak ki a későbbi egész életre meghatározó szokások, 

viselkedésminták alapjai.  

4.3. Kisgyermeknevelő képünk 

A legnagyobb kincs: a gyermek. Minden, ami történik a nevelői munkánk során, a 

gyermek érdekében, a gyermekért kell, hogy történjen. Hisszük azt, hogy a 

kisgyermeknevelők kulcsszerepet töltenek be a gyermekek életében, s képesek 

kitölteni azokat a hiányosságokat, amelyek számos gyermek életében a szeretethiányt, 

a kudarcélményt, az önállótlanságot és céltalanságot eredményezik.  

Hogy milyen emberek is dolgoznak a bölcsődében? Segítőkészek, 
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felelősségtudók, határozottak, kitartóak, türelmesek, empatikusak, optimisták, 

következetesek, kiegyensúlyozottak, kreatívak, humorértők, mosolygósak és még 

sorolhatnám.  Ha a szülő az intézmény kapuját átlépve ezeket tapasztalja, már tudni 

fogja, hogy jó helyen jár. Ez az a hely, ahol bátran kérhet segítséget, és a gyermekét a 

lehető legjobb helyen tudhatja. 

4.4. Bölcsődeképünk 

Bölcsődénk minden évben nagy szeretettel, odafigyeléssel várja az újonnan érkező 

gyermekeket. Fontos számunkra, hogy mind a gyermekek, mind a szülők biztonságban, 

otthonosan érezzék magukat.  

 Rólunk mondták /Forrás: Bölcsődénk Emlékkönyve/ 

 „ Egy szülő számára nincs fontosabb, mint az, ha gyermekét biztonságban, 

jó kezekben tudhatja. Ebben a bölcsődében nemcsak ez garantált, de a 

szeretetteljes légkör is, amit csak olyan emberek tudnak biztosítani, akik 

önzetlenül tudnak szeretni.„ 

 „ Van egy hely a városban, ahová reggelente a legapróbbak szaporázzák 

lépteiket. Az úti céljuk egy csendes utcába vezet, ahol varázslatos dolgok 

történnek. Várják őket kedves szóval, szeretettel, türelemmel, személyre 

szóló figyelemmel. Minden nap egy picit más, minden napra jut valami 

meglepetés. Az első kis barátságok szövődése, sok-sok játszva tanulás, 

mese, ének, móka, kacagás…” 

  „ Első gyermekes anyukaként igen erős félelmek éltek bennem, amikor 1 

éve belevágtunk Grétikémmel a nagybetűs életbe, és beiratkoztunk a 

bölcsitekbe… de hála Nektek mindig nyugodt szívvel váltunk el 

reggelente, mert tudtam, hogy Nálatok jobb helyen Grétikénk nem is 

lehetne.” 

 „Valóban szó nem tudja kifejezni azt a hálát, amit érzünk felétek, azt a 

köszönetet, amivel tartozunk Nektek! Anyukájuk helyett anyukájuk 

voltatok ezeknek a kisembereknek.” 

 „A bölcsőde nem egy intézmény, hanem mint egy nagy család! Befogadja 

az új kisdedet, pótolni igyekszik az anyát és olykor még az anyának is 

segít.” 

 

5. Intézményünk minőségpolitikája 
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Kiskunhalas Város lakosainak igényeihez igazodó, jó színvonalú napközbeni 

kisgyermekellátás biztosítása, bölcsődei kereteken belül, az alapellátás és a családi nevelés 

támogatását biztosító szolgáltatás nyújtásával.  

Ezek elérése érdekében fontos: 

 a szülői és a fenntartói igények folyamatos mérése (kérdőívek, 

személyes beszélgetések, szülői értekezletek, szülőcsoportos 

beszélgetések stb.) 

 a minőségi munka alapkövetelmény, ennek garanciája a munkatársak 

alapképzettsége, továbbképzése, szakmai fejlesztése és az önképzés 

 kiemelt figyelmet kell fordítani a szülőkkel való kapcsolattartásra, a 

partneri együttműködés kialakítására 

 a fenntartó, és szponzorok bevonásával, pályázatokkal biztosítani a 

korszerű, esztétikus és biztonságos tárgyi feltételeket 

 a bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályainak és 

alapprogramjának következetes alkalmazásával és ellenőrzésével 

növelni a szakmai munka minőségét 

 intézményi mentálhigiéné „karbantartása” (a gyermekek és a dolgozók 

lelki egyensúlyának fenntartása érdekében gyermek jóga és csapat 

coachingok szervezése) 

 

6. Ellátás igénybevételének módja 

A  15/1998  évi  NM  rendelet  értelmében  bölcsődébe  a  gyermek  20  hetes  korától  3 

éves korának betöltéséig, illetve annak az évnek december 31, napjáig  vehető fel, amelyben 

a gyermek a 3. életévét betölti. Fogyatékkal élő gyermek az 5. életév betöltéséig, ill. annak 

az évnek a december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti. 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéjébe azok a gyermekek vehetők fel, akik 

kiskunhalasi lakcímmel rendelkeznek, és életvitelszerűen Kiskunhalason tartózkodnak. 

A felvétel a szülő (törvényes képviselő) írásbeli kérelme alapján történik. 

Intézményünk minden évben közzé teszi a bölcsődei felvétel időpontját, feltételeit, 

kifüggesztésre kerül a bölcsőde kapuján, megjelenik a médiában. A felvételi kérelmek 

benyújtására minden évben április végén, megadott időpontban van lehetőség.  

A bölcsődei felvétel további részleteiről a Bölcsődei Felvételi Szabályzat rendelkezik.  
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A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény megállapodást köt a szülővel, a törvényes 

képviselővel az ellátás feltételeiről. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. tv. 42§  (1) értelmében amennyiben a gyermek nem érett az óvodai 

nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható a 

bölcsődében. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását bölcsődénk a 

gyermek 6. életévének betöltéséig biztosítja. 

 

7. A bölcsőde személyi feltételei 

 

Intézményvezető     1 fő (pedagógus) 

Kisgyermeknevelő 12 fő (2 fő diplomás, 5 csecsemő- és 

gyermekgondozó, 5 fő kisgyermeknevelő-

gondozó)  

Bölcsődei dajka     3 fő 

Fűtő, udvaros      1 fő 

Állományon kívüli megbízott gyermekorvos 1 fő 

A munkavédelem és tűzvédelem biztonságát szakirányú engedéllyel rendelkező vállalkozás 

biztosítja megállapodásunk értelmében. 

 

8. A bölcsőde tárgyi feltételei 

2011 évben „A Városi Bölcsőde ellátásának fejlesztése és férőhelybővítése Kiskunhalason” 

elnevezésű DAOP-4.1.3./C-2f-2009-0003 jelű európai uniós fejlesztési támogatás 

jóvoltából olyan minőségi változások történtek, amelyek megfelelnek a bölcsődei szakmai 

szabályoknak. Akadálymentes lett a gazdasági bejárat, ami a lifthez vezet, így biztosítja a 

feljutást a csoportszobákhoz és az irodához. A bölcsődének külön bejárata van a szülők és 

a gyermekek részére. Új szigetelést kapott az épület (tető, mennyezet, padló, nyílászárók) 

Energiatakarékos, korszerű a fűtésrendszere és a világítása. Minden szobában van telefon 

és internet hozzáférés a Maci csoportban „indukciós hurok” is beépítésre került. Az 

alagsorban kényelmes konyha, tejkonyha és fehér-mosogató, mosoda, szennyes-ruha 

tároló, a dolgozóknak étkező, öltöző, zuhanyzó és raktárak lettek kialakítva.  

Tűzjelző berendezéssel rendelkezik az épület.  

8.1. Csoportszobák 

A csoportszobák az intézményük két oldalán helyezkednek el, míg az egyiken 2, a 
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másikon 3 szoba áll rendelkezésünkre. A szobáink világosak, nagy ablakaik lehetővé 

teszik, hogy minél több természetes fény jusson be. Bútorzatuk a szakmai szabályok 

alapján egyedi készítésűek, könnyen tisztán tarthatóak, biztonságosak. A csoportszobák 

játékkészlete színes és változatos, minden tevékenységformához van megfelelő 

mennyiségű játékszer. A csecsemők részére biztonságos, elkerített szobasarok áll 

rendelkezésre. A nyugodt alváshoz saját WESCO ágyakat, ágyneműt, állandó 

ágyaztatási helyet biztosítunk a gyerekeknek.  

8.2. Fürdőszobák 

A gondozáshoz használt terület biztonságosan megközelíthető. Célszerű, tágas, 

megfelelően elhelyezett eszközök (pelenkázó, fürösztő kád, törülköző, és fésűtartó, 

egészalakos tükrök, fertőtlenítő eszközök, stb.) segítik a gondozás folyamatosságát. A 

gyermekvécé és a mosdó a gyermekek számára elérhető, a gyermekméretű eszközök 

lehetőséget adnak az önálló tevékenységhez, a helyes szokások kialakításához.  A 

szájöblítéshez, fogmosáshoz a feltételeket a szülők és a bölcsőde biztosítják. A 

gyermekek ruházatait jellel ellátott saját szekrényekben, pelenkáikat jellel ellátott 

előkészítő polcon, pólyázó asztalban tároljuk.   

8.3. Gyermeköltözők 

A gyermekek otthoni és váltóruháinak saját, jellel ellátott öltözőszekrényt biztosítunk. 

Öltöztető pad, pelenkázó asztal, fotel, asztal a gyermeköltözők berendezése. A 

beszoktatás alatti hosszabb várakozások alkalmára a szülőknek gyermekneveléssel 

kapcsolatos könyveket, a faliújságra a neveléssel, gondozással kapcsolatos 

információkat, tanácsokat függesztünk ki.  

8.4. Tálalókonyha 

A bölcsődében csak tálalókonyha üzemel, az ételt a Bóbita óvoda központi konyhája 

biztosítja számunkra. HACCP szabályoknak megfelelő az ételkészítés, az ételszállítás 

és a tálalás. A tálalókonyha az alagsorban található, az étel, tálaló kocsin kerül fel a 

gyermekcsoportokba. Tejkonyhával is rendelkezik az intézményünk, ezért az egy 

évesnél fiatalabb gyermekeket is tudjuk fogadni, biztosítva van a külön tápszer 

készítése. Intézményünket, szükség szerint, diétás étellel a Kiskunhalasi Semmelweis 

kórház látja el, a bölcsődébe szállítását a központi konyha biztosítja.  

8.5. Játszóudvar 

Az udvaron találhatóak beépített (libikóka, csúszda, játszóasztal, vonat, házikó, 

homokozó, egyensúlyozó gerenda, csimpaszkodó korlát, lengő híd) és műanyag 

mozgatható (csúszda, mászóka, vár, bújócska, kishajó, motorok, biciklik, triciklik, 
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homokozó eszközök) játékok egyaránt. 2019 nyarán elhelyezésre került egy párakapu, 

amivel a nagy meleg alkalmával hűsölni tudnak a gyerekek. A játszóudvar alapterülete 

a bejáratok nélkül kb. 1200 m2, nagy fákkal árnyékolt, füves terület, körben 

letérkövezve, a játékok körül gumiburkolattal. 

8.6. Textíliák 

Intézményünk biztosítja a színes takaróhuzatokat, plédeket, fehér lepedőket, gyermek 

törölközőket, textilpelenkákat, abroszokat, előkéket. Ezeket az előírásoknak 

megfelelően fertőtlenítjük, mossuk.  

A gyermekek saját ruhában vannak, váltóruhát a szülő biztosítja. Ezek tisztításáról a 

szülő gondoskodik.  

8.7. A helyiségek díszítése 

Évszaknak megfelelően mindig saját készítésű dekorációkat helyezünk el mind a 

csoportokban, mind az átadókban, ezzel színesítve intézményünket. Ezeket mindig 

biztonságosan rögzítjük.  

 

9. A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei 

9.1. A családi nevelés elősegítésének tisztelete 

Elsődleges szempont a bölcsődei nevelés során, hogy a család működését 

megismerjük, megértsük. A gyermek bölcsődébe kerülésekor maximálisan 

visszatükrözi a családból hozott pozitív és alkalomadtán negatív mintákat is. Az 

intézményi nevelés nagymértékben kihathat a család életére, ezt kihasználva a pozitív 

minták hangsúlyozásával, megerősítésével javíthatjuk a család életminőségét, 

működését.  

9.2.  A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató funkcióját tekintve alkalmas szintér 

a koragyermekkor intervenciószemlélet alkalmazására. Aminek értelmében a 

kisgyermeknevelő feladata esetlegesen felmerülő fejlődési elmaradások felismerése 

jelzése. 

9.3. A családi nevelés elsődleges tisztelete 

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A bölcsőde feladata, hogy 

a családi nevelés hagyományait, szokásait, értékeit tiszteletben tartva és lehetőség 

szerint erősítve részt vegyen a nevelésbe. Lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy a 
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szülő minél nagyobb mértékben beláthasson a bölcsődei nevelésbe, hogy az esetleges 

családi hiányosságokat korrigálni tudja.  

9.4. A kisgyermeki személyiség tisztelete 

A gyermeket, mint fejlődő személyiséget a kisebb körű kompetenciából fakadó 

nagyobb segítség igénye miatt különleges védelem illeti meg. a bölcsődei nevelés-

gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség 

teljes kibontakoztatására a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák 

fejlődésének segítésére irányul az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok 

tiszteletben tartásával. 

9.5. A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe  

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, 

megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása 

az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, 

elismerése. 

A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet 

kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi 

fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. 

Fontos, hogy a bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla 

gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik, ha esetleg több területen 

jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől, ha sajátos nevelési igényű, ha viselkedése 

bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, emiatt nehezen kezelhető. A 

kisgyermeknevelője elfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási, 

nemzetiségi/etnikai, kulturális hovatartozását, segíti az identitástudat kialakulását és 

fejlődését, segíti a saját és a más kultúra és hagyományok megismerését és tiszteletben 

tartását. 

9.6. A biztonság és a stabilitás megteremtése 

A gyermek személyi, - és tárgyi környezetének állandósága (saját – kisgyermek nevelő 

rendszer, felmenő rendszer, csoport, - és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot, 

alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. A napirend 

folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések 

tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi 

események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. A gyermek új helyzetekhez 

való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új 

megismerését, a szokások 16 kialakulását. A biztonság nyújtása természetszerűleg 
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magában foglalja a fizikai és pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is 

9.7. Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve 

A biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz 

elegendő idő biztosítása, a gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, 

támogató, az igényekhez igazodó segítése, a gyermek felé irányuló szeretet, az 

elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. A biztonságos 

és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a 

próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének 

figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása 

a bölcsődei nevelés-gondozás egyik kiemelt feladata. A kisgyermeknevelő az 

élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatatásával, az egyes 

élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, 

a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való 

próbálkozások bátorításával segíti a tanulást. 

9.8. Az egységes nevelő hatások elve 

A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében 

fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő különbség 

tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi 

szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás 

nyújtásában, öntevékenységének biztosításában egyetértsenek, az alapvető erkölcsi 

normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik. 

9.9. A gyermek kompetencia késztetésének támogatása  

Biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy a kisgyermek a játékon, a gondozási 

helyzeteken és egyéb tevékenységeken keresztül ismeretekhez, élményekhez, 

tapasztalatokhoz jusson, átélhesse a spontán tanulás örömét, megerősödjön benne a 

világ megismerésének vágya. Kíváncsiságának fenntartásával, pozitív visszajelzések 

biztosításával segíteni kell önálló kezdeményezéseiket, megteremtve ez által az egész 

élten át tartó tanulás igényének, folyamatának biztos alapját. 

10. Bölcsőde működési rendje 

A bölcsőde nyitvatartási idejét a fenntartó szabályozza, figyelembe véve a bölcsődébe járó 

gyerekek szüleinek igényeit, és a bölcsődei ellátás tapasztalatait. A napi nyitvatartási idő 

6:30-18:00-ig. A teljes nyitva tartás alatt szakképzett kisgyermeknevelők foglalkoznak a 

gyermekekkel. Ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tartunk.  
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Évente egy alkalommal a Bölcsődék Napjának tiszteletére (április 21.), nevelésmentes 

napot szervezünk, amikor kisgyermeket nem fogadunk a bölcsődében. A nyári hónapokban 

(július) 4-5  hetet zárva tartunk. A 4-5 hetes zárás alatt a családok szükségletei szerint, és 

kérésének megfelelően a nyitva lévő óvodában felügyeletet tudunk biztosítani. Minden év 

december végén, a két ünnep közötti napokon zárva tartunk.  

Az intézményünk zárva tartásáról a szülőket mindig tájékoztatjuk.  

10.1. Gyermekcsoportok szervezése 

Bölcsődénkben a csoportok kialakítását a 15/1998. NM rendelet 40§ alapján 

határozzuk meg, magasabb létszám nem megengedett. A csoportok 

kialakításának a szempontja az életkor szerinti homogén csoport.  

Bölcsődénkben 3 gondozási egység működik 5 csoportszobával.  

 Pillangó csoport 

Alapterülete 42 m2, 12 fős, kiscsoport, itt látjuk el a legkisebb 

gyermekeket. 6 hónapos kortól 1,5-2 éves korig.  Külön, saját 

fürdőszoba áll a rendelkezésükre, amely közvetlenül kapcsolódik 

a csoportszobához és az átadóhoz. 

 Süni csoport 

Alapterülete 38 m2, 12 fős tipegő csoport. 1,5 éves kortól 2 éves 

korú gyermekeket helyezünk el. Az egyetlen csoportszoba, amely 

az átadón keresztül kapcsolódik a fürdőszobához. 

 Mókus csoport 

Alapterülete 42 m2, 14 fős nagycsoport 2 éves korú gyermekeket 

fogad. Közvetlen csatlakozása van a fürdőszobával. 

A három csoportszoba (Pillangó-Süni-Mókus) egymásba nyílik, a csoportban 2-2-2 fő 

kisgyermeknevelő látja el a gyermekeket, munkájukat +1 fő helyettesítő 

kisgyermeknevelő segíti hiányzásuk esetén. A csoporthoz tartozik 1 fő takarítónő. 

 

 

 Maci csoport 

Alapterülete 50 m2, 14 fős nagycsoport a 2 éves gyermekek 

részére. Közvetlenül kapcsolódik a fürdőszobához, az átadóhoz és 

külön kijárattal a folyosóhoz és a lifthez. 

 Katica csoport 
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Alapterülete 50 m2, 14 fős nagycsoport a 2 éves gyermekeknek. 

Közvetlenül csatlakozik a fürdőszobához és az átadóhoz. 

Ez a két csoportszoba (Katica- Maci) alkot egy gondozási egységet ahol 2-2 fő 

kisgyermeknevelő látja el a nevelő-gondozó feladatokat és +1 fő helyettesítő 

kisgyermeknevelő van a segítségükre hiányzásuk esetén. A csoporthoz 1 fő takarítónő 

tartozik. 

10.2. A gyermekek napirendje 

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, 

szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit kívánja 

biztosítani. Megteremti a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és 

az önállósodás lehetőségét. Az egyes gyermekek igényeit úgy kell kielégíteni, 

hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen. A gyermekek jól 

tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatódjon a felesleges várakozási 

idő.  

Ez biztosítja a csoport nyugalmát is. A napirend függ a gyermekcsoport életkori 

összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, csoport létszámától, évszakoktól, 

az időjárástól és egyéb tényezőktől is.  

A három korcsoportnak különböző a napirendje, a meghatározó szempontok a 

következőkből állnak: 

  6:30-8:00 Érkezés a bölcsődébe 

  8:00-8:30 Reggeli 

  8:30-10:00 Szabad játéktevékenység a szobában vagy az udvaron 

  10:00  Tízórai 

10:00-11:30 Szabad játéktevékenység, szükség szerint fürdőszobai 

tevékenység 

11:30-10:00 Ebéd 

12:00-14:30 Csendes pihenő, alvás 

14:30-15:00 Uzsonna 

15:00-18:00 Szabad játéktevékenység, távozás a bölcsődéből 

11. A bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei 

A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának 

elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel való harmónia is, 

ezért a nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget kell biztosítani a 
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kisgyermek számára ahhoz, hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek 

megfelelően ismerkedhessen személyi-és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési 

mintát és segítséget kapjon optimális és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához. 

