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Szervezeti feltételek 
 
A bölcsıdék önkormányzat által fenntartott intézmények tekintetében, alapító okirattal 
rendelkezı intézmények és mind szervezeti, mind szakmai önállósággal rendelkeznek. A 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 15/1998. (I V. 30.) NM 
rendelet (továbbiakban: NM rendelet) 35. § (4) bekezdése alapján a bölcsıde más 
intézménnyel összevontan is mőködhet (többcélú, közös igazgatású intézmény, vagy integrált 
formában), de ebben az esetben biztosítani kell az önálló szervezeti és szakmai egységként 
történı mőködtetését. Önmagukban integrálhatók egyesített bölcsıdék vagy bölcsıdei 
igazgatóságok szervezeti formában.  
Gazdasági besorolásuk – az államháztartás rendjérıl szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján – 
önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı költségvetési szerv, az alapító 
(fenntartó) döntése alapján. 
 
A bölcsıde mőködtetésére vonatkozó rendelkezések 
A bölcsıde mőködtetése fenntartó típusok szerint 
 
A gyermekvédelmi törvény 5. §. s) pontja rendelkezik a fenntartók formáiról, mely alapján 
fenntartó lehet: 
• állami fenntartó(helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok intézményi társulásai, a 
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, nemzetiségi önkormányzat, központi 
költségvetési szerv), 
• egyházi fenntartó, 
• nem állami fenntartó(civil szervezetek, alapítvány, egyesület, non-profit gazdasági 
társaságok) 
 
Fenntartó neve: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás(rövidített neve: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás) 

Bölcsıdénk feladata az alapellátás keretein belül a kisgyermekek napközbeni ellátása. A 
bölcsıde a családban nevelkedı három éven aluli gyermekek szakszerő gondozását és 
nevelését oldja meg a szülık munkaideje alatt. Amennyiben a gyermek harmadik életévét 



betöltötte, de szellemi vagy testi fejlettségi szintje alapján nem érett az óvodai nevelésre, a 
negyedik életévének betöltését követı augusztus 31-ig nevelhetı gondozható a bölcsıdében. 

Magyarország 2014. évi központi költségvetésérıl  szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

Az Országgyőlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetésérıl a 
következı törvényt alkotja: 

 2. melléklet a 2013. évi CCXXX. törvényhez A helyi önkormányzatok általános mőködésének és ágazati feladatainak 
támogatása 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS I 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA  

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 

j) Gyermekek napközbeni ellátása 

ja) Bölcsıdei ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 FORINT/Fİ 

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos 
és/vagy hetes) bölcsıdébe beíratott és ellátott gyermekek után vehetı igénybe. Ha az 
önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsıdét is üzemeltet, akkor 
az ellátásban részesülı gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni. 
A bölcsıdében ellátott: 

- fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a, 
- hátrányos helyzető gyermek után a fajlagos összeg 105%-a, 
- halmozottan hátrányos helyzető gyermek után a fajlagos összeg 110%-a 

igényelhetı. 
Az ellátottak számának meghatározása: 

- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma 
osztva 240-nel, 

- elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges 
létszáma osztva 240-nel. 

A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen 
alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban, mőködési 
engedélyben szereplı férıhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon 
figyelembe vehetı az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem 
vehetı figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a 
gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. 

   A GYED Extra bevezetésével a gyermek egy éves kora után a GYED megtartásával keresı 
tevékenységet végezhet a szülı, mindezt bölcsıdei vagy CSANA ellátás igénybevétele 
mellett. – 2013. évi CCXXIV. törvény egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások 
átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény 
bıvítésével összefüggı módosításáról  Mindezen új rendelkezést a gyermekvédelmi törvény 
nem követi le, itt megmaradtak a régi szabályok: 

 



Gyermekek napközbeni ellátása(Gyvt.) 

