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Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület és Bizottsági Tagok! 
 

 
A bölcsőde szakmai munkáját meghatározó legfontosabb jogszabályi háttér 

 

- az 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án 

kelt Egyezmény kihirdetéséről,  

- az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt) 

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

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről,  

- 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,  

- 328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtónyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról. 

 

 „A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja” keretül szolgál a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ellátás keretein belül a 0-3 éves korosztály ellátására vonatkozó szakmai 

standardok és a bölcsődei nevelés-gondozás egyes területeihez kapcsolódó módszertani 

javaslatok kidolgozásához. Az egyes bölcsődék elkészítik a saját szakmai programjukat 

(jogszabályi előírás alapján), melyet „A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja”, 

mint a tartalmi szabályozás legmagasabb szintű dokumentuma figyelembevételével dolgoznak 

ki. Ez az egymásra épülés biztosítja egyrészt az általános követelmények teljesítését, másrészt 

pedig az egyes intézmények szakmai önállóságát, a családok és a fenntartók elvárásaihoz és a 

helyi lehetőségekhez igazodást.” 

A gyermeki jogok közül kiemelten ügyelni kell arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés 

minden formájától mentes nevelés-gondozásban részesüljön a gyermek.  

A bölcsődei nevelés - gondozás országos alapprogramja, alapelvei és feladatai elfogadása és 

gyakorlatban való érvényesítése a kisgyermeknevelői munka minimum követelménye. 

Kapcsolattartás a szülőkkel, a beszoktatás, napirend, a gondozás, a játék, a bölcsődei élet fontos 

elemei és helyzetei, amelyek a gyermeki szükségleteken túl személyiségük egészséges 

formálására, szociális képességük fejlődésére is kihatnak. 
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A Meserét Bölcsőde személyi feltételei 

A minimum személyi feltételekkel kapcsolatban a 15/1998. (IV.30) NM. rendelet 1.sz. 

melléklete a mérvadó. Azaz bölcsődénként 1 fő intézményvezető/szakmai vezető, 

gyermekcsoportonként 2 fő kisgyermeknevelő az előírt létszám, továbbá egységenként egy fő 

bölcsődei dajka. 

A bölcsőde személyzete: 

- 1 fő szakmai vezetőből 

- 4 fő kisgyermeknevelőből  

- 1 fő bölcsődei dajka személyzetből áll 

Minden kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka rendelkezik a megfelelő és előírt képesítéssel:  

- Szakmai vezető – Főiskolai (BA) végzettség, Kisgyermekgondozó,- és nevelő 

/felsőfokú képesítés/, Csecsemő- és kisgyermeknevelő gyakorlatvezető mentor, -

Szakvizsgázott pedagógus 

- Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) 2 fő 

- Csecsemő és kisgyermeknevelő asszisztens (felsőfokú) 2 fő 

- Bölcsődei dajka 1 fő 

A bölcsőde élelmezése az óvoda konyháján keresztül történik.  A bölcsődének melegítő – tálaló 

konyhája van, melyben az IGSZ alkalmazásában 2 fő konyhai kisegítő látja el a 26 fő bölcsődés 

és a Szent Lajos utcai óvoda 70 gyermekének az ellátását. 

 A bölcsődénkben havi 4 órában Dr. Rónay Zsolt gyermekorvos, szerződéses megbízással látja 

el a bölcsődeorvosi feladatokat. 

 

Továbbképzés  
A tanulással, a továbbképzéseken való részvétellel az a célunk, hogy a munkánkban 

történő változásoknak megfeleljünk, megerősítsük naprakészségünket.  

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet rendelkezik. Továbbképzési kötelezettség 

minősített továbbképzésen való részvétellel és a program szerinti feltételek teljesítésével 

teljesíthető. A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik, melynek időtartama négy 

év. 

A rendelet előírja a vezetői munkakörben foglalkoztatott szakemberek részére a 

Szociális vezetőképzésen való kötelező részvételt, melyet két évente szükséges megújítani.  
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Tárgyi feltételek 
 

Minden évben célunk a bölcsődénk tárgyi felszereltségének a fejlesztése és bővítése. 