A gondozás és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben 

lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének 

erősítése. 

A bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre motiváló és kielégítő tanulási élményeket 

biztosító, társas közegben zajló, interakciót ösztönző. A gyermekek számára biztosítani 

kell, hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt az egyes 

élethelyzetek, tevékenységek előkészítésében, kiválasztásában, alakításában. 

Valamennyi tevékenység, élethelyzet alakításának módszertani alapja a gyermek 

pozitív önértékelésének erősítése és a különböző faji, vallási, nyelvi, fizikai és mentális 

képességbeli különbözőségek tiszteletének kialakítása. 

11.1. Gondozás  

Bensőséges interakciós helyzet kisgyermeknevelő és gyermek között, melynek 

elsődleges célja a gyermekek testi szükségleteinek kielégítése. A személyes és a 

szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek úgy 

csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége 

legyen úgy próbálkozni, hogy közben érzi a kisgyermeknevelő figyelmét, biztatását, 

támogató segítését. Sikeres próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel 

jutalmazza, a sikertelenségért viszont nem jár elmarasztalás. Lényeges az elegendő 

idő biztosítása, mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. 

A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek adott 

jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására. A 

gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást és az önállósodást 

11.2. Játék  

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és 

befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődését. A 

kisgyermeknevelő a játék feltételeinek biztosításával és nevelői magatartásával 

támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermek 

igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak 

tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas 

kapcsolatok fejlődésére. A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a 
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kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális 

képességek fejlődését. 

11.3. Mondóka, ének 

A bölcsődében sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a 

környezet hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelő kellemes ének- és 

beszédhangja, spontán dúdolása, ritmusos szövegmondása, a dallam és a 

ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, a közös éneklés.  

A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati 

állapotához igazodó, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák, 

gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek érdeklődését, 

formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik a hagyományok megismerését 

és továbbélését. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetben átélt mondókázás, éneklés, 

zenehallgatás pozitív érzelmeket keltenek, örömélményt, érzelmi biztonságot adnak a 

kisgyermekeknek. Az ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a zenei élményt, 

a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az anyanyelv, a zenei anyanyelv 

elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek lelki egészségéhez, 

valamint a derűs, barátságos légkör megteremtéséhez. A bölcsődei zenei nevelés 

eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére. 

11.4. Vers, mese  

A vers, mese nagy hatással van a kisgyerek érzelmi-, értelmi- (beszéd, gondolkodás, 

emlékezet, képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban ritmusa, a mesének 

pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, 

képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára 

alapvető érzelmi biztonság egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan 

tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelynek megszerzésére más helyzetekben 

nincs lehetősége. Fejlődik emberismerete, a főhőssel való azonosulás fejleszti 

empátiáját, gazdagodik szókincse. A mese segíti az optimista életfilozófia és az önálló 

véleményalkotás alakulását. A bölcsődében a népi és az irodalmi műveknek egyaránt 

helye van. A helyzetek alakítását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota 

és ebből fakadó igényei befolyásolják elsősorban. 

11.5. Alkotó tevékenységek  

Az öröm forrása maga a tevékenység - az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az 

önkifejezés, az alkotás - nem az eredmény. A kisgyermeknevelő a feltételek 

biztosításával, az egyes technikák megmutatásával, a gyermek pillanatnyi igényeinek 
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megfelelő technikai segítéssel, az alkotókedv ébren tartásával, a gyermek alkotásának 

elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével segítheti az alkotó tevékenységek 

iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatások érvényesülését. 

11.6. Egyéb tevékenységek 

Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, 

az egymásról és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak. 

(virágültetés, viráglocsolás, szalvétahajtogatás, piaclátogatás, dekoráció készítés) Az 

öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység fontossága, 

hasznosságának átélése. A gyermekek bármikor bekapcsolódhatnak és bármikor 

kiléphetnek, az önkéntesség nagyon fontos, a tevékenykedés nem lehet feladat. A 

helyzetek lényeges tanulási lehetősége az együttműködés és a feladatok megosztása. 

Az egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi élet esztétikuma iránti 

igényességet, a mások felé fordulást, mások igényeinek figyelembe vételét és 

empátiáját. 

11.7. Mozgás  

Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A 

mozgásigény rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. 

Mind a szobában, mind az udvaron biztosítani kell a gyerek számára minél nagyobb 

mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a 

gyermekek az egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá 

válik a mozgásuk. A játékeszközök szerepe az érdeklődés felkeltése, a mozgás aktivitás 

fenntartása. Fontos, hogy a környezet balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat 

kiküszöböljük. Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermeknek, annál 

nagyobb örömüket lelik a játékban. Csecsemőknek olyan játszóhelyet kell biztosítani, 

amely védett, de elegendő hely áll  rendelkezésre (elkerített szobasarok). A 

nagymozgásos játékokra a szabadban, az udvaron több lehetőség adott, mint a 

szobában. A szobai játékok sokféleségük folytán a kéz finommozgását és a 

nagymozgásokat is fejlesztik. A szobában is szükségesek nagymozgásos játékok. Az 

önállósodási törekvések támogatása során a gondozási műveletekben való aktív 

részvétel a praktikus mozgások gyakorlására, finomítására ad lehetőséget. 

11.8. Tanulás 

A teljesítmény elváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődében nincs 

helye. A bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban 

értelmezzük: minden olyan tapasztalat vagy információszerzési folyamat tanulás, 
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amely tartós változást idéz elő a viselkedésben és a gondolkodásban. A tanulás a 

gyermek korából és fejlettségéből adódó tevékenység. A tanulás legfontosabb 

irányítója a kíváncsiság, az érdeklődés. A kisgyermekkori tanulás színterei a 

természetes élethelyzetek: gondozás, a játék, felnőttel és a társakkal való együttes 

tevékenység és kommunikáció. 

A tanulás formái: utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelővel 

interakcióból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás. A kisgyermeknevelő a 

sajátos nevelési igényű gyermekkel való foglalkozás során alkalmazott módszereiben 

figyelembe veszi, hogy náluk hosszabb időt vesz igénybe a tanulási folyamat és 

kevésbé építhet arra a belső motivációra, amely az ép gyermekeknél természetesen 

jelentkezik a fejlődés folyamán. A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos 

eleme. a kommunikatív képességek fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató 

környezetben zajló felnőtt- gyermek interakciók. 

 

12. Kiemelt szakmai feladatok 

12.1. A családi nevelés segítése, kapcsolattartás a szülőkkel 

A mai felgyorsult világunk következményeként gyorsan változik a társadalom 

legkisebb egysége a család is. Sokféle családi struktúra figyelhető meg (nagycsalád, 

egyszülős család, élettársi kapcsolatban működő család, nevelőszülős család, mozaik 

család stb.), széles skálán mozognak a családi életkörülmények, sok család 

„működése” bizonytalan, ezért megfigyelhető, hogy a családok gyakran hárítják a 

bölcsődére, mint másodlagos szocializáló közegre a nevelést. A mai szülők nagy része 

bizonytalan a kisgyermeknevelés, gondozás területén. Ezért nagyon fontos, hogy a 

bölcsődei munkánk a családi nevelésre épüljön, kiegészítse azt, azzal összhangban 

legyen. Nagy hangsúlyt kell fektetni a gyermekek, illetve az őket nevelő családok 

megismerésére, tájékoztatására, a velük való kapcsolat kialakítására és fenntartására.  

 Szülői értekezlet 

Az intézményvezető a beiratkozásnál, a napi csoportlátogatásoknál, az 

egyéni beszélgetések és a szülői értekezletek alkalmával tartja a 

kapcsolatot a szülőkkel. Évente 3 alkalommal szervez szülői 

értekezletet, a szülőket érintő változásokról.  

 Családlátogatás 
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A kisgyermeknevelők egy kis ajándékkal látogatnak el a gyermek 

otthonába a beszoktatás előtti héten. Az otthon biztonsága megfelelő 

környezet a mélyebb ismerkedésre, a szülő és gyermeke biztonságban 

érzi magát, könnyebben kérdeznek, nyílnak meg a nevelők előtt és 

kapnak képet róluk és a bölcsődei életről.  

 Szülővel történő fokozatos beszoktatás 

A bölcsődei életre lassan és kíméletesen kell felkészíteni a 

gyermekeket. Mindig a gyermek igényéhez, tempójához igazítjuk a 

bölcsődében tartózkodás idejét. A legalkalmasabb a két hetes 

beszoktatás, első héten a szülővel, majd mindig csökkentjük a szülő 

jelenlétét és növeljük a gyermek bölcsődében tartózkodásának idejét. A 

szülő betekintést nyer a bölcsődében tartózkodó többi gyermek 

viselkedésén keresztül az itt folyó munkáról, a napirend fontosságáról. 

A kisgyermeknevelő megismeri a szülő-gyermek kapcsolatát, 

viszonyukat. 

 Szülőcsoportos beszélgetés 

A bölcsődei élet megkönnyítésére szolgál, a szülőknek szeretnénk 

segítségükre lenni abban, hogy a problémáikat a szakemberrel, a 

nevelőkkel és egymással is megbeszélhessék, tanácsot kapjanak. 

 Üzenőfüzet 

A kisgyermeknevelők által vezetett dokumentáció a szülőknek. A 

gyermekkel kapcsolatos történéseket, változásokat tartalmazza.   

 Napi beszélgetések a szülőkkel 

Fontosnak tartjuk a kölcsönös tájékoztatást a bölcsődébe érkezéskor és 

a hazaadáskor. Érkezéskor a szülő nyújt információt az előző nap 

gyermekkel kapcsolatos eseményeiről, a gyermek egészségügyi 

állapotáról, változásairól.  Hazaadáskor a kisgyermeknevelő 

tájékoztatja a szülőket a gyermekről (hangulata, közérzete, 

társkapcsolata, beszéd, játék, mozgás, étkezés, alvás, levegőzés, 

önállóság, stb.)  Ügyelünk arra, hogy a beszélgetés a gyermek 

bevonásával történjen. A napi beszélgetések formálják a kapcsolatot és 

erősítik a bizalmat, lehetőséget ad a gyermek és egymás jobb 

megismerésére, a nevelés összehangolására. 
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 Nyílt napok 

A bölcsőde lehetőséget ad a szülőknek betekinteni egy-egy jeles napon 

a bölcsőde életébe. Közös élményt átélni gyermekükkel, együtt játszani, 

megismerkedni a barátokkal és szüleikkel.  

12.2. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

 Étkezés  

A gyermek egészséges táplálkozásának kialakítása elsősorban a szülők 

felelőssége, rajtuk múlik, hogy a megfelelő ételválasztás az étkezési ritmus 

és ízlés helyesen alakuljon ki a gyermekben. A bölcsőde feladatának tűzte ki 

azt, hogy ebben segíti a szülőket.  

Ennek érdekében:  

 A bölcsődében csak egészséges, tápláló ételeket biztosítunk a 

gyermekeknek. 

 Változatos étlapot állítunk össze. 

 Minden nap kapnak tejet, tejterméket, rostban gazdag gabonafélét, húst, 

zöldséget és gyümölcsöt. 

 Növényi zsiradékot kapnak, csökkentett só és cukor mennyiséget. 

 Az ételeket párolással, kíméletes főzéssel, rántás használata nélkül 

készítjük. 

 Minden nap kapnak nyers zöldséget és gyümölcsöt. 

 Ebédhez ivóvizet, tízóraihoz zöldséget vagy gyümölcslevet, reggelihez 

és uzsonnához tejet vagy joghurtot. 

Bölcsődénkben az élelmezésvezető, szakácsnő és kisgyermeknevelő figyelembe veszi 

a gyermek igényeit és a helyes étkezési szokások kialakítását. 

 Minőségi élelmiszert vásárolunk. 

 Korszerű konyhatechnikai módszert alkalmazunk. 

 Nem erőltetjük az étkezést, nem probléma, ha a gyermekek nem esznek 

meg mindent. 

 Nem zsaroljuk és jutalmazzuk desszerttel a gyermekeket. 

 Kellemes, nyugodt és esztétikus körülményeket biztosítunk az 

étkezésekhez. 

 Tájékoztatjuk a szülőket a heti étrendről, a faliújságon hasznos 

tanácsokat, tájékoztatókat helyezünk el. 
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 Játékos formában ismerkedünk az egészséges élelmiszerekkel: 

 Zöldség, gyümölcsnapok tartása. 

 A csoportokban játékos ismeretterjesztő anyagokat helyezünk el. 

 Étkezések alkalmával megtanítjuk a gyerekeknek a higiénés 

szabályokat. Kézmosás, szalvéta használat, étkezés utáni fogmosás. 

 Mozgás  

Az egészséges életmód fontos eleme a mozgás.  

Életkori sajátossága az egészséges kisgyermeknek, hogy napi tevékenységének 

legalább 70-80 % - át aktív mozgással tölti. 

Bölcsődénkben a kisgyermeknevelők napi rendszerességgel tartanak játékos 

tornát a gyermekeknek. Motivációs tevékenységükbe ezt mindig betervezik. 

Az 1-3 éves korú gyermeknek a megfelelő és biztonságos hely biztosításával, 

megfelelő és változatos játékeszközökkel (labda, szivacspárnák, motorok) 

biztosítjuk a mozgásra ösztönzés feltételeit. 

A bölcsődében az udvar úgy lett kialakítva, hogy a gyerekeknek legyen minél 

változatosabb és többfunkciós játékeszköze. Minden nap biztosítjuk a szabad 

levegőn tartózkodást a gyermekeknek. A csoportszobákban is meg vannak a 

megfelelő mozgásfejlesztő eszközök, ezért rossz idő esetén is biztosított a 

mozgás lehetőség. A bölcsőde adottsága sajnos nem teszi lehetővé a levegőn 

való altatást, de a megfelelő és kényelmes gyermekágyakkal és a csoportokban 

kialakított pihenősarok lehetőséget ad a napközbeni pihenésre. 

 Mentálhigiéné 

 A kollektíva lelki jólléte 

A bölcsődében dolgozó gondozónőknek fokozottan kell figyelniük lelki 

egészségükre. Nem azért, mert többször fordul elő lelki probléma, 

hanem azért, mert munkaeszközük saját személyiségük. Személyiségük 

harmóniája vagy diszharmóniája minta a kisgyermek számára. 

 

 

o Hogyan támogassuk a lelki jóllétet? 

 A megelőzést segíti, a munkahelyen belüli stressz-

faktorok feltárása és az ehhez igazodó stresszcsökkentő 

stratégiák kidolgozása. 
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 Mentálhigiénés kérdőívek kidolgozása, alkalmazása 

(stressz, kiégés…) 

 továbbképzések, szakmai műhelyek 

 csapatcoaching 

 egyéni coashing 

 A gyermekek lelki jólléte 

Az intézményben nagyon fontos a gyermekek mentálhigiénéje is.  

o pozitív gondolkodásra nevelés 

o napirend által is a mindennapi kiszámíthatóság, biztonság 

megteremtése 

o relaxációk, meditációk 

o helyes légzéstechnika kialakítása játékok folyamán 

o gyermek jóga  

 

13. Kapcsolataink 

13.1. Együttműködés Óvodákkal 

A bölcsőde befejeztével óvodába indulnak a gyerekek. Az átmenet segítése érdekében 

együttműködünk a kiskunhalasi óvodákkal. Minden óvodai intézménnyel sikerült 

együttműködő szakmai kapcsolatot kialakítani. Az óvodába induló gyerekek tavasszal 

ellátogatnak kisgyermeknevelőinkkel egy-egy óvodába. Ezen felül az 

intézményvezetők közös értekezleteket szerveznek a minél hatékonyabb 

együttműködés érdekében.  

13.2. Együttműködés a Gyermekjóléti Központtal és Szolgálattal 

A gyermekek védelme minden bölcsődei dolgozó kötelessége. A gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzése, megszűntetése érdekében jelzési kötelezettségünk 

van. A veszélyeztetettség bármilyen jelét észrevéve jelentési kötelezettségünk van a 

Gyermekjóléti Központ felé. Az intézményvezető részt vesz az esetkonferenciákon, 

jelzőrendszeri megbeszéléseken.  

 

13.3. Együttműködés a képző intézményekkel 

Együttműködési megállapodás alapján terephelyet biztosítunk bölcsődénkben szakmai 

gyakorlatokhoz, vizsgákhoz.  

13.4. Együttműködés más intézményekkel, civil szervezetekkel 
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 Önkormányzat 

 Gyermekorvosi rendelők 

 Pedagógiai Szakszolgálat 

 Nevelési Tanácsadó 

 Népegészségügy 

 Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

 Térség Bölcsődéi (Kiskőrös, Soltvadkert, Baja, Kiskunmajsa, 

Kunszentmiklós) 

 Magyar Bölcsődék Egyesülete 

 

14. Gyermekekről vezetett dokumentáció 

A bölcsőde a gyermek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat alakulásáról 

való tájékozódás céljából az egyes módszertani javaslatokban megfogalmazott módon 

dokumentációt vezet. A dokumentáció vezetése, az abban szereplő adatok, információk 

felhasználása a gyermekről való lehető legmagasabb színvonalú gondoskodás biztosítása, 

gyermek fejlődésének segítése, a hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányoknak 

és következményeiknek enyhítése érdekében történjen. A dokumentáció semmiféleképpen 

sem a gyermek minősítését szolgálja. A dokumentáció vezetésénél és őrzésénél a 

személyiségi jogokat, valamint az adatvédelmi szabályokat a legmesszebb menőkig 

figyelembe kell venni.  

A dokumentáció vezetésénél fontos szempontok: 

 tárgyszerűség 

 hitelesség, árnyaltság 

 rendszeresség, folyamatosság 

14.1. Bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap 

A családlátogatás alkalmával a kisgyermeknevelők adják oda a szülőknek, akik a 

védőnőnek adják át. A védőnő kitölti a gyermek születési adatait, oltási mellékleteit, ír 

egy rövid bemutatást, ezt követően a kisgyermeknevelő vezeti. Regisztrálja benne a 

hiányzásokat, dokumentálja a bölcsődei élet során történt sérüléseket és az esetleges 

egyéni megbeszélést igénylő eseményeket. Az ebben szereplő percentil táblát vezeti, 

elvégzi a szükséges méréseket, melyek gyakoriság, 1 éves korig havonta, 1 éves kor 

után legalább 3 havonta. 

14.2. Családi füzet 
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A családi füzet egy sajátos kapcsolattartási forma a bölcsőde és a család között. A 

kisgyermeknevelők 1-3 havonta írnak bejegyzést a gyermek fejlődéséről, a 

bölcsődében zajló eseményekről.  

14.3. Csoportnapló 

A csoport életének naponkénti rögzítését szolgálja az egyes gyermekre és a csoport 

egészére vonatkozóan. Adattartalmával segíti a kisgyermeknevelők közötti 

információcserét, a csoportban zajló pedagógiai munka tervezését és értékelését, és 

támpontot ad a gyermekekről vezetett fejlődési napló vezetéséhez. 

14.4. Fejlődési napló 

A fejlődési naplót a saját kisgyermeknevelő vezeti. A gyermek fejlődésére vonatkozó 

megfigyelések rögzítésének legjobb formája, a folyamatos egységes szempontokra 

épülő feljegyzés készítése. 1 éves korig havonta, majd negyedévente vezetendő. Az 

összefoglalások felölelik a gyermek tevékenységét és megnyilvánulásainak különböző 

területeit.  

14.5. Napi jelenléti kimutatás TAJ alapú központi nyilvántartás (KENYSZI) 

A napi gondozásban résztvevő gyermekeket rögzíti az intézményvezető. A bölcsődei 

normatíva igénylés alapja.  

14.6. Étkezők nyilvántartása 

Az étkezésben résztvevő gyermekeket rögzítjük naponta.  