„41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élı gyermekek életkorának 
megfelelı nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell 
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelıi, gondozói munkavégzésük, 
munkaerıpiaci részvételt elısegítı programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy 
egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás 
keretében biztosított szolgáltatások idıtartama lehetıleg a szülı munkarendjéhez igazodik. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, 

a) akinek fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

b) akit egyedülálló vagy idıskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy 
több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül 

A gyermekjóléti alapellátások körében a gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó 
általános szabályok módosítása többirányú. Egyrészt kifejezésre juttatja, hogy napközbeni 
ellátást az olyan családban élı gyermek számára is indokolt megszervezni, akinek szülei 
munkaerı-piaci részvételt elısegítı programban, képzésben való részvételük miatt nem 
tudnak a gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni. Az ellátás biztosításának különös 
indokoltsága akkor is fennáll, ha a szülı gyermekgondozási segélyben vagy ápolási díjban 
részesül. A vonatkozó jogszabályok értelmében ugyanis mind a gyermekgondozási segélyben, 
mind az ápolási díjban részesülı személy végezhet napi 4 órában keresıtevékenységet.  
Másrészt megjeleníti az Európai Unió szociális és foglalkoztatáspolitikája által prioritásként 
kezelt, a család és a munkahely összeegyeztetését segítı ellátások fejlesztésére irányuló 
törekvést. A módosítás arról rendelkezik, hogy a napközbeni ellátás keretében biztosított 
szolgáltatások idıtartamának lehetıség szerint a szülı munkarendjéhez kell igazodnia. 

c) akinek a szülıje, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról  328/2011. 
(XII.29.) Korm. rendeletre hivatkozással és a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı -
testületének 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, 
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelete alapján, 2012. szeptember 01.-tıl a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézményében 
(2013 évtıl Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
Intézményegysége-elnevezéső intézményben) a bölcsıde nyitvatartási napjaira 100.-
Ft/fı/nap gondozási díjat kell fizetni. Mentesülnek a gondozási díj befizetése alól, azok, akik 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kapnak, akik 3 vagy több gyermeket nevelnek, 
ahol a gyermek tartós fogyatékossággal él és azok, akiknél ideiglenes vagy átmeneti 
elhelyezésben van a gyermek. 

 



Gondozási díjból származó bevételek: 

2012 évben:                                    176.000.  -Ft 
2013 évben: :                                  438.700.  -Ft 
2014. év(szeptemberig)  268.400.  –Ft 
 
Bölcsıdei ellátás intézményi térítési díja: 
Reggeli:      85.-Ft 
Tízórai:       45.-Ft 
Ebéd:        170.-Ft 
Uzsonna:     40.-Ft 
Összesen:  340.-Ft(egy napra jutó étkezés térítési díja) 
Egy napra jutó gondozási díj: 100.-Ft 
Így a térítési díj összesen: 440.-Ft 

A bölcsıdében két csoport kap helyet,( azaz egy gondozási egység) csoportonként (a jelenleg érvényes 
jogszabály szerint) 10 és 14 fıs maximális gyermeklétszámmal. 

Személyi feltételek  

A minimum személyi feltételekkel kapcsolatban a 15/1998. (IV.30) NM. rendelet 1.sz. melléklete a 
mérvadó. Azaz bölcsıdénként 1 fı intézményvezetı/szakmai vezetı, gyermekcsoportonként (max. 10 
fı, integrált csoportban 8 fı, fogyatékosokat ellátó csoportban max. 6 fı) 2 fı 
gondozónı/szakgondozó az elıírt létszám. A bölcsıde személyzete kiegészült a tavalyi évhez képest 1 
fı kisgyermeknevelıvel, aki 6 órában dolgozik. Így 4 fı kisgyermeknevelıbıl, 1 fı szakmai 
vezetıbıl, és 2 fı kisegítı személyzetbıl áll a bölcsıde szakember gárdája.  