Intézményünkben nagy hangsúlyt kap a mozgásfejlesztés. Fontos már az elejétől kezdve nagy 

figyelemmel követni a gyerekek mozgásfejlődését, ugyanis, ha elmarad vagy lemaradás 

tapasztalható, az negatív hatással lesz a gyermek környezetének felfedezésére. Mindez pedig a 

beszédfejlődés lelassulásához is vezethet. Ezért is igyekszünk olyan játékeszközöket 

beszerezni, melyek fejlesztik a gyermekek mozgáskoordinációját, egyensúly és irányérzékét, 

testképét, tapintási képességeit. Használatuk során nő az önbizalmuk, felszabadulnak gátlásaik, 

ezen kívül pozitívan hat társas kapcsolataik alakulására és a kommunikáció fejlődésére.  

 

A bölcsőde rendelkezésére álló játékkészlet  

Az alapjátékokat minden csoportban biztosítani kell, úgy, mint játszókendők, babák, labdák, 

képeskönyvek, mozgásfejlesztők.  

-  Nagymozgást fejlesztő eszközök: labdák, motorok, triciklik, az egyensúlyt és 

ügyességet fejlesztő akadálypálya, kisméretű csúszdák, libikókák, ugráló csacsik. 

-  Finommotorikát fejlesztő eszközök: festékek, ceruzák, filctollak, zsírkréták, gyurma, 

fakockák (különböző méretűek), aszfaltkréta, bábok, építő játékok, különböző fűzhető 

eszközök, berakótáblák, kosarak, vödrök, tálak, „pötyi” készletek. 

-  Szenzomotoros fejlesztő eszközök: hallás-, ritmusfejlesztő eszközök. 

- Terápiás fejlesztő eszközök: egyensúlyozó tölcsér, terápiás labda. 

Ezek mindegyikével rendelkezünk és a különböző eszközöket igény szerint folyamatosan 

pótoljuk, cseréljük, és ha módunk van rá, bővítjük a meglévő készletet. 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a 

karbantartási munkák folyamatosak. A játszóudvar ápolt a rendszeres gondozásnak 

köszönhetően.  

Szükségessé vált a játszóterasz burkolat javítása. A bölcsőde járólappal burkolt terasza 

valószínűleg felfagyott, azaz a terasz nagy területén a járólapok mozognak, felváltak, ezáltal a 

terasz használata a gyermekek számára balesetveszélyessé vált. A javítási munkát 2022 

tavaszán tervezzük megvalósítani. 
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Szakmai munka 
Ahhoz, hogy bölcsődénkben kialakításra kerüljön a szakmai, nevelési program, 

bizonyos szabályoknak, alapelveknek kell megfelelnünk, melyek alapvetők a bölcsődei ellátás 

területén. Ezeket szem előtt tartva lehet csak kialakítani a bölcsőde egyéni arculatát. Ezt 

figyelembe véve, a családban nevelkedő kisgyermekek számára, a családi nevelést segítve, 

napközbeni ellátás keretében kell biztosítani a gyermek fizikai, érzelmi biztonságát és 

jóllétének megteremtését. A feltétel nélküli szeretet és az egyéni bánásmód jegyében, a 

gyermekek nemzetiségi, etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásuk 

erősítésével igyekszünk ezt teljesíteni. A gyermekek kompetenciáját figyelembe véve, a 

tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával segítjük elő a 

harmonikus fejlődését. A bölcsődében tartózkodás, a közösségi élet, elősegíti a kisgyermek 

szocializációjának a fejlődését, a valahová tartozás érzését.  
Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből az őket körül ölelő világra 

nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Elengedhetetlen a 

biztonságérzetet nyújtó, érzelem-gazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját 

képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt, aktív játék örömét, mely képessé teszi a 

későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre. Szeretetteljes, odaforduló környezetben élmény 

és fantázia világa gazdagodhat, kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége. A bölcsődei 

nevelésben nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni 

sajátosságaihoz és igényeihez igazodó gondozást és nevelést jelenti. A kisgyermeknevelők 

munkájukat hivatásnak tekintik. A legújabb szakmai módszerek szerint dolgoznak, ezáltal 

fejlesztik a gyermekek kreativitását, alkotókészségét.  