 

15. Fejlődés jellemzői a bölcsődéskor végére 

A gyermekek többsége a bölcsődés kor végére eléri az óvodai élet megkezdéséhez 

szükséges fejlettséget.  

 Sok területen önálló a gyermek (étkezés, öltözés, tisztálkodás) 

 Szívesen játszik társaival, a felnőtt-gyermek kapcsolaton túl a gyermek-gyermek 

kapcsolatban is biztonságosan, jól érzi magát 

 Kialakul én-tudata, én képe pozitív 

 Jól tájékozódik a környezetében, ismeri a napi eseményeket 

 Gazdag szókincse van, elsősorban beszéd útján tartja a kapcsolatot 

 Környezete iránt nyitott, szívesen vesz részt új tevékenységekben 

 Mozgása összerendezett 

 Szobatiszta, legtöbbször „ágytiszta” 
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16. Ellátottak és szolgáltatást végzők jogainak védelme 

Tevékenységünket a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelezettségek figyelembe 

vételével végezzük. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 35.§ alapján a bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmében az 

Intézmény Érdekképviseleti Fórumot működtet.  A Fórum elérhetőségéről a szülőket az 

intézményvezető és a kisgyermeknevelők tájékoztatják. 

 

17. Szakmai program alapdokumentumai 

17.1. Jogszabályok 

 1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. 

november 20-án kelt egyezmény kihirdetéséről, 

 1997.évi XXXI. törvény  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

 15/1998. (IV.30.) NM  rendelet  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  

gyermekjóléti,  

gyermekvédelmi  intézmények,  valamint  személyek  szakmai  feladatairól  és 

működésük feltételeiről. 

 369/2013. (X.24.)  Korm. rendelet  a  szociális,  gyermekjóléti  és  

gyermekvédelmi  

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről. 

 1992.évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról.  

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

 235/1997.(XII.17)  Kormányrendelet  a  gyámhatóságok,  a  területi 

gyermekvédelmi  

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgáltatások és a személyes gondoskodást 

nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról. 

 328/2011.  (XII.29)  Kormányrendelet  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  

gyermekjóléti alapellátások  és  gyermekvédelmi  szakellátások  térítési  díjáról  

és  az  igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

 8/2000 (VIII.4.) SzCsM Rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

adatainak működéi nyilvántartásba vételéről. 
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 9/2000  (VIII.4.) SzCsM  Rendelet  a  személyes  gondoskodást  végző  

személyek  

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. 

 257/2000  (XII.26.)  Kormányrendelet  a közalkalmazottak jogállásáról  szóló  

1992.  évi XXXIII.  törvénynek  a  szociális,  valamint  a  gyermekjóléti  és  

gyermekvédelmi  ágazatban történő végrehajtásáról. 

 1/2000.(1.7.)  SzCsM  rendelet  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

 90/2003.(VII.30.)  FVM –EszCsM együttes  rendelet  az  élelmiszerek  

előállításának  és forgalmazásának élelmiszer higiéniai feltételeiről 

 A bölcsődék Napjának megünnepléséről szóló 7/2010. (II.19.) SzMM utasítás. 

 Kiskunhalas Város Önkormányzat helyi rendelete a személyes gondoskodás 

megvalósításáról. 

17.2. Módszertani útmutatók 

 A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes 

szempontjai 1999. 

 A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai 2009. 

 A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja 2016. 

 A család és a bölcsőde kapcsolata 2007 

 Az egészséges csecsemő táplálásának irányelvei 2001 

 Folyamatos napirend a bölcsődében 1982 

 Játék a bölcsődében 1997 

 Bölcsődei adaptáció 1979 

 Szülővel történő fokozatos bölcsődei beszoktatás 1982 

 Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához 1989 

 A család és a bölcsőde kapcsolata 2007 

 Korai fejlesztés a bölcsődében 2003 

 Módszertani Útmutató a kisgyermekekről vezetett szakmai dokumentáció 

vezetéséről 

17.3. Szakmai program mellékletei 

 Megállapodás minta  

 SZMSZ  

 Házirend 
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 Felvételi Szabályzat 

 Érdekképviseleti fórum Szabályzat 

 Jegyzőkönyv 

 

18. Zárszó 

 

Ezzel a Szakmai programmal szeretnénk biztosítani a törvényes jogszabályi követelmények 

teljesítését, az intézmény szakmai önállóságát, a családok, és a fenntartó elvárásaihoz a 

legmesszebb menőbb igazodást. 

Munkatársaimmal a bölcsődénkben folyó munkával a bölcsődei élet sokszínűségét, 

gyermekközpontú szemléletét és a korosztálynak megfelelő sajátosságok érvényesülését 

valósítjuk meg.  

 

A program hatálya: 2019-2022 

Aktualizálása folyamatos 

Felülvizsgálat esedékessége: 3 év 

 

 

Kiskunhalas, 2019. november 15. 

 

        ………………………………… 

 Márton-Miskei Beáta 

    Intézményvezető 
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Mellékletek 

 

 
 

 
 
 
 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
 Mely  létrejött egyrészről a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje  
Márton-Miskei Beáta intézményvezető, más részről 
.............................................................szülő /anya/ (születési helye:…………………, születési 
ideje:…………….., anyja neve:…………………………)  
.............................................................szülő /apa/ (születési helye:…………………, születési 
ideje:…………….., anyja neve:…………………………)............... .......................nevű 
gyermekének  bölcsődei  elhelyezés tárgyában. 
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A  gyemek  adatai: 
 Születési hely, idő:............................................................................................ 
 Anyja neve:....................................................................................................... 
 Lakcím:............................................................................................................. 
 TAJ szám:......................................................................................................... 
 
Bölcsődei   ellátás  időtartama: 
 Határozott időre: ....................................…-tól...........……......................…-ig. 
 Határozatlan időre:……….év…...……..hó…….….napjától  a  jogosultság  
megszünéséig 
A bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától 3 éves korának betöltéséig, ill. a harmadik év 
betöltését követő augusztus 31-ig gondozható. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, 
de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai 
jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható a negyedik 
életévének betöltését követő augusztus 31-ig. (Gyvt.32§, 42§ alapján) 
A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára a 

 szakszerű nevelést-gondozást, testi - lelki szükségletek kielégítését, fejlődését és a  
szocializáció segítését, 

 napi háromszori étkezést, 
 fejlődéshez szükséges és biztonságos környezetet, 
 egészségvédelmet, egészségnevelést, kultúrhigiénés szokások kialakulásának 

segítését, 
 állandóságot ("saját" kisgyermeknevelő rendszer), egyéni bánásmódot, 
 megfelelő időt a szabadban való tartózkodásra, 
 az egyéni ruhanemű, pelenka  kivételével a textiliával történő ellátást, (ágynemű, 

törölköző) 
 korcsoportnak megfelelő játékeszközöket, 
 rendszeres orvosi felügyeletet, 
 óvodai életre való felkészülést. 

A bölcsőde a szülő számára biztosítja: 
 a házirend megismerését, 
 adaptációhoz szükséges időt  (2 hét)  és  feltételeket, 
 tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről, 
 rendszeres betekintést a  kisgyermeknevelő  által vezetett egyéni dokumentációba 

(üzenőfüzet), 
 szülői értekezlet, egyéni beszélgetést (kisgyermeknevelővel,  intézményvezetővel), 
 nyílt napon való részvételt  (gyermeknap) 
 tájékoztatók, étrendek megismertetését, 
 gyermekük játéktevékenységébe való betekintését  (előzetes egyeztetés után) 
 Érdekképviseleti Fórumot működtet a  Gyvt 35-36 §  alapján. 

A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás: 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 43§ 
alapján. 

 Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei nevelési-gondozási év végéhez 
ért, vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31. után. 

 Ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, 
vagy az ellátás szüneteltetését írásban nem kéri. 

 
A szülő tudomásul veszi, hogy: 

 A bölcsődei házirendet betartja. 
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 Együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel. 
 A megállapodásban foglalt, - intézmény részéről fennálló - kötelezettségek 

elmulasztása esetén a szülő panaszával az Érdekképviseleti Fórumhoz, az 
intézményvezetőhöz fordulhat. 

 Az intézmény nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltat. 
 A bölcsőde a gyermeken lévő ékszerekért, értékekért felelősséget nem vállal. 
 A bölcsődei térítési díjat a minden hónap 15-ig köteles befizetni az 

intézményvezetőnél, a  328/2011. Kormányrendelet alapján. 
A szülők nyilatkoznak, hogy: 

 a Gyvt. 33. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatást megkapták. 
 
Kiskunhalas,  20   . év...................hó........nap 
 
 

........................…….....................................  
 ......................................................................  …………………………………… 
  Szülők       Intézményvezető 
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
 

/Szakmai Program 2. sz. melléklete/ 
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1. Általános rendelkezések 

1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti 

felépítését, rögzítse az intézmény alapvető működési szabályait. 

Az SZMSZ ennek megfelelően tartalmazza a következőket: 

 - az intézmény adatait, 

 - az intézmény szervezetét, 

 - a vezetést segítő szerveket, fórumokat, és 

 - a működés egyes szabályait 

1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya 

A szervezeti és működési szabályzat személyi hatálya kiterjed 

 - az intézmény foglalkoztatottjaira,  

- az intézmény foglalkoztatottjai közreműködésével létrehozott szervezetekre,  

 - az intézményi szolgáltatást igénybe vevő ellátottakra. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat időbeli hatálya a személyi hatálynál meghatározott 

személyekre a szabályzat jóváhagyásával kezdődik, és hatályon kívüli helyezésével szűnik 

meg. 

1.3. Az SZMSZ elkészítésének rendje 

Az intézménynek – a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően – kell elkészítenie 

a Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Az SZMSZ-t az intézményvezető készíti el. 

A szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. 

A szabályzat készítésekor figyelembe vételre került jogszabályok: 

 - 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 

- 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési 

feltételeiről. 

1.4. Az SZMSZ nyilvánossága 

Az SZMSZ-t a fenntartói jóváhagyást követően nyilvánosságra kell hozni. Az SZMSZ-t 

meg kell ismertetni az ellátottakkal, valamint a foglalkoztatottakkal. 

Az SZMSZ-t a Bölcsőde közösségi helyiségében is el kell helyezni. 

Az SZMSZ módosításakor a nyilvánosságra hozatalról gondoskodni kell. 



36 

2. Az intézmény adatai alapító okirat alapján 

2.1. Az alapító okirat kelte, száma 

Az alapító okirat kelte: 1977 

Az alapító okirat száma: 62/2014 Kth. 

2.2. Az Intézmény neve 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

2.3. Az Intézmény székhelye 

6400 Kiskunhalas Május 1 tér 2. 

2.4. Jogszabályban meghatározott közfeladata 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését biztosító intézmény. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás 

(1993. évi III. törvény ) és a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló (1997. évi 

XXXI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján.) 

2.5. Szakágazati száma 

 889110 Bölcsődei ellátás 

2.6. Működési területe 

 Kiskunhalas Város 

2.7. Irányító szerv neve, székhelye 

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

2.8. Fenntartó neve, székhelye 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

2.9. Alaptevékenysége 

 Bölcsődei ellátás 

2.10. Kiegészítő tevékenysége 

 Baba-Mama Klub működtetése 

2.11. Kormányzati funkció 

 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

2.12. Engedélyezett férőhelyek száma 

 66 fő (5 bölcsődei csoport kialakításával) 

2.13. Telephelyei és a feladatellátást szolgáló vagyon 

 6400 Kiskunhalas Május 1 tér 2. 2254 hrsz. 
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2.14. Feladatellátást szolgáló vagyon 

 A feladatok ellátásához rendelkezésre áll a székhelyén lévő 2254 helyrajzi számú 1760 

m2 ingatlan a rajta található 770 m2 épülettel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak 

a leltár szerint nyilvántartott eszközök.  

2.15. Vagyon feletti rendelkezés 

 A Kiskunhalas Város Képviselő-testületének vagyonrendeletében foglaltak szerint kell 

eljárni. A bölcsőde a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg 

biztosítékként felhasználni.  

2.16. Az intézményvezető kinevezése 

 Az intézmény vezetőjét Kiskunhalas Város Képviselő-testülete bízza meg. 1992. évi 

XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásáról és a 1997. évi XXXI. tv a Gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról alapján 

2.17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony megjelölése 

 Közalkalmazotti jogviszony 

 a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony 

2.18. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok  

 A szerv a gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel  

   önállóan gazdálkodó, 

   részben önállóan gazdálkodó 

 A gazdasági és pénzügyi feladatokat a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

(KIGSZ) látja el. A munkamegosztási megállapodást a 1. sz. melléklet tartalmazza. 

2.19. Az intézmény megszüntetése 

Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. 

 A megszüntetésről az alapító határozattal dönt. 

 

3. Az Intézmény vezetése, szervezeti felépítése, működési rendje 

3.1. Az intézmény vezetése 

3.1.1. Az intézményvezető kinevezése 

 Az intézményvezető kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a vezetői 

megbízásának visszavonása a Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testületének hatásköre. Az intézményvezetői álláshelyet Kiskunhalas Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján tölti be, a vezetői megbízás 

határozott időre szól. 
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3.1.2. A munkavállalók kinevezésének rendje 

 Az Intézményvezető az alapfeladatok ellátására határozatlan, meghatározott feladat 

ellátására vagy a közalkalmazott helyettesítésére határozott idejű közalkalmazotti 

jogviszonyt létesíthet. A közalkalmazotti álláshelyek betöltése nyilvános pályázat útján 

valósul meg. A közalkalmazottak felett a munkáltatói jogkört az Intézményvezető 

gyakorolja. 

3.1.3. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony   

meghatározása 

A foglalkoztatottak jogállását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek 

a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatában történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet előírása szabályozzák. Az 

egyes munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési előírásokat a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személye 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. 

számú melléklete szabályozza 

3.1.4. A munkavégzés teljesítési, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 

A munkavégzés teljesítése az Intézményvezető által kijelölt munkahelyen, az érvényben 

lévő szabályok, munkaszerződés és munkaköri leírás szerint történik. 

A dolgozó köteles a munkaköréhez tartozó munkát képességei kifejtésével, a tőle 

elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni. A munkavállaló munkáját az arra 

vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, munkahelyi vezetője utasításainak, valamint 

a szakmai előírásoknak megfelelően köteles elvégezni. 

A dolgozó nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre 

betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelyek közlése a munkáltatóra, 

vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A hivatali titok megsértése 

fegyelmi vétségnek minősül. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Szervezeti felépítés 
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Intézményvezető     1 fő (pedagógus) 

Kisgyermeknevelő   12 fő (2 fő diplomás, 5 fő csecsemő- és 

gyermekgondozó, 5 fő kisgyermeknevelő-gondozó)  

Bölcsődei dajka       3 fő 

Fűtő, udvaros      1 fő 

Állományon kívüli megbízott gyermekorvos 1 fő 

A munkavédelem és tűzvédelem biztonságát szakirányú engedéllyel rendelkező vállalkozás 

biztosítja megállapodásunk értelmében. 

3.3. Az intézményvezető feladatai 

Az intézményvezető magasabb vezetői beosztásba sorolt munkakör. 

Az intézményvezető felelős az intézmény feladatainak megfelelő színvonalon történő 

ellátásáért, ennek érdekében joga és kötelessége: 

 biztosítani a feladatellátás tárgyi és személyi feltételeit – ennek érdekében 

kapcsolatot tartani a fenntartóval,  

 ellenőrizni a feladatellátás alapító okiratnak, szakmai programnak, 

házirendnek, valamint a jogszabályoknak és egyéb szakmai 

dokumentumoknak, elvárásoknak való megfelelőségét,  

 törekedni arra, hogy a szolgáltatás, ellátás színvonala javuljon. 

Az Intézményvezető további feladatai: 

 az intézmény vezetése, 

 az intézmény folyamatos működtetésének biztosítása,  

 az intézmény gazdálkodásának szervezése, irányítása,  

 a szakmai tevékenység tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, 

ennek keretében az intézményi részlegek tevékenységének, működésének 

összehangolása,  

 folyamatosan vizsgálja, rendszeresen áttekinti a szervezeti struktúrát, a 

munkamegosztás rendjét az egyes csoportok között és a csoportokon belül,  

 a munkáltatói jogok gyakorlása, (így pl.: a munkaviszony létesítésével, 

megszüntetésével, átsorolással, fegyelmi felelősségre vonással, 

szabadságolással stb., kapcsolatos jogok) 

 a jogszabályokban, illetve a fenntartó által megfogalmazott feladatok 

ellátása,  
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 az intézmény szervezett működéséhez szükséges belső szabályozottság 

megteremtése, folyamatos aktualizálása, különös figyelemmel a 

következőkre: 

  - házirend,  

  - szakmai program,  

  - SZMSZ,  

 a tűzvédelmi és munkavédelmi szabályzat, 

 az intézmény dolgozói szakmai tevékenységének támogatása, 

továbbképzések tervezése és az azokon való részvétel biztosítása, 

 az ellátás színvonalának emelése érdekében tanulmányozza az új gondozási 

módszereket, törekszik az ellátottak jogai minél szélesebb körben való 

érvényesítésére,  

 törekszik az intézmény hatékony és gazdaságos működtetésére, ennek 

érdekében vizsgálja azt, hogy az ellátás színvonalának megtartása vagy 

emelése milyen módon lehetséges (figyelemmel kíséri az esetleges 

integrációs lehetőségeket stb.),  

 közreműködik az ellátottak érdekvédelmével kapcsolatos 

tevékenységekben, 

 ellátja a térítési díjakkal kapcsolatos feladatokat. 

Az Intézményvezető munkaköri leírását a 2 számú melléklet tartalmazza. 

Intézményvezető-helyettes aki az  Intézményvezető  helyettese egyben 

Az Intézményvezető munkáját az Intézményvezető-helyettes segíti. Az 

Intézményvezető-helyettes feladatai megegyeznek az Intézményvezetőével azzal a 

kitétellel, hogy a Intézményvezető-helyettes a tevékenységét az Intézményvezető 

útmutatásai, iránymutatásai alapján végezheti, tevékenysége döntés előkészítő, illetve 

döntés végrehajtó. 

3.4. Kisgyermeknevelő feladatai 

 Pedagógiai,  pszichológiai,  egészségügyi  és  gondozástechnikai  ismeretei  

birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, valamint az aktivitás, a 

kreativitás és az önállóság kialakulását. 

 Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődését elősegíti. 

 Munkája során figyelembe veszi a bölcsődei részlegvezető, a bölcsődei 

szakemberek, és a bölcsődeorvos útmutatásait. 
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 Szakszerűen, az érvényben levő módszertani elvek, valamint  a  bölcsődei  

gondozás-és nevelés  alapelveinek figyelembevételével gondozza-neveli a 

rábízott gyermekeket. 

 Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat. 

 Negyedévenként (kétéveskor előtt havonta) elkészíti konkrét megfigyelések 

alapján az egyéni fejlődési jellemzést, amit a gyermek egészségügyi törzslap 

megfelelő részében rögzít. 

 Naprakészen vezeti a csoportnaplót– szükség esetén a gyermekeknél egyénileg 

bejegyzi a megfigyelt eseményeket. Az üzenő füzetbe beír amikor a gyermekre 

vonatkozóan újat tapasztal. 

 Az egészségügyi törzslapban vezeti a betegség, vagy egyéb okok miatti 

hiányzásokat, a  gyermek  súly-és  hosszfejlődését,  mell-és  fej  körfogatának  

viszonyát.  A  testi fejlődésről  a  percentilt  használja,  az  értelmi  és  szociális  

fejlődésdokumentáláshoz pedig a fejlődési táblát. Munkája befejezésekor 

szóban és/vagy írásban beszámol a gyermekkel kapcsolatos napi eseményekről. 

 Vezeti a valóságnak megfelelően a gyermekek napi jelenléti kimutatását –

melynek meg kell egyeznie a csoportnaplóban rögzített jelenléttel.  Különös 

gondot fordít a gyermekek napi jelenlétéről készített dokumentáció 

átláthatóságára és egyértelmű vezetésére. 

