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Bevezetés 

 
Az 1997. évi XXXI. Törvény – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról / a 

továbbiakban Gyv.t./ 41. § (1) (2) bekezdése kimondja: 

 

(1.) a. A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának 

megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését 

kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói 

munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 

gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama 

lehetőleg a szülők munkarendjéhez igazodik. 

 

(2.) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell 

biztosítani; 

 

a. akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

b. akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban 

három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója 

gyermekgondozási díjban részesül. 

 

A Gyv.t 94 § (3) rendelkezik arról, hogy: 

 

(3)      Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén 

          a) tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét köteles működtetni. 

 

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként 

napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven 

aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha 

a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi, vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az 

óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 

bölcsődében. 

 

A bölcsőde feladata a 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-lelki 

fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 0 – 3 éves korú gyermekek 

napközbeni ellátására 9 bölcsődei tagintézménnyel rendelkező Egyesített Bölcsődét tart fenn. 

Az 1984-ben alapított Kőbányai Egyesített Bölcsőde önálló jogi személy, önállóan működő 

közszolgáltató közintézmény, amely a képviselőtestület által jóváhagyott éves költségvetés 

alapján működik. 

Rendelkezik Alapító Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal és Működési Engedéllyel. 

A bölcsődék egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság, Észak-Budapesti Kerületi 

Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző hivatala, valamint az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat Budapest X., XVII, XVIII. Kerületi Intézete gyakorolja. A bölcsődék 

meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdasági és Pénzügyi Irodája látja el az érvényes 

Együttműködési Megállapodásban foglaltak alapján.  



 

 
 

4 

4 

I. Működési mutatók 

 
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek száma 9, férőhelyek száma: 648 fő, 

amiből általában 36 férőhelyen sajátos nevelési igényű gyermekek (továbbiakban: sni) korai 

fejlesztése folyik részleges integrációban (lsd. 8 oldal).  

 

Férőhelyek alakulása 2013. évben             1.számú táblázat 

sor-
szám Bölcsőde neve, címe Férőhelyek száma 

1 Fecskefészek Bölcsőde (1106 Gépmadár u. 15.)                   96* (valós 68) 

2 Napsugár Bölcsőde (1104 Mádi u. 127.) 72 

3 Apraja Falva Bölcsőde (1108 Újhegyi sétány 5-7) 96 

4 Gyermeksziget Bölcsőde (1108 Újhegyi sétány 15-17) 96 

5 Cseperedők Bölcsőde (1102 Szent László tér 2-4.) 96 

6 Gyöngyike Bölcsőde (1101 Salgótarjáni u. 47.) 36 

7 Csillagfürt Bölcsőde (1103 Vaspálya u. 8-10) 48 

8 Apró Csodák Bölcsőde (1105 Zsivaj u. 1-3.) 72 

9 Szivárvány Bölcsőde (1106 Maglódi út 29.) 36 

Összesen:            648* (620) 

 

*2013. évben a bölcsődei férőhelyek száma változatlan volt, a különbség mindösszesen abban 

nyilvánul meg, hogy az új működési engedélyben a Fecskefészek Bölcsőde korábbi férőhely 

bontása (72+24) meg lett szűntetve. Ezzel eleget tettünk a 2013. januártól életbe lépett törvényi 

változásoknak, miszerint a bölcsődék nem végezhetnek korai fejlesztést, de sajátos nevelési 

igényű gyermekek gondozását, nevelését igen. A férőhely valós számának magyarázatát lsd. 6 

oldalon.  

 

Alapellátáson túl nyújtott, gyermeknevelést segítő szolgáltatási formák:  2/a. számú táblázat 
 

Szolgáltatás megnevezése Bölcsőde Időpont 

Játszócsoport 
 

 

-   Apraja Falva Bölcsőde  
/1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7/ 

 

 

- Apró Csodák Bölcsőde 
/1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3/ 

 

Hétfő 15-18 

Kedd 9-13 

Szerda 9-18 

Csütörtök nincs 

Péntek 9-13 

 
Hétfő 9-13 

Kedd 15-18 

Szerda nincs 

Csütörtök 9-18 

Péntek 9-13 
 

Sóbarlang - Apró Csodák Bölcsőde 
/1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3/ 

- Apraja Falva Bölcsőde 
/1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7/ 

Külsősöknek: 