2021 augusztusában a bölcsőde Szakmai Programja kibővítésre került, hiszen nagy 

örömünkre ősszel már a Felsőlajosi bölcsőde is megnyitja kapuit.  A Szakmai Program ezentúl 

átöleli és irányt mutat mindkét bölcsődei intézményegységünknek, mely 2021 szeptember 1.-

től lép hatályba. A nyári időszakban aktívan segítettem az újonnan nyíló bölcsőde – törvény 

által előírt - tárgyi eszközeinek, berendezéseinek összeírásában, megrendelésében, továbbá a 

meghirdetett munkakörök (2 fő kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka) pályáztatásában, a 

munkakörök betöltésében.  

Bölcsődei felvétel 

1. A felvételi sorrend kialakításánál a szülők/törvényes képviselők kötelesek a 

munkaviszonyt igazolni. 
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2. A bölcsődei felvételnél - az alábbi sorrendben – előnyben kell részesíteni: 

Gyvt.43 § (3) 

a. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket  

b. a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket  

c. az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és 

d. a védelembe vett gyermeket 

3. Azonos feltételekkel bíró kérelmezők közül, a csoportbeosztás szempontjából 

legoptimálisabb, illetve az életkor szerinti csoportösszetételnek megfelelően kerül 

kiválasztásra a gyermek.    15/1998. (IV.30.) NM rendelet 46. §  

A gyermeket a bölcsődébe az Intézmény vezetője és az Intézményegység-vezetője veszi fel, a 

szükséges okmányok alapján. A szülő a beíratáskor széleskörű tájékoztatást kap a bölcsődei 

életről, a szokásokról, szabályokról, a családlátogatásról, a beszoktatás menetéről. Lehetősége 

van megnézni már ekkor a gyermekek által használt helyiségeket (csoportszoba, mosdó, átadó, 

játszóudvar) valamint tájékoztatást kap az adminisztratív intézkedésekről is. A felvételt nyert 

gyermekek szüleivel az Intézmény - határozott időtartamra, a beszoktatás első napjával 

kezdődően a gyermek 3 éves koráig - megállapodást köt a bölcsődei elhelyezésről. 

 

Beiratkozás, felvétel időpontja: 
- Csoportos beiratkozásra április végén, május elején került sor. A felvételi kérelmeket a 

járványhelyzetre való tekintettel elektronikus vagy postai úton lehetett benyújtani. 

Személyes beiratkozásra előre egyeztetett időpontban, a járványügyi szabályok 

betartása mellett volt lehetőség.  

- A felvétel egész évben folyamatos, ha a férőhelyszám ezt lehetővé teszi. 

A bölcsőde nyitva tartása 

A bölcsőde munkanapokon 6.45 órától 17.00 óráig tart nyitva. A hivatalos, törvény által 

biztosított ünnepnapokon zárva tart. A nyári és téli leállásokat a szülők igényeihez igazodva a 

fenntartó állapítja meg. A téli leállás az ünnepnapokra és a két ünnep közötti időszakra terjed 

ki. 
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Nyilvántartási rendszer 

 
2012. március 01-től kötelező a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény módosítása kapcsán a TAJ alapú nyilvántartás vezetése a 

gyermekjóléti alapellátások tekintetében így bölcsődékben is. A TAJ alapú nyilvántartás 

szabályainak lényege, hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felé egy olyan 

nyilvántartás vezetünk, amely az ellátottak Társadalombiztosítási Azonosító Jelén alapul annak 

érdekében, hogy a szolgáltatások igénybevétele és finanszírozása országos szinten egységes 

rendszerben nyomon követhető legyen. 

 

Létszámok  
 

A Meserét Bölcsőde a 2020/2021 nevelési évben 25 fővel működött, egy fő sajátos nevelési 

igényű (SNI) gyermek ellátásával együtt. A 2021/2022 nevelési évre 21 fő kisgyermek került 

felvételre, és 1 fő kisgyermek került elutasításra. Az előttünk álló nevelési évben nem lesz 

bölcsődénkben SNI gyermek, így az összlétszám 26 főre bővül.  