 A  szülőkkel és  munkatársaival együttműködve a családlátogatást és 

beszoktatást a gyermeknek legmegfelelőbb módon megvalósítja - a 

módszertani levél, valamint a belső használatú szakmai segédanyag útmutatása 

alapján. 

 Közreműködik a gyermekek napirendjének kialakításában figyelembe véve az 

adott gyermek egyéni igényeit fejlettségét gyermekcsoport korösszetételét, 

fejlettségi szintjét egyaránt. 

 Betartja a higiénés követelményeket. Gondot fordít személyes tisztaságára, 

hajának, kezének ápoltságára. 

 Tisztántartja és rendszeresen fertőtleníti a játék eszközöket. 

 Ha egy gyermek megbetegszik, jelenti társgondozónőjének, az intézmény 

vezetőjének és szükség esetén a bölcsődeorvosnak. 

 Egyéni állapot javító vagy fenntartó „gyógyszerek” esetében gondoskodik a 

megfelelő tárolásról.  
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 Az ölelkezési időben a munkaközi szünetét a gyermekek érdekeit szem előtt 

tartva időzíti, ezt az időszakot étkezésre, személyes szükségletei kielégítésére, 

pihenésre használja. 

3.5. Bölcsődei dajka feladatai 

Munkáját a bölcsődevezető útmutatásai szerint, a HACCP előírásainak megfelelően végzi. 

 Kulturált megjelenésével, a kötelezően előírt munkaruhában végzi a munkáját. 

 A központi konyháról megadott időben érkező ételek átvétele, az étel 

minőségének,  mennyiségének ellenőrzése. 

 Adott hiányosság, probléma esetén értesíti az intézmény vezetőjét. 

 Az átvételről és a tálalás körülményeiről dokumentációt vezet. 

 A dokumentációt havonta átadja a bölcsőde vezetőjének. 

 Ételminta vételéről az előírások szerint gondoskodik és megőrzi a szükséges 

időpontig. 

 Gondoskodik az ételhulladék szakszerű gyűjtéséről és elszállításáról. 

 Az előírtaknak megfelelően az étel megfelelő hőmérsékletű előkészítése, 

csoportok szerinti tálalása. 

 Gondoskodik az edények tisztántartásáról, étkezések utáni mosogatásról. 

 Napi szinten gondoskodik a konyhai eszközök fertőtlenítéséről és a konyhai 

fertőtlenítő takarításáról. 

 Felelősséggel tartozik az ételek, a konyhában használatos berendezési tárgyak, 

gépek, eszközök, felszerelési tárgyak óvásáért, hiánytalan meglétéért. 

 Ellenőrzi a hűtőszekrények napi hőmérsékletét, azok fertőtlenítő tisztítását heti  

rendszerességgel elvégzi. 

 Heti és havi valamint éves nagytakarítás elvégzése. 

 Takarítási munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, a csoportvezető 

útmutatásával a gondozási egységek és a hozzájuk kapcsolt területeken. A 

munkarend szerinti tevékenységek a gyermekek napirendjét nem zavarhatják. 

 Gyermekfelügyelet biztosítása – gondozás nélkül- a napirend szerint szükséges 

időpontokban. 

 A gyermekek által nem használt területeket a gyermekek napirendjétől 

függetlenül takaríthatja. 
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 A gondozási egységek – átadók, csoportszobák, fürdőszobák - takarítása a 

gyermekek érkezése előtt és távozása után, illetve a gyermekek udvaron 

tartózkodásának idejében. 

 A takarítást a biztonsági előírások betartásával végzi. 

 A csoportszobák bútorainak tisztántartása; a szőnyegek porszívóval, nedves 

tisztítással történő takarítása; a padló tisztítása nedves, fertőtlenítős eszközzel. 

 A gyermekek reggelijét, tízóraiját, ebédjét, uzsonnáját étkezések előtt beviszi a 

csoportszobába. 

 A csoportszobákat minden étkezés után rendbe teszi. 

 A szennyes ruha kezelése, fertőtlenítése, mosása. A tiszta ruha megfelelő tárolása. 

 A szennyes textíliát az egészségügyi közegészségügyi rendelkezéseknek 

megfelelően kezeli. 

 A kimosott, tiszta textíliát az egészségügyi és higiénés követelményeknek 

megfelelően külön helyiségben vasalja, hajtogatja, a megfelelő szekrénybe tároló 

helyre elhelyezi. 

 Rendben tartja és takarítja, fertőtleníti a mosodai helyiségeket. 

 A mosó és szárítógépeket, centrifugát, vasalót az érintésvédelmi, tűzvédelmi 

utasítások figyelembe vételével, a gépkezelés használati utasítás alapján 

működteti. 

 Felel a részére kiadott mosószerekért, azok előírás szerinti tárolásáért. 

 A munkavégzéshez szükséges anyagok, eszközök igényét a bölcsődevezető felé 

jelzi. 

3.6. Fűtő, karbantartó feladatai 

 Járda, udvar, bejáratok rendbetétele. 

 A hulladéktárolók rendben tartása, a konténerek előkészítése a szemét 

elszállítására. 

 Kisebb javítások elvégzése: elromlott zárak, vízcsapok, bútorok, ajtók, ablakok, 

javítása, csempék pótlása. 

 Karbantartás: bútorok, kerti eszközök, játékok felújítása, festése, mázolása. 

 Játékok lehetőség szerinti javítása. 

 Homokozó naponkénti felásása, hetenkénti az előírásoknak megfelelő módon 

történő fertőtlenítése. 

 Sövény nyírása, fűnyírás, locsolás. 
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 Udvari játékok kirakása az udvarra és visszahelyezése a tárolóba. 

 A kezelésében levő eszközök, gépek, szerszámok karbantartása, állagóvása. 

 Évszakoknak megfelelő idénymunkák: 

o Télen hó és jégtől mentesítés, a járdák és a bejárat letakarítása, 

jégmentesítése, felszórása. 

o Nyáron locsolás naponta, fűnyírás szükség szerint. 

o Ősszel: falevelek rendszeres söprése, összegyűjtése. 

A bölcsőde vezetőjének jelezni köteles a munkavégzés során tapasztalt állapot 

változásokról (épület, kerítés, berendezés, eszköz, szerszám, stb.). 

 

4. Az Intézmény működési rendje 

Az intézmény működési rendjét a belső szabályzatok tartalmazzák.  

4.1. Nyitva tartás 

A bölcsőde nyitvatartási idejét a fenntartó szabályozza, figyelembe véve a bölcsődébe járó 

gyerekek szüleinek igényeit, és a bölcsődei ellátás tapasztalatait. A napi nyitvatartási idő 

6:30-18:00-ig. A teljes nyitva tartás alatt szakképzett kisgyermeknevelők foglalkoznak a 

gyermekekkel. Ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tartunk.  

Évente egy alkalommal a Bölcsődék Napjának tiszteletére (április 21.), nevelésmentes 

napot szervezünk. A nevelés-gondozás nélküli munkanapon –erre irányuló szülői kérés 

esetén- a gyermekek felügyeletét, étkezését biztosítjuk. A nyári hónapokban (július) 4-5 

hetet zárva tartunk. A 4-5 hetes zárás alatt a családok szükségletei szerint, és kérésének 

megfelelően a nyitva lévő óvodában felügyeletet tudunk biztosítani. Minden év december 

végén, a két ünnep közötti napokon zárva tartunk.  

4.2. Munkakörökhöz tartozó munkarend 

 Intézményvezető: rugalmas munkarend  

 Kisgyermeknevelők: A munkarend lépcsőzetesen igazodik a gyermeklétszámhoz és 

a bölcsőde nyitva tartásához.  A minőségi bölcsődei gyermekellátás megvalósítása 

érdekében: a munkarendet úgy kell megszervezni, hogy a nevelő párok együttesen 

csoportban töltött ideje a lehető legmagasabb legyen. (Ölelkezési idő növelése).  A 

munkarend szervezése az intézményvezető feladata. A teljes munkaidőből a 

kisgyermeknevelőnek napi hét órát kell a munkaterületen eltöltenie. A fennmaradó 

egy órában családlátogatást végez, adminisztrációit naprakészen vezeti, belső 

továbbképzésen, esetmegbeszélésen vesz részt, felkészül a következő napi 
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feladataira. Készül a hagyományos ünnepek, programok megszervezésére, szervezi 

a szülőcsoportos beszélgetéseket. 

 Bölcsődei dajkák 

o 6:00-14:00 

o 8:00-16:00 

o 10:00-18:00 

 Fűtő, karbantartó  

Munkaideje: 6:00-14:00 

 

5. A működés egyes szabályai 

5.1. A munkaviszonyhoz kapcsolódó szabályok 

5.1.1. A munkáltatói jogok gyakorlása 

Az Intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, mely jogok egy részét jelen 

SZMSZ-ben, valamint az érintett vezető munkaköri leírásában meghatározottak szerint 

átruházhatja helyettesére. 

A munkáltatói jog gyakorlására vonatkozó szabályok: 

 az Intézményvezető gyakorolja valamennyi intézményi foglalkoztatott esetében 

a következő jogokat: kinevezés, átsorolás, jogviszony módosítás, jogviszony 

megszüntetése, fegyelmi jogkör gyakorlása, 

 a vezetők véleményének előzetes kikérését követően dönt: a tanulmányi 

szerződés kötésről, túlmunka elrendeléséről, jutalmazásról, egyes rendszeres és 

nem rendszeres személyi juttatásokról (albérleti díj hozzájárulás, beiskolázási 

támogatás, üdülési támogatás stb.), fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, 

 a munkaköri leírásokat évente legalább 1 alkalommal aktualizálni kell 

5.1.2. A vezetői utasítások rendje 

A dolgozók számára - az intézményi működés harmonikus és átlátható rendszere 

érdekében - utasítást az itt meghatározott szabályok figyelembevételével lehet adni: 

 utasítást csak a közvetlen felettes adhat konkrét feladat ellátására, a végrehajtás 

módjára,  

 az Intézményvezető a nem közvetlenül alárendelt dolgozónak adhat utasítást, de 

gondoskodnia kell arról, hogy ezen utasításról a dolgozó közvetlen felettesét is 

értesíteni. 
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5.1.3. Az intézményi helyettesítés rendje 

Az Intézményvezető köteles a munkaköri leírások rendszerét úgy kialakítani, hogy 

abban szerepeljen az, hogy mely munkakör milyen munkakört helyettesíthet. 

A helyettesítés elrendeléséről, figyelemmel kíséréséről az adott dolgozó közvetlen 

felettesének, vezetői szinten lévő dolgozó esetében az Intézményvezetőnek, illetve 

helyettesének kell gondoskodnia. 

5.1.4. A munkavállalókra vonatkozó általános szabályok 

A dolgozók kötelesek a munkaköri leírásuknak, valamint az intézmény belső 

szabályzataiban, valamint a szakmai irányelveknek, elvárásoknak megfelelően végezni 

feladatukat. 

A dolgozók kötelesek munkájukat: 

 az Intézményvezető által meghatározott munkahelyen, 

 a számukra meghatározott munkarend szerint, 

 elvárható, és fokozottan javuló szakértelemmel, pontossággal, 

 a személyiségi jogokat és az adatvédelmi szabályokat (különös tekintettel a 

lakók személyi és egészségügyi, valamint vagyoni adataira) tiszteletben 

tartva kell hogy végezzék. 

5.1.5. A szabadság 

A szabadságolásokról az intézmény zavartalan, folyamatos működtetése érdekében 

minden év elején szabadságolási tervet kell készíteni. A tervnek munkakörönkénti 

csoportosításban kell tartalmaznia a tervezett szabadságokat, hogy a helyettesítés rendje 

átlátható, megoldható legyen. 

A rendes szabadságot a szabadságolási terv szerint kell kiadni, melynek kiadására a 

közvetlen felettes jogosult.  

A rendkívüli, illetve a fizetetlen szabadságokat az Intézményvezető engedélyezi. A 

szabadságokról szabadság nyilvántartást kell vezetni. 

5.1.6. A helyettesítés rendje 

Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a szabadságok, betegségek 

idején gondoskodni kell a megfelelő helyettesítésről.  

5.1.7. A munkakörök végleges, illetve ideiglenes átadása-átvétele 

A munkakörök átadás-átvételéről adott dolgozó munkaviszony megszüntetésekor, vagy 

tartós távollét esetén az Intézményvezető, illetve az általa kijelölt személy gondoskodik. 

Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni. 



47 

A jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei: 

 az átadás-átvétel időpontja, 

 a munkakörrel kapcsolatos fontosabb információ, tájékoztatás, 

 a munka ellátása során folyamatban lévő feladatok, ügyek stb.,  

 az átadásra kerülő eszközök, értékek, 

 az átadó és az átvevő észrevételei, véleményei, 

 a jelenlévők aláírása. 

A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. 

A pénz- és értékkezelésben résztvevő dolgozók a vonatkozó belső szabályzatok szerint 

kötelesek az adott munkakör - átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történő - ideiglenes 

átadására. A pénz és érték kezelők teljes anyagi felelőssége megköveteli, hogy amennyiben 

ideiglenesen nem látják el munkakörüket az általuk kezelt pénz és érték megfelelően 

átadásra-átvételre kerüljön. A vonatkozó jegyzőkönyv tartalma eltér a munkakör végleges 

átvételekor alkalmazandó jegyzőkönyvvel; tartalmát a vonatkozó belső szabályzat 

határozza meg. 

5.2. Eljárás az intézmény nevében, az intézmény képviselete 

5.2.1. Az intézményt az Intézményvezető képviseli. 

Az intézmény önálló jogi személy, melyet az Intézményvezető képvisel, az intézmény 

nevében érvényes jognyilatkozatot tehet. 

Az Intézményvezető joga a különböző kötelezettségvállalás, azaz az intézmény számára 

kötelezettséget jelentő szerződések, megállapodások, fizetési kötelezettséget 

eredményező dokumentum aláírása. 

(Az Intézményvezető az akadályoztatása, illetve az összeférhetetlenség eseteire 

helyettest jelöl ki az intézményvezető-helyettes személyében a kötelezettségvállalási 

feladatok ellátására. Az Intézményvezető a vonatkozó szabályozásban – célszerűségi 

megfontolásból – további személyeket is kijelölhet a kötelezettségvállalási feladatok 

egyes részterületének ellátására.) 

5.2.2. Az intézmény nevében történő aláírás 

Az intézmény nevében az Intézményvezető írhat alá. (Munkaköri leírásban, valamint 

belső szabályzatokban meghatározott esetekben az Intézményvezető helyett más is 

aláírhat.) 

Az intézmény kiadmányozási rendjét az SZMSZ  4.  számú melléklete tartalmazza. 
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5.3. Az intézmény bélyegzője 

Az intézmény a cégszerű aláíráshoz bélyegzőt is használ. Az intézmény a működése további 

területein más bélyegzőket is alkalmazhat. 

Az alkalmazott, illetve az intézmény birtokában lévő bélyegzőkről nyilvántartást kell 

vezetni. (A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a bevételezett bélyegző bevételezésének 

időpontját, a bélyegző lenyomatát, a bélyegző kiadásának időpontját, a bélyegzőt átvevő 

személy nevét és aláírását, a bélyegző visszavételezésének időpontját, a visszavételező 

aláírását, a bélyegzővel kapcsolatos további adatokat, pl.: megsemmisült, elveszett, 

érvénytelenítve, selejtezve lett stb.) 

A bélyegzőt csak az a személy kezelheti, aki azt a nyilvántartás szerint is átvette. A dolgozók 

maguk között nem adhatják tovább a bélyegzőt. 

A bélyegző nyilvántartást az Intézményvezető által kijelölt személy köteles vezetni, akit 

munkaköri leírásában is ki kell jelölni a feladatra. 

5.4. Iratkezelés 

Az intézmény a hozzá beérkezett, illetve a helyben keletkezett iratokat, dokumentumokat 

iktatja. Az iktatás részletes szabályairól az Intézményvezetőnek Iratkezelési szabályzatban 

kell rendelkeznie. 

Az Iratkezelési szabályzatot évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni. 

Az iratkezelés során be kell tartani az iratkezelőknek az adatvédelemmel kapcsolatos 

előírásokat. 

5.5. Adatvédelem, adatkezelés 

Az intézmény valamennyi dolgozója számára kötelező az adatvédelmi szabályok betartása. 

Az adatvédelmi szabályokat az Intézményvezető által elkészített Adatvédelmi szabályzat, 

illetve szabályzatok tartalmazzák. 

Az Intézményvezetőnek szabályoznia kell,  

 az intézményben foglalkoztatottak adatvédelmével kapcsolatos, valamint 

 az intézményi ellátást igénybe vevő ellátottak adatvédelmével kapcsolatos  

   feladatokat is. 

Az Intézményvezető feladata, hogy folyamatosan ellenőrizze, figyelemmel kísérje, hogy az 

intézményben történő adatkezelés megfelel-e a jogszabályokban, valamint a belső 

dokumentumokban meghatározott szabályoknak. 
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5.6. A gazdálkodásra vonatkozó szabályok 

Gazdálkodás formája: Részben önálló gazdálkodó jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, 

a mellékletben szereplő Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezetével  működik 

együtt.  

 

6. Intézményen belüli kapcsolatok 

6.1. Munkaértekezlet 

Az értekezlet napirendjét az Intézményvezető állítja össze. 

Évente egyszer a napirenden kötelezően szerepeltetni kell az intézmény működésével 

kapcsolatos beszámolónak, melyben ki kell térni a következőkre: 

 a végzett munka ismertetésére, az ellátás színvonalának értékelésére, 

 az etikával kapcsolatos körülményekre, állapot ismertetésre, 

 az intézmény szakmai programjának értékelésére, 

 az intézmény éves munkatervének teljesítésére, 

 a dolgozók munkakörülményeinek alakulására. 

A dolgozók az értekezleten 

 szabadon elmondhatják véleményüket, 

 kérdéseket tehetnek fel,  

 javaslatokat tehetnek. 

Az Intézményvezető kötelessége, hogy a dolgozók által feltett kérdésekre választ adjon.  

Amennyiben az Intézményvezető dolgozó kérdésére nem tud  elfogadható választ adni, úgy 

a kérdésre az értekezletet követő 8 munkanapon belül köteles írásban választ adni. 

6.2. Szülői értekezlet 

Az intézményvezető a beiratkozásnál, a napi csoportlátogatásoknál, az egyéni 

beszélgetések és a szülői értekezletek alkalmával tartja a kapcsolatot a szülőkkel. Évente 3 

alkalommal szervez szülői értekezletet, a szülőket érintő változásokról.  

6.3. Szülőcsoportos beszélgetés 

A bölcsődei élet megkönnyítésére szolgál, a szülőknek szeretnénk segítségükre lenni abban, 

hogy a problémáikat a szakemberrel, a nevelőkkel és egymással is megbeszélhessék, 

tanácsot kapjanak. 

6.4. Értekezletek dokumentálása 

Az értekezletekről minden alkalommal jegyzőkönyv készül, amelyet az intézményvezető 

őriz meg.  
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A jegyzőkönyv tartalmazza: 

 Értekezlet időpontját 

 Megjelentek névsorát 

 Napirendi pontokat 

6.5. Szülői Érdekképviseleti Fórum 

A Gyermekek védelméről és a Gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI.Tv. 35-36 § 

alapján a szabályzatban meghatározott módon működik az Érdekképviseleti Fórum, mely a 

Szakmai Program melléklete. 

 

7. Az intézmény külső kapcsolatai 

7.1. Együttműködés Óvodákkal 

A bölcsőde befejeztével óvodába indulnak a gyerekek. Az átmenet segítése érdekében 

együttműködünk a kiskunhalasi óvodákkal. Minden óvodai intézménnyel sikerült 

együttműködő szakmai kapcsolatot kialakítani. Az óvodába induló gyerekek tavasszal 

ellátogatnak kisgyermeknevelőinkkel egy-egy óvodába. Ezen felül az intézményvezetők 

közös értekezleteket szerveznek a minél hatékonyabb együttműködés érdekében.  

7.2. Együttműködés a Gyermekjóléti Központtal és Szolgálattal 

A gyermekek védelme minden bölcsődei dolgozó kötelessége. A gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzése, megszűntetése érdekében jelzési kötelezettségünk van. 