Minden kisgyermeknevelı, alkalmazott rendelkezik a megfelelı képesítéssel. 

 Szakmai vezetı  -  egyetem, fıiskola, gyermekvédelmi szakvizsga, tereptanári végzettség, felsıfokú 
szakgondozónıi képesítés 

Kisgyermeknevelı – kisgyermek gondozó-, nevelı/felsıfokú képesítés/ 

Kisgyermeknevelı – csecsemı- és gyermeknevelı-gondozó /felsıfokú képesítés/ 

Kisgyermeknevelı – csecsemı- és gyermeknevelı-gondozó /felsıfokú képesítés  

Kisgyermeknevelı- csecsemı- és kisgyermekgondozó /jelenleg a felsıfokú képesítést végzi/ 

szakács – közétkeztetési szakács 

takarító – 8 ált., OKJ. biz.  

A bölcsıde élelmezése az óvoda konyháján keresztül történik.  A bölcsıdének melegítı – tálaló 
konyhája van, és a szakácsnı feladatai közé tartozik még a Szent L. utcai óvoda 75 gyermekének az 
ellátása is. A bölcsıdében havi 4 órát, bölcsıdeorvost szükséges alkalmazni, aki a Meserét 
Bölcsıdében Dr. Rónay Zsolt gyermekorvos, aki szerzıdéses megbízással látja el a feladatát a 
bölcsıdében. 



Tárgyi feltételek 

A Bölcsıde nagyon szép, modern épület, bár kertes házak között helyezkedik el, a település 
központi része, és könnyen megközelíthetı helyen található. Szépek és tágasak a 
csoportszobák. A tárgyi feltételek javítása azt gondolom minden év meghatározó célja. Az 
eltelt évben is próbáltam a bölcsıde tárgyi feltételeit fejleszteni. A bölcsıdei csoportszobák 
falára lambéria került, mindkét csoportszoba falaira polcokat készíttettem, a szobákban 
ágynemőtartó és játéktároló került beszerelésre. Az udvaron megépült a játékok tárolására 
szükséges épület, kaptunk fákat, bokrokat és más növényeket is. 

Érdekképviseleti Fórum  

1. A Szabályzat hatálya kiterjed a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézményére. 

2. Az intézmény e Szabályzat alapján Érdekképviseleti Fórumot hoz létre. 
3. A hatályos Szabályzatot ki kell hirdetni. Alkalmazásáért az Érdekképviseleti Fórum 

elnöke és a bölcsıde vezetıje felelıs. 
 

Az Érdekképviseleti Fórum mőködésének célja, feladata: 

1. Az Érdekképviseleti Fórum (továbbiakban: Fórum) a bölcsıdei ellátásban részesülı 
gyermekek érdekeinek védelmét, képviseletét szolgálja és végzi. 

2. A Fórum mőködésének célja, hogy megteremtse a bölcsıdei ellátásban részesülı 
gyermekek szülei/törvényes képviselıi, a fenntartó és az intézmény képviselıi közötti 
együttmőködés szélesebb körben értelmezett alapját. 
További cél, hogy a bölcsıdei ellátással kapcsolatban esetlegesen felmerülı panasz, 
probléma mihamarabb azon a helyen nyerjen orvoslást, ahol felmerül. 

Bölcsıde és óvoda kapcsolata 
 

A két intézmény között fontos olyan tartalmas kapcsolat kialakítása, amely a kölcsönös 
érdeklıdés révén lehetıvé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését, 
ezáltal a gyermekek számára az átmenet is zökkenı mentesebbé válhat. Bölcsıde – óvoda 
átmenet megkönnyítése érdekében, azok az óvó nénik, akikhez kerülnek a bölcsıdés 
gyermekeink, meglátogatják ıket a bölcsıdében. 