A még bölcsődében maradó gyermekek mellett, a két éven felüliek csoportjába 10 fő 

kisgyermeket tudtunk elhelyezni, a kiscsoportba - melyben két éven aluli gyermekek is vannak 

- 11 fő kisgyermek került felvételre. Továbbra is nagy az érdeklődés az intézményünk iránt, 

napi szinten egyre több a személyes és a telefonos megkeresés. A Felsőlajosi bölcsőde 

megvalósulásával a 2021-2022 nevelési évben több család számára tudjuk biztosítani a 

bölcsődei ellátást. 

 

Ellenőrzések 
A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzésére 2020 októberében került sor. Az ellenőrzés 

célja a központi költségvetésből származó támogatások 2019. évi, jogszabályi előírásoknak 

megfelelő elszámolása. 

 

Bölcsődei térítési díjak 

 
A Gyvt. 147.§ (2) bekezdése értelmében a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámítja az 

intézményi térítési díjat, melyet külön meg kell határoznia az étkeztetésre, és a gondozásra 

vonatkozóan. 
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Gondozási díj: 

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 Képviselő- 

testületének 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, 

valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelete alapján, 2012. szeptember 01.-től 

gondozási díjat kellett fizetni. A 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet határozata alapján a 

gondozási díj 2017.04.01.-től 300.- Ft/nap/.  Mentesülnek a gondozási díj befizetése alól: 

 Bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 

b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 

c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének, 

d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy 

gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek, 

e) a védelembe vett gyermek. 

 

A korábbi évekkel ellentétben, 2019.09. hónaptól a - Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 

Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás, mint - fenntartó határozata alapján a 

gondozási díj beszedése, az intézményben történő, személyes befizetések helyett, 

készpénzátutalási megbízás útján történik. 

Gondozási díjból származó bevételek: 

ÉV ÖSSZEG 

2012 176.000 

2013 438.700 

2014 378.200 

2015 402.200 

2016 368.300 

2017 966.800 

2018 1.389.900 

2019 1.381.800 

2020 1.090.500 

2021 (augusztusi adat) 770.400 
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Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 2020. november 01.-től: 
 
Összesen: 460.-Ft az egy napra jutó étkezés térítési díja (ÁFA nélkül). 

 
Az étkezésért a szülőnek térítési díjat tárgy hóra kell megfizetnie, a jelzett időpontban. A hiányzások 

a tárgy hónapot követően vannak figyelembe véve. Az étkezési díj a gyermek beszoktatásának első 

napjától kezdődik. A távolmaradás idejére a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj 

fizetésének kötelezettsége alól. 

2015. szeptember 1-én hatályba lépett a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai 

gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása, amely az alábbi rendelkezéseket 

tartalmazza. 

A gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermek után, amennyiben: 

1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek 
3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek 
4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, 
vagy  

5. nevelésbe vették. 
 

A kedvezmény igénybevételéhez - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti NYILATKOZATot kell az IGSZ 

irodán (Lajosmizse, Ceglédi út1.) benyújtani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek után. 

A térítési díj havi összegét - meghatározott napon, amelynek dátuma kifüggesztésre kerül minden 

hónapban az átadó faliújságján,– a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 

Gazdasági Szervezete, cím: Lajosmizse, Ceglédi u. 1. irodában lehet személyesen befizetni. 

Térítési díj elmaradása esetén a Gazdasági Szervezet vezetője, értesítő levelet küld a térítési díj 

fizetésére kötelezett személy számára, majd a jegyző intézkedik az elmaradt térítési díj 

megfizetéséről. 
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A szülőnek, gondviselőnek a Rendkívüli Gyermekvédelmi Kedvezményről szóló határozatot, a 

tartós betegségről az igazolást és más egyéb kedvezményre jogosító dokumentumot a Gazdasági 

Szervezet munkatársának kell eljuttatni. 