A veszélyeztetettség bármilyen jelét észrevéve jelentési kötelezettségünk van a 

Gyermekjóléti Központ felé. Az intézményvezető részt vesz az esetkonferenciákon, 

jelzőrendszeri megbeszéléseken.  

7.3. Együttműködés a képző intézményekkel 

Együttműködési megállapodás alapján terephelyet biztosítunk bölcsődénkben szakmai 

gyakorlatokhoz, vizsgákhoz.  

7.4. Együttműködés más intézményekkel, civil szervezetekkel 

7.4.1. Önkormányzat 

7.4.2. Gyermekorvosi rendelők 

7.4.3. Pedagógiai Szakszolgálat 

7.4.4. Nevelési Tanácsadó 

7.4.5. Népegészségügy 

7.4.6. Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

7.4.7. Térség Bölcsődéi (Kiskőrös, Soltvadkert, Baja, Kiskunmajsa, Kunszentmiklós) 
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7.4.8. Magyar Bölcsődék Egyesülete 

 

8. SZMSZ Mellékletek 

 1. számú melléklet  

o Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 

 2. számú melléklet 

o Az Intézményvezető munkaköri leírása 

 3. számú melléklet 

o Kisgyermeknevelő, technikai dolgozó, fűtő munkaköri leírása 

 4. számú melléklet 

o Az intézmény kiadmányozási rendje 

 

9. Záró rendelkezések 

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a jóváhagyás napján lép hatályba. 

Az SZMSZ nyilvánosságra hozataláról, valamint a mellékletei naprakészségéről az  

Intézményvezető gondoskodik. 

 

 

Kiskunhalas, 2019. 11. 15. 

 

 

        ………………………………. 

         Intézményvezető 

 

Jóváhagyta a fenntartó képviseletében:  

 

Kiskunhalas, …….év…….hó…….nap  

 

 

 

……………………………….. 

                Kiskunhalas Város Polgármestere 
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1 számú melléklet 

 

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 
Amely létrejött egyrészről a 
Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 
címe: Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17. 
képviseli: …………………………………………………………… igazgató, továbbiakban: 
KIGSZ 
 
valamint 
a 
Kiskunhalasi Bóbita Ódoda 
címe: Kiskunhalas, Kuruc Vitézek tere 17. 
képviseli: Szeriné Ferencsik Yvette igazgató 
a 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák 
címe: Kiskunhalas, Ady E u. 4. 
képviseli: Ácsné Fehér Klára igazgató 
a 
Százszorszép Óvodák 
címe: Kiskunhalas, Vasút u 2. 
képviseli: Barnáné Szabó Mikor Márta igazgató 
a 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsödéje 
címe: Kiskunhalas, Május 1 tér 3. 
képviseli: Miskei Beáta igazgató 
a 
Martonosi Pál Városi Könyvtár 
címe: Kiskunhalas, Szövetség tér 11. 
képviseli: Erhardt Györgyi igazgató 
a 
Thorma János Múzeum 
címe: Kiskunhalas, Köztársaság u. 2. 
képviseli: Szakál Aurél  igazgató 
 
mint önállóan működő intézmények a továbbiakban: intézmény között, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 
368/2011. (XII.131) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) és a 4/2013 CI.11 kormányrendelet az államháztartás 
számviteléről alapján a következők szerint: 
 

A munkamegosztás általános szempontjai 
 

1. Az intézmények közötti munkamegosztás célja, hogy megteremtse a hatékony, szakszerű és takarékos 
gazdálkodás szervezeti feltételeit. 

 
2. Az együttműködés nem csorbíthatja az intézmény gazdálkodási, szakmai és döntésjogi rendszerét, önálló 

jogi személyiségét és felelősségét. 
 

3. A KIGSZ, az intézményre is kiterjesztett szabályzatok kiegészítésével  biztosítja a szabályszerű, 
törvényes, takarékos gazdálkodás feltételeit és hatékony munkavégzést. 

 
4. A KIGSZ segíti a gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati szabályozások gyakorlati végrehajtását. 

 
5. Az intézmény bankszámlával rendelkezik. 

 
6. A KIGSZ „gazdasági szervezete a költségvetési szerv és a hozzárendelt költségvetési szervek 

működéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és 
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felhasználásának (a továbbiakban együtt? gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, 
adatszolgáltatási, beszámolási és vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, 
a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.” (Ávr. 9§ (1) bek.) 

 
7. Azokat a feladatokat, amelyek szervezeti és személyi feltételei az intézménynél rendelkezésre állnak, 

köteles ellátni. 
 

8. A számviteli nyilvántartásokat (főkönyvi- ás analitikus könyvelés) a KIGSZ gazdasági szervezete vezeti, 
és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek az intézmények gazdasági eseményei 
egymástól. 

 
9. Az intézmények által teljesített adatszolgáltatások teljesítéséért, valódiságáért saját nyilvántartási 

rendszere vonatkozásában az intézmény vezetője a felelős, míg az egyéb pénzügyi információ-
szolgáltatások tekintésében a KIGSZ vezetője. 

 
10. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az intézmény és a KIGSZ 

között úgynevezett számla átadás-átvételi könyvvel (átadó füzet) kell kézbesíteni, amelyből 
megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) melyik intézmény mikor és kinek adta át 
ügyintézés, vagy irattárazás céljából. 

 
11. A napi munkavégzés elősegítésére, gyorsítására az e-mailben történő vezetői kommunikációt úgy kell 

tekinteni, mint a postán vagy a kézbesítő könyvvel átvett levelet, amennyiben biztosított a KIGSZ és az 
intézmények részéről, hogy az erre a célra megadott e-mail címről csak a vezető továbbíthat információt.  

 
 

A munkamegosztás területei, feladatai a gazdálkodás során 
 

1. A tervezés, költségvetés összeállítás és erőirányzat módosítás 
 

1.1 Tervezés, az éves költségvetés összeállítása 
 

1.1.1 Előzetes költségvetési javaslat során figyelembe kell venni az államháztartásról szóló 2011 évi 
CXCV törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.131) 
Kormányrendelet és a 4/2013 CI.11 kormányrendelet szabályzataiban, utasításaiban foglaltakat. 

 
1.1.2 A költségvetési javaslat elkészítéséhez szükséges mutatószámok, normatívák felmérése, év közbeni 

módosítása, a közölt adatok megfelelő bizonylat alátámasztása, ellenőrzések során azok bemutatása, 
és év végi elszámolása az intézmény vezetőjének feladata és felelőssége. 

 
 

1.1.3 Az intézmény elkészíti (személyi juttatás és létszám vonatkozásában) az előzetes költségvetési 
javaslatát az irányadó szerv által meghatározott tartalommal és határidőre. 

 
1.1.4 A KIGSZ gazdasági szervezete elkészíti az intézményi működési kiadások (kivéve személyi juttatás) 

előzetes költségvetési javaslatát és segíti a személyi  juttatások pénzügyi igényeinek megállapítását, 
illetve a feltételrendszernek a meghatározását. 

 
 

1.1.5 A KIGSZ gazdasági szervezete és az intézmény vezetője közösen készíti elő a költségvetési 
egyeztető tárgyalásra a szükséges dokumentációt. A tárgyaláson is közösen vesznek részt. 

 
1.1.6 A költségvetési rendelet elfogadását követően a KIGSZ gazdasági szervezete elkészíti az intézmény 

előírásoknak megfelelő elemi költségvetését (űrlapok, szöveges), melyet a KGR-K11 rendszerben 
rögzít és továbbítja az irányító szerv részére. 

 
1.1.7 A KIGSZ gazdasági szervezete az intézménnyel együttműködve, figyelemmel kíséri az éves 

költségvetése teljesítését és előirányzatai felhasználását. 
 

1.2 Előirányzat módosítás: 
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1.2.1 Az intézmény köteles a jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodni. 
 

1.2.2 Az intézmény az előirányzat-felhasználási és előirányzat-módosítási hatáskörét – bér és járulék 
tekintetében – önállóan, egyéb kiadási előirányzatai esetén a KIGSZ gazdasági szervezete pénzügyi 
ellenjegyzése után gyakorolja. 

 
 

1.2.3 Az irányító szerv által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az intézmény vezetője és a 
KIGSZ gazdasági vezetője együttesen felelősek. 

 
1.2.4 Az intézmény a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. (AVR 43§ (2)) Az 

átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az 
irányító szerv azt engedélyezi. Az átcsoportosítás elrendelésére az intézmény vezetője jogosult a 
pénzügyi ellenjegyzést követően. Az intézmény saját hatáskörében végrehajtott kiemelt 
előirányzatai-módosításáról írásban tájékoztatja a KIGSZ gazdasági szervezetést, amely az 
előirányzat-módosítási igényeket összesítve továbbítja az irányító szerv részére mindazokban az 
esetekben, amikor a képviselő testület által jóváhagyott előirányzatokat érinti a módosítás. 

 
1.2.5 A KIGSZ gazdasági szervezete az intézmény kiemelt előirányzatairól naprakész előirányzat 

analitikát vezet és egyezteti az irányító szerv rendeletével. Az analitikáról az intézmény kérésére 
információt szolgáltat. (előirányzat analitika nyomtatott formában). 

 
1.2.6 Bevételi előirányzat elmaradása esetén, a KIGSZ vezetője írásban felhívja az intézmény vezetőjét a 

kiadások ezzel összefüggő teljesíthetőségének korlátjáról. 
 

2. Szabályzatok készítése, alkalmazásuk (Avr. 13§) 
 
A jogszabály által, a gazdálkodáshoz előírt szabályzatokat a KIGSZ gazdasági szervezete készíti el. 
 

2.1 A KIGSZ kizárólagos szabályozási körébe tartozik: 
 

a) Számviteli politika, 
b) Számlarendelet és a számlarendeletben foglaltakat alátámasztó Bizonylati rend szabályzata, 
c) Pénzkezelési szabályzat, 
d) Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzat, 
e) Eszközök és források értékelési szabályzata, 
f) Selejtezési szabályzat, 
g) Önköltség számítás rendjére vonatkozó szabályzat, 
h) Gazdasági ügyrend, 
i) Belső ellenőrzési szabályzat (pénzügyi terület) 

 
2.2 A gazdálkodáshoz kapcsolódó, de jogszabály előírása alapján egyeztetett módon kiadott szabályzatok 

 
Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés rendje 
Beszerzések lebonyolítása, anyag és eszközgazdálkodás rendje 
Reprezentációs kiadások elszámolásának rendje 
Belföldi és külföldi kiküldetés rendje 
Vezetékes és rádiótelefonok használatát 
Helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírásokat 
(A fentiek együtt a gazdálkodási szabályzatban kerülnek meghatározásra.) 
Gépjármű üzemeltetésének rendje 
 

2.3 Az intézmény által elkészítendő szabályzatok 
 

a) Közérdekű adatok megismerésére irányuló intézkedések, továbbá kötelezően közzéteendő adatok 
nyilvánosságra hozatalának rendjét (szakmai terület) 

b) Kontrolltevékenységek szabályzata (szakmai terület) 
c) Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje (szakmai terület) 
d) Kockázatkezelési szabályzat (szakmai terület) 
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A fentiekben nem szabályozott, de egyéb jogszabályban meghatározott (tűzvédelmi, munkavédelmi, informatikai, 
iratkezelési), illetve az intézmény működéséhez szükséges,m ágazati, szakmai jogszabályok által előírt feladatok 
ellátására vonatkozó szabályzat elkészítése, az intézmény vezetőjének feladata. 
 
Az intézménynél Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatala belső ellenőre vizsgálják és értékeli a folyamatba 
épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak 
és szabályzatoknak való megfelelését, valamint a FEUVE rendszerek javítása, és továbbfejlesztése érdekében 
megállapításokat, ajánlásokat tesznek, elemzéseket és értékeléseket készítenek. 
 

3. A gazdálkodás feladatainak megosztása 
 
3.1 Személyi juttatásokkal (munkabérekkel) és munkaerővel való gazdálkodás (bérgazdálkodás) szabályai 
 

3.1.1 Az intézmény vezetője önálló bérgazdálkodói jogkörrel rendelkezik. 
3.1.2 A bér-, illetve személyi juttatások éves előirányzatának esetleges túllépéséért egy személyben 

felelős. 
3.1.3 A költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkerettel  – irányító szerv rendelkezéseit figyelembe 

véve – az intézmény vezetője önállóan gazdálkodik. 
3.1.4 Az intézmények tartós kötelezettségvállalásairól kiadási nemenként (besorolási illetmény, pótlék, 

további szakképesítés, címpótlék, túlóra, helyettesítés, stb) és szakfeladatonként, létszám – és 
bérnyilvántartást az intézmény köteles vezetni. 

3.1.5 Az intézmény nyilvántartást vezet szakfeladatonként a munkajogi és statisztikai létszámáról, erről 
negyedévente, szakfeladatonként bontásban tájékoztatja a KIGSZ gazdasági szervezetét. 

3.1.6 Gondoskodik a munkában töltött idők igazolásáról, a munkavédelemről a dolgozók munka 
alkalmassági vizsgálatáról és minden olyan feladatot ellát, ami az önálló bérgazdálkodásból ered. 

3.1.7 A KIGSZ gazdasági szervezete a MÁK által havonta készített kimutatás (terhelés) alapján rögzíti az 
intézmény könyveiben a bérfelhasználást.  

3.1.8 A személyi juttatásokra vonatkozó egyéb (létszám-, bár-, stb) nyilvántartásokat az intézmény a helyi 
igényei szerint vezeti, és negyedévenként egyezteti a KIGSZ gazdasági szervezetével. 

3.1.9 Az intézmény a személyi anyag nyilvántartását köteles úgy vezetni, hogy az év végi beszámolók 
kiegészítő mellékletei számára szükséges adatok időben rendelkezésre álljanak (iskolai végzettség, 
szakképzettség szintje, munkakör). 

 
3.2 A gazdálkodás rendje, kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, teljesítés igazolása, 

érvényesítés 
 

3.2.1 Kötelezettségvállalás 
3.2.1.1 Az intézmény nevében, feladatainak ellátása során fizetési és egyéb teljesítési kötelezettséget vállalni 

az intézmény vezetője, vagy az által írásban megbízott dolgozó jogosult, figyelemmel az intézmény 
alapító okiratában foglalt feladatok célszerű és hatékony ellátására. A kötelezettségvállaláskor a 
KIGSZ Gazdálkodási szabályzata szerint kell eljárni. 

3.2.1.2 Külön írásbeli kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzés nélkül teljesíthetők az Avr 53§ (1) 
bekezdésében felsorolt kifizetése. 

 
Azon kifizetések esetén, melyek értéke a százezer forintot nem érik el, a következők szerint kell eljárni: 

- A Gazdálkodási szabályzat 5. számú mellékletében szereplő „előzetes engedélykérés 
kötelezettségvállaláshoz” formában elkészített igényt az intézmény a kötelezettségvállaló aláírása 
után pénzügyi ellenjegyzés céljából – papír alapon – eljuttatja a KIGSZ részére. Leadási határidő: 
minden hét szerda 14 óra. 

- Az igényt e-mailben, szerkeszthető formában is meg lehet küldeni a KIGSZ gazdasági szervezetének. Az 
e-mailben megküldött igények, szerkesztés után, de tartalmi módosítás nélkül kerülnek továbbításra. 

- Módosítást a pénzügyi ellenjegyző kezdeményezhet, ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht 37§ 
(1) bekezdésében foglaltaknak. 

- A KIGSZ arra jogosult ügyintézője – pénzügyi ellenjegyzés után – az „ügyrendben” szabályozott módon 
továbbítja a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal részére engedélyezés céljából. 

 
Az engedélyezett összegről a Polgármesteri Hivatal, helyben szokásos módon, értesítést küld az intézmény és a 
KIGSZ részére is. 
 

3.2.2 Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése 
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3.2.2.1 Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a KIGSZ gazdasági vezetője, vagy az által írásban 

megbízott dolgozó jogosult.  
 

3.2.2.2 Kötelezettségvállalás csak a pénzügyi ellenjegyzés után vezethető fel az analitikus nyilvántartásba. 
Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként a százezer forintot meghaladó 
esetben kötelező. 

 
 

3.2.2.3 A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből 
megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege kiemelt előirányzatonként. 

 
3.2.2.4 A gazdasági eseményenként százezer forintot el nem érő kifizetések kötelezettségvállalása a 

pénzügyi teljesítéssel egy időben és összegben kerül felvezetésre a nyilvántartásba. (Lásd: 3.2.1.3. 
pontban leírtak) 

 
 

3.2.2.5 A kötelezettségvállalás analitikus nyilvántartását a KIGSZ gazdasági szervezete vezeti, amelyhez az 
intézmény szükség szerint adatot szolgáltat. 

 
3.2.2.6 Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht 37§ (1) bekezdésében foglaltaknak, akkor az Ávr 

54§ (3) (4)  leírtak szerint kell eljárni. 
 

3.2.3 A teljesítés igazolása 
 

3.2.3.1 A teljesítést az igazolás dokumentumának és a teljesítés tényére történő utalásnak a megjelölésével, 
az intézmény arra jogosult dolgozója aláírásával igazolja. 

 
3.2.3.2 A kiadások utalványozása előtt, okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell azok teljesítésének 

jogosságát, összegszerűségét, kötelezettségvállalás esetén annak teljesítését. 
 
 

3.2.3.3 A teljesítés igazolása a megvásárolt áru., termék mennyiségi és minőségi megfelelőségét, valamint 
a szolgáltatás, a munka elvégzésének igazolását jelenti. 

 
3.2.4 Érvényesítés 

 
3.2.4.1 Az érvényesítés a számla beérkezését és teljesítés igazolását követő, az elvégzett munka, a szállított 

anyag, áru. a teljesített szolgáltatás kifizetését megelőző ellenőrző tevékenység. 
 

3.2.4.2 Érvényesítést a KIGSZ gazdasági szervezete dolgozója végzi a Gazdálkodási szabályzat 
rendelkezése szerint. 

 
 

3.2.5 Utalványozás 
 

3.2.5.1 Az utalványozás az érvényesítést követő gazdasági tevékenység, ami a kiadások teljesítésének 
elrendelését jelenti. Utalványozásra az intézmény vezetője vagy az által írásban felhatalmazott 
személy jogosult. 

 
3.2.5.2 Utalványozni külön írásbeli rendelkezéssel UTALVÁNY lapon lehet. 
3.2.5.3 Az UTALVÁNY kiállításáért készpénzes fizetési mód esetén a pénztáros, banki átutalással 

teljesített kifizetés esetén a KIGSZ ügyintézője felelős. 
 

3.2.5.4 Nem kell külön utalványozni a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából, - számla, 
egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján, közigazgatási hatósági 
határozaton alapuló – befolyó bevétel beszedését, továbbá a pénzügyi szolgáltatások kiadásait és 
bevételeit. 
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3.2.6 Az aláírásra jogosultak kijelölésekor összeférhetetlenségi szabályok előírásait be kell tartani. 
 

3.2.6.1 Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a 
személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója (Ptk. 685 §-ának b. pontja) vagy maga javára 
látná el. 

 
3.3 A készpénzkezelés rendje 

 
3.3.1 A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal „kincstári” rendszert működtet. A „kincstári” 

rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatások és kapcsolattartás – készpénzes kifizetésekhez 
pénzigénylés – a KIGSZ gazdasági szervezete feladata. 

 
3.3.2 Intézményenként a „Pénzkezelési” szabályzatban meghatározott pénzbeszedő helyek működnek, 

amelyek a KIGSZ házipénztárából felvett előlegből teljesítenek kifizetést a szabályzat 3.1.1. 
pontjában leírtak betartása mellett. 

 
3.3.3 A pénzkezelők a felhasználásról határidőben kötelesek a KIGSZ házipénztára felé elszámolni. 

 
3.3.4 A beszedett díjakból származó bevételt a pénzbeszedést végző dolgozó a „Pénzkezelési” 

szabályzatban leírtak szerint fizeti be. 
 

3.3.5 A pénzbeszedő helyek kialakítása és a pénz biztonságos tárolásához és szállításához szükséges 
eszközök biztosítása az intézmény feladata. 