A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatokat alakítottunk 
ki mindazokkal az intézményekkel, melyekkel a családok kapcsolatba kerülnek /kerülhetnek. 
(többek között: Védınıi Szolgálat, Házi Gyermekorvosi Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, 
Családsegítı Központ, Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyámhatóság) 

Beíratkozás, felvétel idıpontja: 

- minden év áprilisában vagy májusában (megegyezik az óvodai beíratás idıpontjával) 
- felvétel egész évben folyamatos, ha a férıhelyszám ezt lehetıvé teszi. 



A bölcsıde nyitva tartása 

A bölcsıde a hivatalos törvény által biztosított ünnepnapokon zárva tart.  
A nyári és téli leállásokat a szülık igényeihez igazodva a fenntartó állapítja meg.  
A téli leállás az ünnepnapokra és a két ünnep közötti idıszakra terjed ki. 

Hétköznap: 6.45-17.00-ig 

Továbbképzés  

A személyes gondoskodást végzı személyek továbbképzésérıl és a szociális szakvizsgáról 
szóló  9/2000 (VIII. 4.) SzCsM rendelet alapján 1 fı továbbképzésére nyílt lehetıség. 

Szakmai ellenırzés 

2014. 09. 01. napján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal 
Járási Népegészségügyi Intézete tartott hatósági ellenırzést. Az ellenırzés mindent rendben 
talált. 

2014. 09. 04. napján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
hatósági ellenırzést tartott. Az ellenırzés kiterjedt : 

- a belsı dokumentáció szabályozottságára, 

- személyi, tárgyi és elhelyezési feltételek helyzetét vizsgálta, 

- a térítési megállapításának jogszerőségét vizsgálta. 

Az ellenırzés megállapította, hogy az intézményben igen magas színvonalú gondozó-nevelı 
munka folyik. A belsı dokumentáció precízen, mindenre kiterjedıen és megfelelı 
részletességgel lett kidolgozva, azok a jogszabályban elıírtaknak megfelelıen lettel 
készítve. A dokumentumokból jól követhetı az intézményben folyó szakmai munka, az ott 
lefektetett szabályozásokat a mindennapi gyakorlatban a leírtaknak megfelelıen 
alkalmazzák a szakdolgozók. 

A tárgyi feltételek teljes mértékben megfelelnek az elıírtaknak. A környezet mind a 
gyermekek számára, mind a szülık, és dolgozók számára esztétikus. A dekoráció mindig az 
évszaknak, ünnepeknek megfelelı. 

A térítési díj megállapítását és adminisztrációját is megfelelınek, jónak tartották. 

A bölcsıde engedélyezett férıhely száma: 24 fı 

Folyamatos beszoktatás folyik jelenleg a bölcsıdében.  

 



 

Szakmai munka 

A bölcsıdében egységes szakmai irányelvek alapján valósul meg a gondozás, nevelés. 
A szakdolgozók munkájában érvényesül a más nemzethez, etnikumhoz, kisebbséghez tartozás 
tiszteletben tartásának elve, a gyermek elfogadásának és személyiségük megbecsülésének 
elve. A kisgyermeknevelık meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni 
sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve 
segítik a gyermek fejlıdését. Érvényesül az egyéni bánásmód.  
Mindannyiunk közös célja egészséges, nyitott, boldog gyermekeket nevelni, amit Mária 
Montessori szavai fejeznek ki: „Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyermek számára 
boldog gyermekkort és a képességeinek optimális fejlıdését, ha figyelembe vesszük a 
gyermek fejlıdésének törvényszerőségeit, az egyes gyermekek különbözı adottságait, 
természetes igényeit és ehhez igazítjuk pedagógiai magatartásunkat” 
A gyermek érzelmi biztonságát növeli a személyi, tárgyi állandóság. Ezt a kisgyermeknevelıi  
állandósággal és a csoportállandósággal biztosítjuk.  
A kisgyermeknevelık pedagógiai munkájában érvényesül a fokozatosság, 
- a pozitívumokra támaszkodás 
- a rendszeresség elve.  
A bölcsıdében gondozott gyermekek kiegyensúlyozottak, derősek, aktívak és a világra 
nyitottak. A szülıkkel való együttmőködés a kölcsönös tájékoztatáson alapulva ıszinte,és 
partneri.  
A gyermekek fokozatos, anyával történı beszoktatását a szülık vállalják ezzel megkönnyítve 
a kisgyermekek adaptációját az új közösségbe. 
A kisgyermeknevelık az egészséges életmód alakításában szakmai tudásuk maximumát adva 
vesznek részt a gyermek fejlıdéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 
kialakításával, a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítésével, az 
egészségvédelem, az egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás, az alapvetı 
kultúrhigiénés szokások kialakításának segítésével. Mindezt a testi - lelki harmónia 