Kapcsolattartás a szülőkkel, programok a bölcsődében 

A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, mindegyik más-más szerepet 

tölt be.  

Kapcsolattartás Formái: Szülői értekezlet; Családlátogatás; Szülővel történő fokozatos 

beszoktatás; Napi beszélgetések, információ átadás a szülőkkel; Szülőcsoportos és egyéni 

beszélgetések; Családi füzet; Szervezett közös programok. 

Bölcsődénkben nagy hangsúlyt fektetünk a családi programok megvalósítására, a 

hagyományok őrzésére és ápolására. Széleskörű lehetőségek állnak rendelkezésre a különféle 

közös programok szervezésére, melyeket az ünnepi hagyományainkhoz társítunk. A mára már 

hagyományosnak mondható ünnepeket a szülőkkel való kapcsolattartás bővítéseként tartjuk 

meg, de a gyermekek szempontjából is nagy jelentőséggel bír, hiszen a szülőkkel együtt eltöltött 

idő a bölcsődében a gyermeket magabiztosabbá, bátrabbá, kiegyensúlyozottabbá teszi. 

Ünnepeink, rendezvényeink megtartására délutánonként kerül sor, így nem zavarjuk meg a 

gyermekek pontos napirendjét, valamint a cél az, hogy minden gyermek szülője, nagyszülője 

részt tudjon venni a programokon.  
 

Havonta megrendezésre kerülő programok, ünnepek: 

- Október: „Tök – Jó Nap” 

- November: „Márton nap” 

- December: Mikulás és Karácsonyi ünnepség 

- Január: Madáretető készítés 

- Február: Farsang 

- Március: Kertész nap 

- Április: Húsvét 

- Május: Gyereknap és Anyák napja 

- Június: Ballagás 

 2015 évben indult útjára, egy a szülőknek szóló, interaktív előadás sorozat, ahol a családokat 

érintő problémákat dolgozzuk fel, egy a témában kompetens szakember segítségével. Vendégeink 

között volt már védőnő, gyermekpszichológus, logopédus szakember, az előző nevelési évben 
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vendégünk volt és előadást tartott a kecskeméti Aranykapu Gyermekház vezetője és munkatársa a 

TSMT módszerről. A 2019/2020-as nevelési év őszén ismét gyermekpszichológus vendéget 

hívtam, a szülők kérésére. Az előadások nagyon népszerűek a szülők körében, melyeken nagy 

létszámban jelennek meg. 

A 2020 évben bekövetkezett járványhelyzet okozta változások a 2020/2021 nevelési évben is 

folytatódtak, negatív hatásai nem szűntek. A bölcsődét ugyan nem kellett bezárni, de a személyes 

találkozások a szülőkkel a minimálisra csökkentek, a programjaink elmaradtak - illetve a délelőtti 

órákban kerültek megrendezésre a gyerekek számára - amelyeken a családok nem vehettek részt. 

Ezek a tényezők mind - mind nehezítették a mindennapjainkat. A családok az anyák napi műsort, a 

gyermeknapi meglepetéseket csak videókról láthatták. A járványhelyzet javulását követően 

azonban a bölcsődei ballagást már megrendezhettük, szabadtéren, egy családi nappal egybekötve 

búcsúztunk az óvodába menő gyerekeinktől. Nagyon örülünk, hogy ismét megtelt élettel az 

intézmény, és minden erönkkel azon dolgozunk, hogy a járványügyi szabályokat betartva, 

biztonságos környezetben folytathassuk a bölcsődések nevelését, gondozását, még ha egy kicsit 

korlátozottabb feltételek mellett is. Elkezdődött az új gyermekek beszoktatása, mely beszoktatási 

időszak egészen október közepéig fog tartani.  A hagyományainkat továbbra is őrizzük és átadjuk 

a gyerekeknek, így a kitűzött programokat és tervezett tevékenységeket – a módszertani előírások 

alapján – továbbra is délelőtt, sajnos a szülők részvétele nélkül tartjuk meg.  

 

Lajosmizse, 2021.09.20.                                              
 

Tóth Éva 
Intézményegység-vezető 