 
3.4. Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 
 
3.4.1 A nagy értékű tárgyi eszközök, a kis értékű tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását  - ide értve 
a munkahelyeken használatban lévő készleteket is – a KIGSZ gazdasági szervezete végzi. 
A vásárlások, felhasználások és más csökkenések, és növekedések alapbizonylatait az intézmény állítja ki, az 
átvételt, felhasználást az érintett dolgozóval aláíratja. Az intézmény kijelölt dolgozója leltározás előtt egyezteti a 
tárgy évi beszerzéseket a KIGSZ analitikus könyvelést végző dolgozójával. 
 
3.4.2 A selejtezési és leltározási feladatok előkészítése, végrehajtása a szabályzatok és a mindenkori leltározási 
ütemterv alapján történik. A selejtezés előkészítése és végrehajtása az intézmény feladata. Az elkészült és 
szabályosan kiállított selejtezési jegyzőkönyvek feldolgozását a KIGSZ gazdasági szervezete végzi. 
 
3.4.3 A KIGSZ által elkészített leltárfelvétei ívek használatával az intézmény végrehajtja az esedékes 
leltárfelvételeket, melyeket kiértékelésre határidőben visszajuttat a KIGSZ részére kiértékelésre, amely az 
értékelésről, valamint nyilvántartások és tényleges készletek közötti eltérésekről kimutatást készít az érintettek 
számára. 
 
3.4.4 Az „adós”. „vevő”, „szállító” és ÁFA analitika vezetése a KIGSZ gazdasági szervezete feladata. Az analitikus 
nyilvántartások vezetéséhez szükséges, az intézményeknél kiállított, vagy egyéb módon birtokába jutott 
bizonylatok határidőben történő továbbításáért az intézmény vezetője felelős (kimenő számla készítése, bejövő 
számlák továbbítása). 
 
A KIGSZ gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó és az önállóan működőre vonatkozó egyéb, eseti 
adatszolgáltatások határidőben, megfelelő helyre és tartalommal történő továbbítása a KIGSZ és az intézmény 
vezetőjének közös feladata és felelőssége. 
 

4. Beszámolás 
 
A KIGSZ gazdasági szervezete készíti el az intézményi szintű időközi költségvetési jelentéseket, negyedéves 
mérlegjelentéseket, éves költségvetési elemi beszámolókat, éves elemi költségvetést. 
Továbbá elkészíti a szöveges pénzügyi beszámolót és a könyvvizsgálathoz szükséges kimutatásokat. 
 
A KIGSZ gazdasági szervezete felelős a beszámolás jogszabályi előírásoknak megfelelő elkészítéséért és 
határidőben történő továbbításáért. 
 
Azokat az adatokat, amelyek szükségesek az elemi költségvetés és beszámolás űrlapjainak kitöltéséhez és az 
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intézmény nyilvántartási kötelezettségébe tartozik, köteles továbbítani a KIGSZ gazdasági szervezete számára a 
gazdasági szervezet által megadott határidőig. (bér és létszám) 
 
A költségvetési beszámolót az intézmény vezetője és a KIGSZ gazdasági vezetője írják alá. 
 

5. Adatszolgáltatás 
 
Az intézmény a határidőben szolgáltatott, pontos, valóságot tükröző, alakilag, tartalmilag  
ellenőrzött bizonylatok, és adatszolgáltatások útján járul hozzá a szabályszerű, törvényes  
gazdálkodás feltételeihez. 
 
A határidőre történő (naprakész) könyveléshez a bizonylatokat az intézménynek haladéktalanul   
továbbítania kell a KIGSZ gazdasági szervezete részére. 
 
A KIGSZ feladata és felelőssége a számviteli nyilvántartások alapján az intézmény ÁFA, Cégautó  
adó és Rehabilitációs hozzájárulás bevallásainak elkészítése és határidőre való továbbítása. 
 
A KIGSZ gazdasági szervezete negyedévente adatot szolgáltat az intézmény részére, (bér, járulék,  
dologi kiadások és működési bevételek alakulása – űrlapok) egyébidőszakról kérés alapján. 
 
6. Vagyonkezelése, felújítási, beruházási, karbantartási feladatok tervezése, bonyolítása 
 
Az intézmény használatába adott vagyonnal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (111.28) önkormányzati rendelete az önkormányzat 
tulajdonában álló vagyonáról és vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló Ktr-ben foglaltak szerint 
gyakorolja, a használatba adott vagyon számviteli nyilvántartása a KIGSZ gazdasági szervezete feladata. 
 
Az intézmény kezelésében lévő vagyon (befektetett eszköz, készletek) kezeléséért, védelméért, karbantartásáért, 
felújításáért, hasznosításáért az intézmény vezetője felelős. 
 
A felújtások és építési jellegű beruházások előkészítésben a KIGSZ is közreműködik. Az intézmény által minden 
év szeptember 15-ig írásban jelzett felújítási igényeket továbbítja az irányító szerv részére a következő évi 
költségvetési koncepció elkészítéshez. Ennek pénzügyi lebonyolítása a KIGSZ feladatkörébe tartozik. Kivéve, ha 
Önkormányzati rendelet másként rendelkezik. 
 
Az intézmény feladata a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi feladatok ellátása. 
 
A napi fenntartási, karbantartási munkákat az intézménynél alkalmazásban álló karbantartó kapacitás mértékéig, 
vagy külső szolgáltató megbízásával, az intézmény végzi. 
 
Az intézmény gondoskodik az üzemeltetésről, ellátja a takarítási, időszakos lomtalanítási, fűtési feladatokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Munkamegosztási megállapodás jóváhagyásának rendje 
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A Munkamegosztási megállapodást Kiskunhalas Város Képviselő Testülete hagyja jóvá. 
 

Hatálybalépés 
 
Ez a munkamegosztási megállapodás a Képviselő testület …………………. Kth számú határozata alapján 
201……………….. napján lép hatályba, abban foglaltakat ettől kezdve kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg 
hatályát veszti a 2013. november 1 -i 285/2013 Kht 2. pontjával jóváhagyott „Munkamegosztási megállapodás”. 
 
Aláírások 
 
 
________________________   ________________________ 
 Kiskunhalasi Bóbita Óvoda  Költségvetési Intézmények  
Szeriné Ferencsik Yvette igazgató             Gazdasági Szervezete 
      ………………………………….. igazgató 
 
________________________   ________________________ 
Kiskunhalasi Napsugár Óvodák   Költségvetési Intézmények  
Ácsné Fehér Klára igazgató          Gazdasági Szervezete  
………………………………  gazdasági vezető 
 
________________________   ________________________ 
Százszorszép Óvodák           Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsödéje 
Barnáné Szabó Mikor Márta igazgató  Miskei Beáta igazgató 
 
 
_______________________   ________________________ 
Martonosi Pál Városi Könyvtár   Thorma János Múzeum 
Erhardt Györgyi igazgató    Szakál Aurél igazgató 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.sz. melléklet. 
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Városi Bölcsőde Vezetőjének 
 
 

Munkaköri leírás 

 
Jogállása 
 
 Személyi adatok: 

Név:    Márton-Miskei Beáta  

Anyja neve:   Bereczki Erzsébet 

Születési helye, ideje: Kiskunhalas, 1987.06.29.  

Lakcíme:   6400 Kiskunhalas, Kisfaludy utca 8.    

Szakképzettsége:  Tanítóképző Főiskola 

 Szervezeti adatok: 

Munkáltatója:   Kiskunhalas Város Önkormányzata   

Munkakör megnevezése:Intézményvezető  

Foglalkoztatási viszonya:határozatlan idejű közalkalmazotti     

   jogviszony - megbízott magasabb vezető 

Kinevező:    Kiskunhalas Város Képviselő-testülete   

Kinevezés: 1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról (Továbbiakban:Kjt.), 

2011.évi.CXC.Tv a Nemzeti Köznevelésről (Továbbiakban:Nkt.),  és a 1997. évi XXXI. 

törvény a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban:  Gyvt.) 

alapján 

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Kiskunhalas Város Polgármestere 

      Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzata Bölcsődéje  

      Intézmény címe: 6400 Kiskunhalas, Május 1. tér 2. 

 
  Munkafeltételek 
  Munkaideje: heti 40 óra 
  Munkakörülményeit a vezetői pályázatában foglaltak szerint alakítja 
  Távollétében - a teljes jogkörrel történő - helyettesítését ellátja: Subáné Illés Erika 
  Illetménye a Kjt. szerint, a besorolásnak megfelelő garantált bér, intézményvezetői     
pótlék, valamint a teljesített túlóra elszámolási lehetősége a törvényes keretek között 
  Másod-, mellék-foglalkozási, megbízásos, szerződéses munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt a munkáltatói jogok gyakorlójával egyeztetett módon létesíthet 
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  Hatásköre, felelőssége 
A Városi Bölcsőde egyszemélyi felelős intézményvezetőjeként: 
Gyakorolja a hatályos jogszabályokban meghatározott munkáltatói jogokat.   
Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy 
kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. 
Dönt a gyermekek intézménybe való felvételéről  
Képviseli az intézményt. 
 
Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más 
alkalmazottjára átruházhatja az SZMSZ-ben szabályozottak szerint. 
 
Felelős: az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos gazdálkodásáért, a 
 jogszabályok érvényesítéséért, a titok- és adatvédelmi szabályzat alapján a szolgálati 
  titok megőrzéséért, a szolgálati út betartásáért. 
Anyagi felelősséggel tartozik a 1992. évi XXII. Tv. a Munka törvénykönyvéről (Továbbiakban: 
  MT), az 1959. évi IV. Tv. a Polgári Törvénykönyvről (Továbbiakban: Ptk), a 
Kötv,   Kjt. törvényben foglaltak szerint. 
Felelősséggel tartozik a fenntartónak, a közalkalmazotti közösségnek, a szülőknek és a 
   gyermekeknek a gyermekvédelmi törvényben, rendeletekben és 
intézményi    szabályzatokban számára meghatározott feladatok ellátásában. 
 
Felelős továbbá:  
az intézményben folyó szakmai, gyermekvédelmi munka színvonaláért, továbbá az 
intézményvezetés más tagjai által vezetett munkaterület munkájáért. 
az Alapító Okiratban foglalt alap- és kiegészítő tevékenységként ellátott feladatok 
végrehajtásáért. 
az intézmény érdekvédelmi szervezeteivel egyetértésben elkészített Szervezeti és Működési 
Szabályzat, valamint annak mellékleteit képező dokumentumok meglétéért, 
hozzáférhetőségéért, az abban foglaltak betartásáért.  
a minőségirányítási eljárási szabályzat elkészítéséért és végrehajtásáért, valamint a települési  
esélyegyenlőségi terv Bölcsődére vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáért. 
az intézményi dokumentumok és egyéb nyilvántartások szabályszerű vezetéséért, szakszerű, 
a jogszabályoknak megfelelő őrzéséért, tárolásáért. 
Az intézmény alapító okiratának beszerzéséért és érvényesítéséért (szükség esetén 
módosításának kezdeményezéséért), szakmai programjának fenntartói jóváhagyásra történő 
előkészítéséért és végrehajtásáért. 
 
 Az  intézményvezető irányítási feladatai 
 
A. Szakmai 

Alapvető feladata a bölcsődei nevelési program megvalósulása és a gyermekvédelmi, 
esélyegyenlőségi  munka irányítása és ellenőrzése. 
 
Ennek érdekében: 

1. A fenntartóval egyeztetve előkészíti, megszervezi az intézményi program és 
gyermekvédelmi-szakmai programjának kialakítását, elkészíti, vagy elkészítteti,  
döntésre előterjeszti a gyermekvédelmi szakmai program,  minőségirányítási eljárási 
szabályok tervezetét, módosítását, valamint javaslatot tesz a települési esélyegyenlőségi 
terv bölcsődei ellátásra vonatkozó részének módosítására. A szakmai programokat a 
törvényekben előírt módon véleményezteti és jóváhagyatja.  
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2. Elkészíti az éves munkatervre és az év helyi rendjére vonatkozó javaslatokat, és azt 
jóváhagyatja a fenntartóval. 

3. Elkészíti, elkészítteti  intézményben  az alkalmazottak munkabeosztását.  
4. Biztosítja a beteg gyerekek szakszerű orvosi vizsgálathoz való hozzájutását, szükség 

esetén elkülönítését. Gondoskodik a gyermek  és munkahelyi balesetek megelőzéséről, 
a szükséges balesetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás megszervezéséről, a 
szükséges tervek elkészíttetéséről, aktualizálásáról. Előre nem látható esemény 
bekövetkeztekor a jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. 

5. Biztosítja az intézmény gyermek  és felnőtt közösségei számára a törvénynek megfelelő 
demokratikus jogokat.  

 
6. Gondoskodik az intézmény hagyományainak ápolásáról, sajátos rendezvényeinek, 

elismerési formáinak kidolgozásáról, fejlesztéséről, megtartásáról. 
7. Gondoskodik az állami, társadalmi és helyi ünnepek, megemlékezések szabályszerű 

megrendezéséről a gyermekek és a kollektíva bevonásáról, életkoruknak megfelelő 
módon és tartalommal megtöltve azt.  

8. Gondoskodik az alkalmazotti értekezletek megszervezéséről, biztosítja az intézményen 
belüli információ-áramlást. 

9. Biztosítja, hogy az intézmény valamennyi dolgozója megismerje a legfontosabb 
központi és intézményi dokumentumokat, ellenőrzi ezek előírásainak betartását, 
szellemének érvényesülését. 

10. Elkészíti az intézmény hosszú távú szakmai és beruházási stratégiai, PR tervét. 
11. Figyelemmel kíséri a megjelenő szakterületét érintő pályázatokat, kialakítja a pályázati 

munka koordinálásának rendjét. 
12. Helyileg kialakított minőségbiztosítási eljárási szabályok alapján tervezi, végzi, 

ellenőrzi, elemzi és értékeli az intézményben folyó nevelési tevékenységet. 
13. Az elemzések és tapasztalatok alapján  a munkatervben meghatározott alkalmakkor 

pedig külön is értékeli a tantestület munkáját, az értékelést velük elfogadtatja. 
14. A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző dolgozókat az intézmény belső 

szabályzataiban rögzített egyeztetési kötelezettségek betartásával jegyzőkönyvi 
dicséretben, pénzjutalomban részesítheti, kitüntetésre felterjesztheti. 

15. Gondoskodik a munkafegyelem, a házirend megtartásáról, a munkaköri feladatait 
vétkesen megszegő dolgozó törvényes felelősségre vonásáról. 

16. Gondoskodik a testi-fizikai fejlődés, nevelés feltételeinek a megteremtéséről. 
17. Gondoskodik a  munka tárgyi, személyi és szervezeti feltételeinek biztosításáról. 
18. Részt vesz a városi, megyei intézményvezetői más – regionális, országos, igazgatói-

intézményvezetői -, szakmai munkaközösségek  tevékenységében.  
19.  Részt vesz vezetői, szakmai továbbképzéseken. 
20. Biztosítja a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtését. 
21. Felelős a munkahelyi és gyermekbalesetek megelőzéséért,. 
22.  A már korábban jelzett törvényi hivatkozásokon túl különös figyelemmel kíséri a: 

1992. évi XXXIII. Tv. a Közalkalmazottak jogállásásáról és  1997. évi XXXI. Tv. A 
gyermekek védelméről; 2003. évi CXXV. Tv. Az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról; 1998. évi LXXXIV. Tv. A családok támogatásáról; 
1993. évi LXXVII. Tv. A Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól; valamint az ezen 
törvényi szabályozások végrehajtását segítő központi és helyi önkormányzati 
rendelkezéseket. Köteles a szakterületét érintő más törvényi előírásokat, azok 
végrehajtási rendeleteit alkalmazni, valamint a Kiskunhalas Város Képviselő-
testületének rendeleteit, határozatait figyelembe venni, és munkáját ezek alapján 
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végezni. (A fenti hivatkozások helyére adott esetben -azok módosítása esetén- 
automatikusan az időközben hatályba lépő, kihirdetett jogszabályok rendelkezési 
lépnek! ) A jogszabályokban megfogalmazottakon túli egyéb feladatok ellátását 
felvállalhatja, illetve arra kötelezhető - fenntartóval egyeztetett módon -, de köteles 
munkája során az ott előírt szabályokat szem előtt tartani, szükség esetén a fenntartó, 
vagy a munkáltatói jog gyakorlója felé azonnali jelzéssel élni. 

23. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében, az 
intézményvezető feladata a pedagógus minősítővizsgára való jelentkeztetése az 
Oktatási Hivatal rendszerében. 
 
 

B. Munkaerő-gazdálkodási (személyzeti, munkáltatói) 
1.Elkészíti az intézmény munkaerő-gazdálkodási tervét, annak alapján – a fenntartóval történő 
előzetes egyeztetést követően -  gondoskodik az üres álláshelyek – jogszabályi előírásoknak 
megfelelő személlyel történő - betöltéséről. A létszámgazdálkodást a fenntartó által 
megállapított szempontok alapján végzi. 
2.Külön jogszabályban előírt feltételek szerint kinevezi az intézmény dolgozóit, gyakorolja 
felettük a munkáltatói jogkört. 
3.Elkészíti az intézmény vezetőségével és az alkalmazottakkal egyeztetett munkaköri 
leírásokat. 
4. Ellenőrzi a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos nyilvántartások vezetését. 
5. Kijelöli a bölcsődei kisgyermeknevelő munkakör mellett ellátandó egyéb feladatokat, azok 
felelőseit. 
6. Engedélyezi a szabadságokat. 
7. Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó döntéseknél 
gyakorolja a jogszabály által előírt egyeztetési kötelezettségeket. 
8. Megbízza a következő (a vonatkozó egyeztetések után): 
helyettesét 
gazdasági ügyintézőt 
felelősöket (SZMSZ-ben jóváhagyottak szerint): 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  
munkavédelmi felelős 
baleset- és tűzvédelmi felelős 
fegyelmi bizottság vezetője és tagjai 
 
C. Gazdálkodási: 
1. A fenntartó által biztosított költségvetés keretein belül az abban foglaltakat figyelembe véve 
részben önállóan gazdálkodik. Gazdálkodási jogkörét Kiskunhalas Város Képviselő-
testületének vonatkozó rendeleteiben rögzítettek szerint gyakorolja.  
2. A gazdálkodási év előkészítéseként – a Költségvetés Intézmények Gazdasági Szervezete 
(továbbiakban: KIGSZ) vezetőjével együttműködve – elkészíti a következő évi  költségvetés 
tervezetét, amit a fenntartó által meghatározott módon annak benyújt. 
3. A fenntartó jóváhagyása után az elfogadott előirányzatok alapján a KIGSZ vezetőjével   
közösen elkészíti az intézmény éves költségvetését. Az év folyamán rendszeresen figyelemmel 
kíséri az előirányzatok teljesítését, előkészíti a szükséges módosításokat. Folyamatosan 
gondoskodik az intézmény takarékos gazdálkodásáról. 
4. Betartja a Költségvetés Intézmények Gazdasági Szervezetével 2008. június 1-én megkötött 
együttműködési megállapodásban foglaltakat. Kinevezésnek lejárta előtt módosított, jelen pont 
hatálya alá tartozó szerződések automatikusan részévé válnak munkaköri leírásának. 
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5. Évente beszámol a költségvetés teljesítéséről a fenntartónak, illetve a belső szabályzatok 
rendelkezése szerint az erre hivatott intézményi fórumoknak. 
6. A kötelező bevétel teljesítését követően – a fenntartói intézkedések figyelembe vételével – 
önállóan rendelkezik a plusz bevétel felhasználásáról, az intézmény létesítményeinek és 
eszközeinek hasznosításáról, szerződéses bérbeadásáról. Dönt a többletbevételek és tartalékok 
felosztásáról. 
7. Gyakorolja az aláírási, utalványozási, kiadmányozási és rendelkezési jogkört. 
8. Betartatja és betartja az 1992. évi XXXVIII. Tv. az Államháztartásról, valamint az annak 
egyes kérdéseit szabályozó: 217./1998. (XII.30.) az Államháztartás működési rendjéről szóló, 
és a 249./2000 (XII.24.) az Államháztartás beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló kormányrendeletek előírásait, illetve ennek vonatkozó módosulásait. 
9. Elkészíti, elkészítteti, majd felügyeli az intézmény vagyonáról készült leltárt, ellenőrzi annak 
naprakészségét. Lebonyolítja az esedékes selejtezési eljárásokat az erre vonatkozó 
jogszabályok betartásával és betartatásával. 
10. Figyelemmel kíséri az ingó és ingatlanállomány, a szükséges és igényelhető 
eszközállomány állapotát, intézkedik - meghatározott esetekben a fenntartóval egyeztetett 
módon - azok állagmegóvásáról, beszerzéséről, javításáról, pótlásáról. Szükség esetén 
fejlesztési tervet készít, azt egyezteti a fenntartóval. 
11. A rá bízott intézményi vagyont a "jó gazda" gondosságával kezeli, biztosítja a 
vagyonvédelemhez, annak őrzéséhez, megóvásához, biztonságos használatához szükséges 
feltételeket.  
12. A rendkívüli eseményt (betörés, baleset, elemi kár, stb.) azonnal jelenti a fenntartónak, 
annak elhárításáról intézkedik. 
13. Munkáltatója felé személyét illetően vagyonnyilatkozatot tesz, felelős az intézményi 
SZMSZ-ben meghatározott személyek vagyonnyilatkozatának őrzéséért, kezeléséért.  
 