kialakulását és megırzését segítı napirend szervezésével érik el, amelyben a gyermek jól 
tájékozódik, ismeri a folyamatok helyét, sorrendjét (étkezés, mosakodás,öltözködés, 
levegızés, játék, pihenés). 
A bölcsıdei ellátás keretében a gyerekek életkorának és egészségi állapotának megfelelıen 
biztosítani kell: 
- a gondozás 
- nevelés feltételeit, így különösen a szülı, vagy törvényes képviselı közremőködésével 
történı fokozatos beilleszkedés lehetıségét,  
- megfelelı textíliát és bútorzatot, 
- a játéktevékenység feltételeit, 
- a szabadban való tartózkodás feltételeit, 
- a sajátos nevelési igényő gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit,(amennyiben felvételre 
kerül ilyen gyermek) 
- az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelı étkeztetést a külön jogszabályban  
meghatározottak szerint. 
A kisgyermeknevelık a gyermekek érzelmi fejlıdését, szocializációját segítik a derős 
elfogadó légkör megteremtésével, a társkapcsolat alakításával (egymás elfogadása, egymásra 
figyelés, együttérzés, egymás alkotásának tiszteletben tartása stb.). Megkülönböztetett 
figyelemmel, törıdéssel segítik a nehezen szocializálódó, lassabban fejlıdı, alacsonyabb 
fejlettségi szinten álló, hátrányos helyzető gyermekek fejlıdését, szükség esetén speciális 
szakember bevonását kezdeményezik. 

Fontos a gyermek – a szülı  - kisgyermeknevelı kapcsolatának szempontjából is a havi 
rendszerességgel jelentkezı programok.  

Az év programjai, eseményei képekben: 

Tök-jó nap  

 



Márton nap   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikulás, Karácsony  

 

 

 

 



 

 

 

Madáretetı készítés, 

 



 

 

Farsang, 

  

 

 

 

 

 



Március 15-e 

 

 

 

Kertész nap 

 

 

 



Húsvét (nyuszi simogatás) 

 

 

Nyílt nap 

 

Bölcsıdék napja 

Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter - tekintettel arra, hogy a       

kisgyermekek számára napközbeni ellátást nyújtó bölcsıde intézményének meghatározó  

szerepe van az anyák munkavállalásában és a gyermekek szakszerő, egészséges fejlıdést 



segítı gondozásában - a Pesti Elsı Bölcsıdei Egylet által létrehozott elsı magyar bölcsıde 

1852. április 21-én, Budapesten történı megnyitásának tiszteletére április 21-ét a Bölcsıdék 

Napjává nyilvánította. 

Beiratkozás a bölcsıdébe 

 

Anyák napja 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 



 Kertészkedés 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyermek nap 

 

 

 

 

 



Óvoda látogatás 

 

 

 

                           Ballagás 

 

 

 



Beszoktatás 

 

 

A munka meg fog várni, amíg megmutatod a szivárványt a gyereknek, 

 de a szivárvány nem vár addig, amíg végzel a munkával. 
   (Patricia Clafford)    

 

 

 Kelemen Gabriella  

bölcsıdevezetı 