H-Cs.: 14-17 óráig 
 

Gondozottjainknak: 

H-P: 9-11 óráig 

- Fecskefészek Bölcsőde 
/Budapest,1106 Gépmadár u. 15/ 

- Napsugár Bölcsőde 
/1104 Budapest, Mádi u. 127/ 

 

 

 

Gondozottjainknak: 

H-P: 9-11 óráig 
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- Gyermeksziget Bölcsőde 

/1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17/ 

- Cseperedők Bölcsőde 
/1102 Budapest, Szent László tér 2-4/ 

- Csillagfürt Bölcsőde 
/1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10/ 

- Szivárvány Bölcsőde 

/ 1106 Budapest, Maglódi u. 29./ 
Korai fejlesztés és fejlesztő 

felkészítés (a szakszolgálattal 

közösen végzett feladat) 

- Fecskefészek Bölcsőde Korai Fejlesztő 

Központ 
/1106 Budapest, Gépmadár u. 15/ 

 8 – 16 óráig 

 

Időszakos gyermekfelügyelet  

TÁMOP 2.4.5-12/4 

„Összefogás Kőbánya 

családjaiért!” 

 

- Apraja Falva Bölcsőde  
/1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7/ 
 

 

- Apró Csodák Bölcsőde 
/1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3/ 

 

Hétfő 7-15 

Kedd 15-19 

Csüt.  8-18 

Péntek 8-15 

 

Hétfő 15-19 

Kedd 7-15 

Szerda 8-18 

Péntek 8-15 

 

 

Egyéb feladatellátás:                                           2/b. számú táblázat 
 

Szolgáltatás megnevezése Ellátó Bölcsőde 

Bölcsődei reformélelmezés - Apró Csodák Bölcsőde 

/1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3/ 

Óvodaélelmezés 

 
- Fecskefészek Bölcsőde 

/Budapest,1106 Gépmadár u. 15/ 

- Napsugár Bölcsőde 

/1104 Budapest, Mádi u. 127/ 

- Apraja Falva Bölcsőde 

/1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7/ 

- Gyermeksziget Bölcsőde 

/1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17/ 

- Csillagfürt Bölcsőde 

/1103 Budapest, Vaspálya 8-10./ 

- Apró Csodák Bölcsőde 

/1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3/ 

Óvodaélelmezés – reform - Apró Csodák Bölcsőde 

/1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3/ 

Külső étkeztetés 

 
- Fecskefészek Bölcsőde 

/Budapest,1106 Gépmadár u. 15/ 

- Napsugár Bölcsőde 

/1104 Budapest, Mádi u. 127/ 

- Cseperedők Bölcsőde 
/1102 Budapest, Szent László tér 2-4/ 

- Apró Csodák Bölcsőde 

/1105  Budapest, Zsivaj u. 1-3/ 

Sajátos nevelési igényű 

gyermekek ambuláns 

fejlesztése (szakszolgálattal 

közösen végzett feladat) 

- Fecskefészek Bölcsőde 

/Budapest,1106 Gépmadár u. 15/ 
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A külső étkeztetés tekintetében 2013 szeptemberében merült fel az igény a Polgármesteri Hivatal 

dolgozóinak részéről, hogy az Apró Csodák Bölcsődéből reform vendégétkezést kívánnak 

igénybe venni. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest X., XVII, XVIII. 

Kerületi Intézet engedélye után 2013. október 15-től napi 30 adag vendég ebéd elkészítésére 

nyílt lehetőség. Így a Cseperedők Bölcsődével együtt, már két intézményben főzünk 30 adagban 

külső igénybevevők számára. 

 

 

2013. évi statisztikai adatok alakulása 

 

1.1 Alapellátás adatai  

 

A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet. 40. § szabályozza a bölcsődei férőhelyek számát, amely 

szerint a bölcsődei csoportban nevelhető, gondozható gyermekek száma 12 fő. Abban a 

bölcsődei csoportban, melyben valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, legfeljebb 14 

gyermek nevelhető, gondozható. A fogyatékos gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban (teljes 

integrációban) legfeljebb 10, a kizárólag fogyatékos gyermeket ellátó bölcsődei csoportban 

(részleges integráció) legfeljebb 6 gyermek fejleszthető, gondozható. 