 D. Igazgatási, adminisztrációs 

1. Szervezi az intézmény ügyviteli munkáját az érvényes jogszabályok szerint. 
2. Elkészíti, elkészítteti az intézmény statisztikáját. 
3. Gondoskodik az ügyiratok iktatásáról, megfelelő határidőn belüli elintézéséről. Megszervezi, 
ellenőrzi az ügyiratok selejtezését. 
4. A  nyilvántartások vezetését rendszeresen ellenőrzi. 
5. Eleget tesz információszolgáltatási kötelezettségének az adatvédelmi törvény betartásával.   
Bármilyen külső szerv által kért adatszolgáltatásról tájékoztatja /1 példány megküldésével/ a 
fenntartót. 
6. Folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi – szakterületét érintő -  intézkedéseket, 
ezekről naprakészen tájékozott. 
7. Gondoskodik a nyilvánosság, az intézmény-használók megfelelő szintű tájékoztatásáról, a 
hozzáférhetőség biztosításáról  
8. Intézkedik az  év közben érkezett jogszabályok (központi és képviselő-testületi határozatok) 
rendeletek alkalmazotti közösséggel, szülőkkel történő megismertetéséről és végrehajtásáról. 
9. Ellenőrzi az intézménybe felvett gyermekek nyilvántartását, vezeti a nyilvántartási naplót a  
bölcsődében gondozott gyermekek által igénybe vett alapellátási napok számáról. 
10. Intézkedik a kért, illetve kiadott szakértői javaslatokban foglaltak megvalósításáról. 
11. Gondoskodik a gyermekek bölcsődei életével kapcsolatos dokumentumok  
nyilvántartásáról, megőrzéséről. 
Igazgatási tevékenysége során köteles a gyermekvédelmi  törvényt és végrehajtási rendeleteit, 
az eljárásjogi szabályozásra vonatkozó törvényeket és rendeleteket alkalmazni, valamint a 
Kiskunhalas Város Képviselő-testületének határozatait figyelembe venni, és munkáját ezek 
alapján végezni. 
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VII. Közvetlen munkakapcsolatok 
Folyamatos – érdemi – munkakapcsolatot tart 
1.Az intézményen belül: 
-érdekvédelmi szervezetekkel 
-intézményvezetéssel 
-jogszabályban rögzített fórumokkal 
2.Intézményen kívül: 
-a fenntartó illetékes főosztályaival, osztályaival, munkatársaival 
-az önkormányzat bizottságaival 
-szülői közösséggel, közvetlenül a szülőkkel 
-a szakmai szolgáltatást és szakszolgáltatást ellátó intézményekkel, önkormányzatokkal 
-a Halas Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézményének szakmai 
intézményeivel 
-a megelőzést, felvilágosítást, tanácsadást nyújtó egészségügyi, rendvédelmi szervezetekkel, 
közhasznú szervezetekkel, intézményekkel. 
-az intézményt támogató, az intézménnyel kapcsolatban álló egyéb szakmai és helyi társadalmi 
szervezetekkel, egyénekkel 
 
VIII. Az intézményvezető döntési hatásköre 

A. Dolgozókra vonatkozóan: 
-Munkáltatói feladatok /felvétel, felmentés, fegyelmi, jutalmazás/ 
-Munkabeosztása,  
-A dolgozók  egyéni munkarendjének összeállítási kérelmének elbírálása 
-Fegyelmi bizottság tagjainak megbízása 
-Fegyelmi eljárás indítása 
-Rendkívüli, esetenkénti feladatok, megbízások kiadása 

- 

B. Gyermekekre vonatkozóan: 
-A gyermekek - bölcsődei ellátást igénylők - felvétele 
-Az intézménybe felvett gyermekek csoportokba való beosztása, 
-A gyermekek szervezett intézményi étkeztetésben való részvételével kapcsolatos eljárások, 
kedvezmények elbírálása, személyi térítési díjak megállapítása,  
-A gyermekek egyéni bánásmód elvének megfelelő ellátása, gondozása, ha a gyermek egyéni 
adottságai, helyzete ezt indokolttá teszi nevelői, vagy egyéb szakvélemény alapján/ 
-Az intézményi jogviszony jogszabályoknak és a házirendnek, SZMSZ-nek megfelelő módon 
történő felfüggesztése, megszüntetése 
 
IX. Felelősségi köre   
Az intézményvezető egyszemélyi felelősséggel tartozik: 
-az intézményben folyó szakmai, gyermekvédelmi munka színvonaláért, a 
minőségbiztosításért; 
-költségvetési-gazdálkodási tevékenységért /azért, hogy az intézmény mindenkor az éves 
költségvetési rendeletben megadott kereten belül, az ellátandó feladatokat figyelembe véve 
takarékosan és racionálisan gazdálkodjon és működjön/; 
-az intézmény törvény- és jogszerű működéséért. 
-a szükséges igazgatási és költségvetési dokumentumok vezetéséért, nyilvántartásáért. 
 
X. Speciális feladatok 
Munkavégzése során az önkormányzat az intézmény érdekében egyéb feladattal is megbízhatja, 
egyedi utasítás alapján, melyet indokolt esetben kérhet írásban megadni. 
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Jelen munkaköri leírás 2019. november 15. napjától  lép életbe. 
 
 
Kiskunhalas, 2019. november 15. 
 
 
 

…………………………. 
Fülöp Róbert 
Polgármester 

          
 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem, és az abban foglaltakat megismerve magamra 
nézve kötelezően elismerem. Tudomásul veszem, hogy a munkáltató a munkakör ellátása 
tekintetében utasítási jogkörrel rendelkezik, amelyet a munkakör betöltőjeként köteles vagyok 
betartani. 
 
Kiskunhalas, 2019. november 15.  

                       …………………………….. 
                                                                                                       Márton-Miskei Beáta 

     intézményvezető, munkavállaló 
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3 számú melléklet 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 
 
1. Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 
 
2. A munkakör megnevezése: kisgyermeknevelő 
 
3. A munkakör betöltőjének neve:   ………………………. 
 
4. A munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség:  csecsemő- és kisgyermeknevelő 
szakképesítés 
 
5. A munkakört betöltő közvetlen felettese: Márton-Miskei Beáta  Intézményvezető 
 
6. A munkakört betöltő közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységek: 
gyermekcsoport 
 
7. Munkaköri feladatok: 
A  Intézményvezető irányításával dolgozik, munkájában figyelembe veszi a bölcsődeorvos    
szakmai  útmutatását. 
 - A  "Baba-Mama"  klub  foglalkozásain  segítő  szakemberként  részt  vesz. 
- Gondozási, nevelési munkája során elősegíti a gyermekek megfelelő testi és szellemi  
   fejlődését, aktivitását, kreativitását és az önállóság alakulását. 
- Gondozási nevelési munkája során eleget tesz a mindenkori szakmai elvárásoknak. 
 - Segíti a gyermek harmonikus személyiség fejlődését. 
- Munkáját a bölcsődei napirend illetve a házirend, a munkahelyi szabályzatok, előírások,  
   jogszabályok alapján végzi. 
 - Segíti és közreműködik a családi és bölcsődei nevelés összehangolásában. 
- Vezeti a gyermekekkel kapcsolatos dokumentációt (csoportnapló,eü.törzslap, fejlődési 
   napló, üzenő füzet,  éves munkaterv). 
- A szülőkkel együttműködik, állandó kapcsolatot tart, rendszeresen beszámol a gyermekkel  
   kapcsolatos napi eseményekről. 
 - Részt vesz a szülői értekezleteken, és a munkaértekezleteken. 
 - Rendszeresen levegőzteti a gyermekeket. 
 - Gondoskodik a gyermekek helyes táplálásáról. 
 - Munkája során betartja a higiénés szabályokat 
- Gondoskodik a bölcsődében megbetegedett gyermek ellátásáról, a szülők értesítéséről, a 
   történteket írásban rögzíti (csoportnapló, üzenőfüzet). 
 - Előkészíti és segédkezik a gyermekek negyedéves orvosi vizsgálatánál. 
- Tisztán tartja a gyermekek játékszereit, figyelemmel kíséri, hogy a bútorok, játékok a  
gyermekek fejlettségi szintjének és a biztonsági előírásoknak megfelelőek legyenek. 
 - Gondoskodik a gyermekek - és a bölcsődei textíliák tisztán tartásáról, javításáról. 
 - Felelősséggel tartozik a csoportban elhelyezett leltári tárgyakért. 
 - Házi és központi továbbképzéseken részt vesz. 
 - Betartja a tűz- és munkavédelmi szabályokat. 
Felelős: 
- Az intézményre vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások maradéktalan betartásáért. 
 - A munkakörébe tartozó feladatok maradéktalan ellátásáért, a munkafegyelemért. 
 - A tulajdon védelmére, a tűzvédelemre és a balesetvédelemre vonatkozó szabályok  
   betartásáért. 
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 - Az átvett leltári tárgyakért. 
Egyéb feladatai: 
 - Naponta vezeti a csoportnaplót, 
 - Negyedévente fejlődési naplót, eü.törzslapot, üzenőfüzetet vezet, 
 - Éves szakmai programot, munkatervet készít. 
 - Információt szolgáltat közvetlen felettesének,  és  a bölcsőde orvosának. 
Munkaideje: Kjt.1992.évi XXXIII.törvény 55.§,  257/200.(XII.26)  Kormányrendelet 7.§ (1) 
szerint 
heti 40 óra,  melyből  7  órát  kell a  csoportban  eltölteni,  a  fennmaradó  egy  órában  a  
Bölcsőde  területén  (Kiskunhalas  Május 1  tér 2)  rendelkezésre  állni. (adminisztrál, családot 
látogat) 
Helyettesítési kötelezettség: 
 - A csoportban  váltótársa,  ………….  helyettesítését  látja  el. 
 - Betegsége, szabadsága esetén  …………..  helyettesíti. 
Továbbképzési kötelezettség: 
 - A mindenkori továbbképzési előírásoknak megfelelően kötelezhető. 
  8 - 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet. 
Juttatásai: 
 - Munkaruha juttatás  
 - Étkezési hozzájárulás. 
 - 20 nap alapszabadság+25 nap nevelési pótszabadság. 
 - Közalkalmazotti bértábla szerinti fizetési osztályba sorolás. 
 
 
Kiskunhalas, 2019.11.15.     
 ............…...................................... 
                Márton-Miskei Beáta 
          Intézményvezető 
 
 
 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul veszem. 
 
 
            

                                                                                 .....….............................................

          Munkavállaló  
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Munkaköri leírás 
 
 
1./ Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 
 
2./ A munkakör megnevezése:  bölcsődei dajka 
 
3./ A munkakör betöltőjének neve:  ……………………. 
 
4./ A munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség: 8 általános 
 
5./ A munkakört betöltő közvetlen felettese: Márton-Miskei Beáta  Intézményvezető 
 
6./ Munkaköri feladatok: 
 
Munkáját a bölcsődevezető útmutatásai szerint, a HACCP előírásainak megfelelően végzi. 
- Kulturált megjelenésével, a kötelezően előírt munkaruhában végzi a munkáját. 
- A központi konyháról megadott időben érkező ételek átvétele, az étel minőségének,  
mennyiségének ellenőrzése. 
- Adott hiányosság, probléma esetén értesíti az intézmény vezetőjét. 
- Az átvételről és a tálalás körülményeiről dokumentációt vezet. 
- A dokumentációt havonta átadja a bölcsőde vezetőjének. 
- Ételminta vételéről az előírások szerint gondoskodik és megőrzi a szükséges időpontig. 
- Gondoskodik az ételhulladék szakszerű gyűjtéséről és elszállításáról. 
- Az előírtaknak megfelelően az étel megfelelő hőmérsékletű előkészítése, csoportok szerinti 
tálalása. 
- Gondoskodik az edények tisztántartásáról, étkezések utáni mosogatásról. 
- Napi szinten gondoskodik a konyhai eszközök fertőtlenítéséről és a konyhai fertőtlenítő 
takarításáról. 
- Felelősséggel tartozik az ételek, a konyhában használatos berendezési tárgyak, gépek, 
eszközök, felszerelési tárgyak óvásáért, hiánytalan meglétéért. 
- Ellenőrzi a hűtőszekrények napi hőmérsékletét, azok fertőtlenítő tisztítását heti  
rendszerességgel elvégzi. 
- Heti és havi valamint éves nagytakarítás elvégzése. 
- Takarítási munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, a csoportvezető útmutatásával a 
gondozási egységek és a hozzájuk kapcsolt területeken. A munkarend szerinti tevékenységek 
a gyermekek napirendjét nem zavarhatják. 
- Gyermekfelügyelet biztosítása – gondozás nélkül- a napirend szerint szükséges 
időpontokban. 
- A gyermekek által nem használt területeket a gyermekek napirendjétől függetlenül 
takaríthatja. 
- A gondozási egységek – átadók, csoportszobák, fürdőszobák - takarítása a gyermekek 
érkezése előtt és távozása után, illetve a gyermekek udvaron tartózkodásának idejében. 
- A takarítást a biztonsági előírások betartásával végzi. 
- A csoportszobák bútorainak tisztántartása; a szőnyegek porszívóval, nedves tisztítással 
történő takarítása; a padló tisztítása nedves, fertőtlenítős eszközzel. 
- A gyermekek reggelijét, tízóraiját, ebédjét, uzsonnáját étkezések előtt beviszi a 
csoportszobába. 
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- A csoportszobákat minden étkezés után rendbe teszi. 
- A szennyes ruha kezelése, fertőtlenítése, mosása. A tiszta ruha megfelelő tárolása. 
- A szennyes textíliát az egészségügyi közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. 
- A kimosott, tiszta textíliát az egészségügyi és higiénés követelményeknek megfelelően 
külön helyiségben vasalja, hajtogatja, a megfelelő szekrénybe tároló helyre elhelyezi. 
- Rendben tartja és takarítja, fertőtleníti a mosodai helyiségeket. 
- A mosó és szárítógépeket, centrifugát, vasalót az érintésvédelmi, tűzvédelmi utasítások 
figyelembe vételével, a gépkezelés használati utasítás alapján működteti. 
- Felel a részére kiadott mosószerekért, azok előírás szerinti tárolásáért. 
- A munkavégzéshez szükséges anyagok, eszközök igényét a bölcsődevezető felé jelzi. 
 
Jogköre: 
Javaslattételi jog a bölcsőde higiénés, mosodai, technikai feladataival kapcsolatban. 
 
Juttatásai: 
 -Munkaruha juttatás  
 -Étkezési hozzájárulás. 
 -31 nap szabadság  
 -Közalkalmazotti bértábla szerinti fizetési osztályba sorolás. 
 
 
 
Kiskunhalas, 2019.11.15.         
       ............…...................................... 
      Márton-Miskei Beáta 
          Intézményvezető 
 
 
 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul veszem. 
 
 
            
           .....…............................................. 
           Munkavállaló  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 Munkaköri leírás 
 
1./ Intézmény neve: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 
 
2./ A munkakör megnevezése:  fűtő, udvaros 
 
3./ A munkakör betöltőjének neve:  ……………………. 
 
4./ A munkakört betöltő közvetlen felettese: Márton-Miskei Beáta  Intézményvezető 
 
5./ Munkaköri feladatok: 
Az  Intézményvezető irányításával dolgozik. 
- Járda, udvar, bejáratok rendbetétele. 
- A hulladéktárolók rendben tartása, a konténerek előkészítése a szemét elszállítására. 
- Kisebb javítások elvégzése: elromlott zárak, vízcsapok, bútorok, ajtók, ablakok, javítása, 
csempék pótlása. 
- Karbantartás: bútorok, kerti eszközök, játékok felújítása, festése, mázolása. 
- Játékok lehetőség szerinti javítása. 
- Homokozó naponkénti felásása, hetenkénti az előírásoknak megfelelő módon történő 
fertőtlenítése. 
- Sövény nyírása, fűnyírás, locsolás. 
- Udvari játékok kirakása az udvarra és visszahelyezése a tárolóba. 
- A kezelésében levő eszközök, gépek, szerszámok karbantartása, állagóvása. 
- Évszakoknak megfelelő idénymunkák: 
- Télen hó és jégtől mentesítés, a járdák és a bejárat letakarítása, jégmentesítése, felszórása. 
- Nyáron locsolás naponta, fűnyírás szükség szerint. 
 - Ősszel: falevelek rendszeres söprése, összegyűjtése. 
 
A bölcsőde vezetőjének jelezni köteles a munkavégzés során tapasztalt állapot változásokról 
(épület, kerítés, berendezés, eszköz, szerszám, stb.). 
 
Juttatásai: 
-Munkaruha juttatás  
-Étkezési hozzájárulás. 
-34 nap szabadság  
 
 
Kiskunhalas, 2019.11.15.  
 
        ............…...................................... 
                       Márton-Miskei Beáta 

              Intézményvezető 
 
 
 
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul veszem. 
 

 
.....…........................................... 

Munkavállaló  
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4 számú melléklet 

 
 

Az intézmény kiadmányozási rendje 
 

 
Az intézményben a következők szerint kerül szabályozásra a kiadmányozás rendje. 
 
Kiadmányozási joga az Intézményvezetőnek van, aki e jogát a következő területre, és esetekre 
vonatkozóan adja át az intézmény további dolgozóinak: 
 
 
A kiadmányozás területe, esetei A kiadmányozással érintett személy 
Intézményvezető teljes feladat-és 
hatáskörében eljárhat az intézményvezető 
tartós akadályoztatása, illetve egyéb távolléte 
esetében, ha a feladat ellátása nem tűr 
halasztást 

Intézményvezető-helyettes 
 
Subáné  Illés Erika 

Munkáltató jogkörök gyakorlása az SZMSZ-
ben meghatározott esetekben történhet más 
személy által 

SZMSZ-ben meghatározott személyek 
Intézményvezető-helyettes 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Kiskunhalas, 2019.11.15.                                                                
 
 
 
 

…........................................... 
         Intézményvezető 
 
 
 
 
        ……………………………… 
        Intézményvezető helyettes 
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Bölcsőde házirend 
 

/Szakmai Program 3. sz. melléklete/ 

 



 

 

A Bölcsőde a következők szerint határozza meg a házirend témakörébe tartozó szabályokat: 

I. 

Általános szabályok 

1. A házirend célja  

A házirend célja, hogy meghatározza az Intézmény belső rendjét és tájékoztatást 

nyújtson az alapvető szabályokról. Ennek érdekében megállapítja: 

- a napirendet,  

- a gyermek szülőjére vonatkozó szabályokat, 

- a tűz- és munkavédelmi szabályokat, 

- a panaszjog érvényesítés módját, 

- a térítési díjra vonatkozó szabályokat. 

2. A házirend hatálya 

A házirend személyi hatálya kiterjed a Bölcsődében 

- ellátott gyermekekre, 

- ellátott gyermekek szüleire, 

- foglalkoztatott alkalmazottakra,  

- munkát végző külső szervek dolgozóira,  

- tartózkodó látogatókra és valamennyi, a Bölcsődében megforduló személyre. 

A házirend 

- a gyermekek és hozzátartozóik vonatkozásában az intézményi jogviszony kezdetekor 

- a munkavállalók esetében a munkaviszony kezdetekor, 

- az Intézménynél nem munkaviszonyban lévő dolgozók vonatkozásában az Intézmény 

területére való belépéskor,  

- a látogatók esetében az Intézménybe lépéskor lép hatályba. 

A házirend területi hatálya 

A házirend előírásait az Intézmény területén kell alkalmazni. 

3. Alapelvek 

Az Intézmény a feladatait úgy végzi, hogy az ellátást igénybe vevők számára biztosítsa 

az őket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartását. 

 

 

4. A házirend nyilvánossága 

A házirendet nyilvánosságra kell hozni. 



 

 

A nyilvánosságra hozatal módjai: 

  - a házirendet ki kell függeszteni a faliújságra 

  - a házirend egy példányát a gyermek szülője, illetve törvényes képviselője  

      részére át kell adni. 

Gondoskodni kell a házirend megismertetéséről. 

A házirend változásakor azt ismételten nyilvánosságra kell hozni a fentiek szerint. 

II. 

A gyermek felvételének szabályai 

A Bölcsődébe 20 hetes kortól a 3 éves kor betöltéséig vehetők fel azok a családban nevelkedő 

gyermekek, akiknek a napközbeni otthoni ellátását, gondozását szülei nem tudják biztosítani, 

akinek egészségi fejlődése érdekében - szociális vagy egyéb ok miatt - szükséges a szakszerű 

bölcsődei gondozás, nevelés. 

A jelentkezési lapokat az Intézményvezető gyűjti össze, majd azokat elbírálja. 

A szülőnek a kérelem mellé csatolnia kell a gyermekorvosi, háziorvosi igazolást gyermeke 

egészségi állapotáról. 

Az ellátás megkezdésekor az intézményvezető felhívja a szülőt (törvényes képviselőt) az 

intézményi nyilvántartásokhoz szükséges adatok szolgáltatására, továbbá a változások 

bejelentésére vonatkozó kötelezettségre. 

III. 

A napirend 

A bölcsődébe érkezés 6,3O órától 8 óráig 

Reggeli 8 órától 8,3O óráig 

Kötetlen foglalkozás 8,3O órától 9,45 óráig 

Tízórai 9,45 órától 1O óráig 

Kötetlen foglalkozás 1O órától 11,3O óráig 

Ebéd 11,3O órától 12 óráig 

Alvás 12 órától 14,3O óráig 

Uzsonna 14,3O órától 15 óráig 

Kötetlen foglalkozás 15 órától 17,3O óráig 

A gyermek elvitel foly. órától 17,3O óráig 

 

A kötetlen foglalkozást kihasználva a Bölcsőde folyamatosan neveli, fejleszti (logikai, 

kézügyesség és mozgásfejlesztő játékok segítségével) az ellátott gyermekeket. 



 

 

 

IV. 

A gyermekek szüleire vonatkozó szabályok 

1. A bölcsődébe érkezéssel és távozással kapcsolatos szabályok 

A bölcsődébe a szülő gyermekét  6,30  órától  8  óráig hozhatja be.  

A gyermeket  17,30  óráig el kell vinni a bölcsődéből. 

A bölcsődébe érkező gyermeket a szülő a gyermek gondozójának köteles átadni. 

A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő, vagy az általa írásban megjelölt személy viheti 

el.  

14 éves kor alatti kiskorúnak gyermek nem adható ki. 

 

2. Betegséggel kapcsolatos szabályok 

A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A fertőzések elkerülése érdekében 

lázas, fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődébe nem hozható. A családban előforduló 

fertőző betegségeket is be kell jelenteni a bölcsődei kisgyermeknevelőnek. 

Abban az esetben, ha a gyermek napközben betegszik meg, a kisgyermeknevelő  

azonnal értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ezeknél az eseteknél kérjük a gyermek 

mihamarabb elvitelét az esetleges további fertőzések elkerülése végett. 

A szülő kiérkezéséig a kisgyermeknevelő elvégzi a szükséges ápolási feladatokat, 

szükség esetén orvost hív. 

 

3. Hiányzással kapcsolatos szabályok 

Ha a szülő betegség, vagy más ok miatt nem hozza gyermekét a bölcsődébe, a 

távolmaradás okát köteles 24 órán belül közölni az intézményvezetővel, illetve a 

gyermek gondozónőjével. 

 

A szülőnek a gyermeke hiányzása, illetve távolléte utáni érkezését a megelőző nap 10 

óráig jeleznie kell az intézményvezetőnek, vagy gondozónőnek. 

Betegség miatti távollét után csak orvosi igazolással, gyógyultan fogadható a gyermek. 

 

4. A bölcsődébe bevitt tárgyakkal kapcsolatos szabályok 

A bölcsődei ellátáshoz szükséges dolgokat a szülőknek be kell hozniuk a Bölcsődébe 

(pl.: benti ruházat, váltó ruha, váltó cipő stb.). 



 

 

A fentieken kívül lehetőség szerint mást ne hozzanak be a Bölcsődébe. 

A Bölcsődében hagyott, illetve a gyermeken lévő, vagy hozott tárgyakért a Bölcsőde 

felelősséget nem vállal (pl.: ékszerek). 

 

V. 

A szülővel való kapcsolattartás 

A Bölcsődébe történő beiratkozáskor az intézményvezető tájékoztatja a szülőt 

 - az ellátás tartalmáról, feltételeiről, 

 - a napirendről, 

 - a házirendről, 

 - a panaszjog gyakorlásának módjáról, 

 - az intézmény által vezetett, gyermekére vonatkozó nyilvántartásokról, 

 - a fizetendő személyi térítési díjról. 

 

A bölcsődei üzenő füzetben a gyermek szülője és kisgyermeknevelője rendszeresen 

kommunikál a gyermek fejlődéséről, állapotáról. 

 

A Bölcsőde életéről, az aktuális feladatokról, a házirend betartásáról csoport szülőértekezleten 

az  Intézményvezető tájékoztatja a szülőket. 

A csoportban folyó nevelői munkáról és a gyermekek fejlődéséről a kisgyermeknevelő  

tájékoztatja a szülőket. 

 

VI. 

A tűz és munkavédelmi szabályok 

A Bölcsőde a gyermek szülőjét tájékoztatja a Bölcsődében betartandó védő és óvó előírásokról, 

ennek keretében ismerteti a tűzvédelmi szabályzatot, beleértve a tűzriadó tervet, valamint a 

balesetvédelmi szabályokat. A gyermek szülője a tájékoztatás tudomásvételét a tájékoztatás 

megtörténtéről szóló dokumentum aláírásával köteles elismerni. A Bölcsőde gondoskodik arról, 

hogy az intézmény dolgozói megismerjék a tűz- és balesetvédelmi szabályokat. Az 

intézményvezető gondoskodik a dolgozók tűz- és munkavédelmi szabályzatban meghatározott 

oktatásainak lebonyolításáról, adminisztrálásáról. A Bölcsőde egyes helyiségeire vonatkozó 

speciális védő, óvó előírások szükség szerint az adott helyiségben kifüggesztésre kerülnek. 

A Bölcsőde területén az intézmény dolgozóinak tilos: 



 

 

 - a dohányzás, 

 - a szeszes ital fogyasztás, 

 - a kábító és bódító szerek fogyasztása és tartása, valamint 

 - az alkohol és kábító vagy bódító szer által befolyásolt állapotban való megjelenés,                        

    tartózkodás. 

 

A Bölcsőde egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS  

 

VII. 

A panaszjog érvényesítésének módja 

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az intézmény vezetőjénél panasszal élhet 

 - az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 

- a gyermeki jogok sérelme esetén, 

- az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén. 

Az intézményvezető a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más 

lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az Intézmény 

fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az Intézmény 15 napon belül 

nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 

 

VIII. 

Érdekképviseleti Fórum működése 

A Gyermekek védelméről és a Gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35-36 § 

alapján, a Szabályzatban meghatározottak szerint működik az Érdekképviseleti Fórum. Az  

Érdekképviseleti  Fórum  Szabályzata  megtalálható a Szakmai Program mellékleteként. A  

Házirendet  az  Érdekképviseleti  Fórum  tagjainak  egyetértésével  és  jóváhagyásával 

működtetjük. 

 

 

 

IX. 

A térítési díjra vonatkozó szabályok 

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő 



 

 

vagy más törvényes képviselője köteles. 

A térítési díjat a fenntartó állapítja meg, melyről az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az 

igénybevételtől számított harminc napon belül írásban értesíti a térítési díj fizetésére 

kötelezettet. A térítési díjat a fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. 

A személyi térítési díj összegét a fenntartó csökkentheti, vagy elengedheti. 

A gyermek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a 

kedvezményként biztosításra kerül. 

A térítési díjat az előre jelzett napig pontosan kell befizetni. Fizetési és egyéb probléma esetén 

a  Intézményvezető jár el. 

X. 

Záró rendelkezések 

A  Házirend  Kiskunhalas  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadása  napján  lép 

hatályba. 

 

Kiskunhalas, 2019. 11. 15. 

 

 

…………………………………………. 

Márton-Miskei Beáta 

Intézményvezető 

 

 

 

……………………........……………………. 

a fenntartó szerv részéről jóváhagyta 

Kiskunhalas Város Polgármestere 

 

 
 
 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Bölcsődei Felvételi Szabályzat 
 

/Szakmai Program 4. sz. melléklete/ 

 
 
 
 
 

 
 A bölcsőde  20 hetes kortól  3 éves korig veszi fel a gyerekeket. 

 

 A bölcsődei felvétel szempontjai: 

 az anya GYES mellett dolgozik, 



 

 

 a szülő nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva a Családsegítő vagy 

Gyermekjóléti Szolgálat javasolja a felvételt, 

 az anya egészségügyi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését, 

 a gyermek egészségügyi állapota lehetővé teszi a felvételt, 

 az anya a kisebbik gyermekével szülési szabadságon van. 

A bölcsődei felvételnél előnyben kell részesíteni azokat a gyermekeket 

 akit egyedülálló szülő nevel, 

 akinek a családjában három vagy több gyermek van, 

 akinek egyik szülője munkaképtelen, 

 akinél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn. 

 

 A Városi Bölcsődébe a város területén lakó dolgozók gyermekeit kell felvenni. 

         A felvétel előjegyzés alapján, a fenti szempontok figyelembe vételével történik                                          

         a Intézményvezetője által. 

         Szülők értesítést kapnak a felvételről, illetve elutasításról. 

 

 Ha a gyermek bölcsődébe felvételt nyert, orvosi vizsgálaton esik keresztül mely 

megállapítja: 

 a gyermek egészségügyi állapotát, 

 azt, hogy van-e a gyermeknek olyan testi vagy szellemi fogyatékossága, ami miatt 

külön felügyeletet igényel, 

 fogyatékos gyermeket a bölcsőde nem fogad, mivel nem tudja biztosítani a 

feltételeket, 

 orvosi vizsgálatok eredményét a bölcsődei eü.törzslapra fel kell vezetni. 

A felvételi könyvbe minden gyermeket be kell jegyezni aki felvételt nyert és jár a 

bölcsődébe. 

 

 

 

 Túljelentkezés esetén az elutasított gyermekek továbbra is előjegyzésben maradnak, 

üresedés esetén értesítést kapnak. A felvételt nem nyert gyermekek szüleinek a vezető 

felajánlja a városban üzemelő családi napköziket. 

 



 

 

 A bölcsődei nyitvatartási idő: 6.30 - 18- óráig van.  

 

 A bölcsődei térítési díjakról a Képviselő Testület dönt. 

 

 A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik, ha: 

 a megszüntetést a szülő kéri 

 bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségügyi állapota miatt 

bölcsődei gondozásra alkalmatlan, 

 a gyermek hozzátartozója az ismételt figyelmeztetés ellenére megsérti a 

házirendet, 

 a térítési díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg, 

 a szülő nem dolgozik, 

 testvér születése után 6. hónaptól, 

 a gyermek óvodai felvételt nyert. 

 

 A gyermek óvodai átadása 3 éves kor betöltése után szeptemberben történik. 

A gyermeket testi és szellemi fejlettségétől függően orvosi vélemény alapján lehet 

átadni az óvodának. Egészségügyi indok alapján a gyermek még egy gondozási évet 

maradhat a bölcsődében. 

 

Kiskunhalas, 2019. 11. 15. 

 

       …………………………………. 

                                                                                             Márton-Miskei Beáta 

                                                                                                 Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéje 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Érdekképviseleti Fórum Szabályzat 
 

/Szakmai Program 5. sz. melléklete/ 

 
 
 
 

 
 

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35-36. § 

alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata fenntartásában működő  

Városi  Bölcsődében  (Kiskunhalas Május 1 tér 2.) megalakított  



 

 

Érdekképviseleti Fórum működéséről az alábbi szabályzatot alkotja. 

 

1. Általános rendelkezések 

Az Érdekképviseleti Fórum ( továbbiakban: Fórum) a bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek érdekeinek megjelenítését, képviseletét szolgálja és látja el. 

A Fórum működésének célja, hogy a gyermek érdekeit szem előtt tartva a törvényes 

képviselők, az Intézmény és a Fenntartó képviselői együttműködjenek. 

Feladata az álláspontok feltárása, vélemények és információk cseréje, a különböző 

fejlesztések törekvések ismertetése, valamint egyeztetése. 

 

2. A Fórum szervezete 

A Fórum szervezete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  

1997. évi XXXI.törvényben nevesített, az alábbiakban meghatározott képviselőkből áll:  

A Fórum szavazati jogú választott tagjai: 

 az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, 

 az Intézmény dolgozóinak képviselője, 

 a Fenntartó képviselője: a Fenntartó képviseletében kijelölt tag. 

A Fórum tagjai sorába 

 az ellátásban részesülő gyermek szülei (törvényes képviselői) önmaguk  

    közül csoportonként egy képviselőt választhatnak 

 az Intézmény közalkalmazottai a Fórum tagjai sorába önmaguk közül  

    két képviselőt választhatnak. 

 

3. A Fórum érvényessége 

A Fórum tagjait a választásra jogosultak határozatlan időre, titkos szavazással választják. A 

választás akkor érvényes, ha azon jogosultak legalább kétharmada részt vesz. Jelöltet a 

választást megelőző 10. napig írásban lehet állítani. Egy választásra jogosult legfeljebb 

három jelöltre tehet ajánlást. Jelölt lesz az, aki legalább egy ajánlást kapott. A jelölést kapott 

személyek indulhatnak a választáson. 

A választáskor a legtöbb szavazatot kapott három jelöltet kell megválasztottnak tekinteni. 

Szavazategyenlőség esetén - amennyiben e szavazategyenlőség az eredményes választás 

gátja - az egyenlő szavazatot kapott jogosultak között ismételt választást kell tartani. Ha a 

Fórum képviselőjének tagsági viszonya bármely okból megszűnik, helyére 60 napon belül 



 

 

új tagot kell választani. 

 

4. A Fórum tagsági jogviszonya 

A Fórumban a tagsági viszony megszűnik: 

 a tag lemondásával, intézményi jogviszonyának, közalkalmazotti, ill. 

köztisztviselői jogviszonyának megszűnésével, 

 a tag visszahívásával, 

 annak az ellátottnak az intézményi jogviszonyának megszűnésével, akire  

tekintettel az illető szülő (törvényes képviselő) a Fórum tagja volt. 

A tagot a választásra jogosultak visszahívhatják, amennyiben a Fórum munkájában nem 

vesz részt. A visszahívásra egyebekben a választásra vonatkozó szabályok az 

érvényesek. A Fórum tagjai nyílt szavazással önmaguk közül elnököt és alelnököt 

választanak. A Fórum üléseit az elnök akadályoztatása esetén, az alelnök hívja össze és 

vezeti. Az elnök a tagok egyharmadának írásbeli kezdeményezésére, ill. a beterjesztett 

panasz esetén, a kezdeményezés, ill. a panasz kézhezvételét követő 5 napon belül, a 

kézhezvételtől számított legalább 8. napra köteles a Fórum ülést összehívni. 

 

5. A Fórum működési rendje 

A Gyvt. Gyermeki jogok védelmét célzó 11.§ (1) bekezdésében megfogalmazottakat 

figyelembe véve. 

A Fórum az üléseit a Bölcsődében tartja. A Fórum szükség szerint, de legalább évente 

kétszer ülésezik. A meghívók és előterjesztések kiküldésének határideje az ülést megelőző 

egy hét. 

A gyermek, a szülője vagy törvényes képviselője, továbbá a gyermekek védelmét ellátó 

érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint az intézmény 

vezetőjénél vagy a Fórum bármely tagjánál (továbbiakban: panasz kivizsgálására jogosult) 

panasszal élhetnek: 

 

 az ellátást érintő kifogások, 

 a gyermeki jogok sérelme, 

 az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén. 

A Fórumhoz a Fenntartó is továbbíthatja az ellátott vagy törvényes képviselője által aláírt 

panaszt vagy bejelentést további kivizsgálás céljából. A Fórum személyes meghallgatást végez. 



 

 

A Fórum a bejelentés alapján köteles a panasztevőt meghallgatni, a tudomására jutástól 

számított 5 napon belül és a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A Fórum az előterjesztéstől számított 15 napon belül ülésen szótöbbséggel hozza meg 

állásfoglalását, melyet írásba kell foglalni. A Fórum üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, 

melynek tartalmaznia kell a hozzászólások lényegét, a hozott határozatokat. 

 Az ülés a tagok kétharmadának jelenléte esetén határozatképes. 

 Szavazat egyenlőség esetén az elnök dönt. 

 Bármely tag indítványára kötelező a titkos szavazás elrendelése. 

 A Fórum névtelen bejelentést, panaszt is köteles kivizsgálni. 

 

6. A Fórum jogosultságai 

 Tájékozódási és tájékoztatási jog:  

Az Intézmény vezetőjétől tájékoztatást kérhet a kölcsönös érdeklődésre számot 

 tartó, gyermekeket és szülőket érintő kérdésekről, átszervezésekről. 

 Véleményezési és javaslattételi jog: 

 A Fórum javaslatot tehet a bölcsőde alaptevékenységét nem veszélyeztető  

szolgáltatások tervezéséről és működéséről. Véleményt nyilváníthat a gyermekeket 

érintő ügyekben. A Fórum véleményezési és egyetértési jogának gyakorlására 

vonatkozó szabályokat a Házirend tartalmazza. A Fórum ügyrendjét maga határozza 

meg. 

 

7. Az Érdekképviseleti Fórum kötelessége 

A Fórum a panaszokat kivizsgálja és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, továbbá 

intézkedést kezdeményezhet Kiskunhalas Város Önkormányzatánál, az  

Önkormányzat Képviselő-testülete illetékes szakbizottságánál, a gyermekjogi képviselőnél, 

ill. más hatáskörrel rendelkező szervnél. 

 

 

8. Záró rendelkezések 

A Fórum tagjainak névsorát és elérhetőségét az Intézmény egyes részlegeiben jól látható 

helyen kell kifüggeszteni. A Fórum döntéseit a Bölcsőde hirdetőtábláján vagy az erre 

rendszeresített módon kell közölni az ellátást igénybe vevő gyermekek törvényes 

képviselőivel.  



 

 

A Fórum tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2019. 11.15. 

 

 

 

        ……………………………….. 

                                                                                                  Márton-Miskei Beáta 

                                                                                                       Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Bölcsődéjében tartott nevelőtestületi 

értekezleten  2019.  november  15-én. 

Jelen vannak: a bölcsőde összes dolgozója  18 fő 
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        …............................................ 

         Intézményvezető 

 

Kiskunhalas, 2019.11.15. 

 

 