 
 3. számú táblázat 

S.sz. Bölcsőde neve 
Férőhely 

száma 

Feltöltöttség % (Éves 

átlag) 

Kihasználtság % (Éves 

átlag) 

2013. december 31-én 

beírt gyermekek száma 

1 Fecskefészek Bölcsőde 
96 65,82% 47,47% 

62 
68 92,93% 67,02% 

2 Napsugár Bölcsőde 72 96,13% 70,04% 69 

3 Apraja Falva Bölcsőde 96 91,67% 65,05% 84 

4 Gyermeksziget Bölcsőde 96 86,29% 60,79% 74 

5 Cseperedők Bölcsőde 96 91,07% 66,56% 90 

6 Gyöngyike Bölcsőde 36 87,08% 55,54% 30 

7 Csillagfürt Bölcsőde 48 93,88% 69,15% 47 

8 Apró Csodák Bölcsőde 72 92,58% 67,07% 69 

9 Szivárvány Bölcsőde 36 86,63% 64,84% 28 

  Összesen (648 fh): 648 82,99% 59,70% 
553 

  Összesen (620 fh): 620 86,75% 62,41% 

 
 

*A Fecskefészek Bölcsőde felvett gyermek létszáma, soha nem fogja elérni a 100%-ot. Ennek 

oka, hogy a működési engedélyek 12 fős csoportlétszámra szólnak, azonban az ép gyermekek 

között, teljes integrációban gondozott sni gyermekek esetében maximum 10 főt, míg részleges 

integrációban maximum 6 főt nevelhetünk-gondozhatunk. Az intézmény 8 csoportszobája közül 

3-ban részleges integrációban, 5 csoportszobájában pedig teljes integrációban látjuk el a ránk 

bízott sajátos nevelési igényű gyermekeket ép társaikkal közösen nevelve.  

Ennek értelmében a Fecskefészek bölcsőde valós férőhelyszáma a következőképpen alakul: a 

teljes integrációs csoportokban a maximálisan felvehető létszám 5x10= 50 fő, a részleges 

integrációs csoportokban maximálisan felvehető létszám 3x6= 18 fő, a felvehető gyermekek 

összlétszáma tehát ebben a bölcsődében 68 fő, míg a működési engedélyben engedélyezett 

létszám a 96 fő. 

 



 

 
 

7 

7 

A Fecskefészek Bölcsőde esetében a 3. számú táblázatban megjelenítettük mind a működési 

engedély szerinti adatokat, mint a valós tényleges állapot szerinti számokat. Látható, hogy több 

mint 20% eltérés látható a két adat  
 

4. számú táblázat  

 

 
 

 

A bölcsődékben a havi statisztika alakulása a nyári hónapokban járó kevesebb gyerek, és a 

folyamatos beszoktatás miatt egy állandó „hullámot” ír le. A fenti diagramban a január-május 

magasabb feltöltöttsége és a június-augusztus alacsonyabb feltöltöttsége, valamint a szeptember - 

december alacsonyról induló, de egyre növekvő feltöltöttsége és kihasználtsága jelenik meg.  

 

2013 szeptemberében a bölcsődei férőhelyek iránti érdeklődés kisebb mértékű volt az előző évek 

hasonló időszakához képest. Ennek oka többféle lehet:  

 

- 2012. március 1-óta bevezetésre kerülő TAJ alapú online nyilvántartás a KENYSZI, 

aminek következtében kiderül, ha a szülő Gyed mellett járatja bölcsődébe gyermekét, és 

ennek következtében a Gyed folyósítása 2013. december 31-ig a jogszabályok szerint 

megszűnt. A szülők nem kockáztattak, nem hozták bölcsődébe gyermeküket, még ha 

feketén el is mentek dolgozni. 

- 2013 év végén több család azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy kérik gyermekük 2013. 

évi felvételi idejének, és beszoktatásának módosítását 2014 januárjára, februárjára, mert a 

kormány 2013 decemberében történt döntése értelmében, januártól a szülők gyed mellett, 

napi 8 órában is munkát vállalhatnak. Ha a gyermek felvételi idejét módosítják, akkor a 

Gyedet nem szükséges visszamondaniuk, így több pénz marad a családi kasszában. A 

szülők kérelmét természetesen elfogadtuk, így az előző évektől eltérően, többen kezdik 

meg a bölcsődét 2014 év elején, mint az azt megelőző években. Jogszabályi háttér: 1997. 

évi LXXXIII. törvény 39. § 

- A gondozási díj bevezetésének lehetősége kedvezőtlenül hat a beiratkozási kedvre. A 

jelentkező szülők gyakran érdeklődnek a gondozási díjról. Ha korban a gyermek 

közelebb áll a 3 évhez és szobatiszta az óvodát részesítik előnyben. Ebben a tanévben 
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előfordult, hogy az óvoda év közben is átvette a gyerekeket tőlünk esetenként még a 3. 

életév betöltése előtt is.  

- Mivel a bölcsődés korú gyermekek száma jelentősen nem csökkent a kerületben, így 

valószínűsíthető, hogy kevesebb édesanya tud vissza menni dolgozni. 

 

Bölcsődéinkbe a szülői munkáltatói igazolás birtokában jelentkező gyermekek ellátását 2013 

őszén minden esetben biztosítani tudtuk. 

 

Beírt gyermekek korszerinti megoszlása: 
5. számú táblázat  

Kormegoszlás  
2013. december 31. 

Fő % 

0-11 hónapos gyermek: 4 fő 0,72% 

12-23 hónapos gyermek: 92 fő 16,64% 

24-35 hónapos gyermek: 322 fő 58,23% 

36 hónapos gyermek: 135 fő 24,41% 

összesen: 553 fő 100% 

 

A kormegoszlás a december végi állapotot mutatja be, fontos azonban tudni, hogy megfigyelhető 

az a tendencia, miszerint 6-, 8 hónapos korú babák kerülnek be bölcsődéinkbe, akik közül 

decemberre többen betöltik az 1 évet. A szülők elmondása szerint a lakástörlesztések 

fizetőképessége-, ill. munkahelyféltés miatt kénytelenek gyermekük ilyen kicsi korában újra 

munkába állni. 

 

1.2)  Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 

 

Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról megfogalmazza, hogy a fogyatékos embernek joga van a képességeinek 

fejlesztését, szinten tartását, a társadalmi életben való részvételét, önálló életvitelének 

elősegítését szolgáló rehabilitációhoz. Ennek biztosítása állami kötelezettség: „2§ (5) Az állam 

köteles gondoskodni a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos 

személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről a nemzetgazdaság 

mindenkori lehetőségeivel összhangban.” 

 

Fenntartói támogatással 2001. szeptember 1-től a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása két 

tagintézményben (Apró Csodák és a Csillagfürt Bölcsődében) történt, majd az ellátás iránt 

jelentkező további igények kielégítése, valamint a humán erőforrás hatékonyabb kihasználása 

érdekében 2008 szeptemberétől létrejött a Fecskefészek Bölcsődében a Korai Fejlesztő 

Központ. Az intézmény három csoportszobájában részleges integrációban, öt csoportszobában 

pedig teljes integrációban történik a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, gondozása-

nevelése.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény bölcsődére vonatkozó rendelkezése szerint, valamint a pedagógiai 

szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendeletet hatályon kívül helyező, a pedagógiai 

szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet értelmében 

2012. december 31-ig folyhat bölcsődei gondozás-nevelés keretein belül. 2013. január 1-től a 

szakszolgálatok feladata a korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés biztosítása. 
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Ennek értelmében 2103. január 1-től a bölcsőde a sajátos nevelési igényű gyermekek 

habilitációját és rehabilitációját nem, kizárólag nevelését-gondozását végezi. 

 

A jogszabályi rendelkezés szerint az átadás megtörtént. A Fecskefészek Bölcsőde épületében a 

megszokott helyen, a megszokott környezetben dolgoznak tovább a gyógypedagógusok és látják 

el a Fecskefészek Bölcsődében nevelt- és gondozott sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az 5 

fő gyógypedagógus munkáltatója jelenleg a jogszabályban előírtaknak megfelelően a Fővárosi 

Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézményének vezetője. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a váltás a gyermekek és a szüleik számára szinte 

észrevehetetlen legyen. Az átállás zökkenőmentes volt, a fejlesztések ütemében, mennyiségében, 

minőségében semmiféle változás nem volt tapasztalható. 

 

Az elmúlt évek alatt arra törekedtünk, hogy a legmegfelelőbb ellátást biztosítsuk a sajátos 

nevelési igényű gyermekek számára. Céljaink között szerepelt, hogy a Korai Fejlesztő 

Központban nevelkedő eltérő fejlődésmenetű gyermekek képessé váljanak létszükségleteik 

önálló vagy segítséggel történő ellátására, emberi kapcsolatok létesítésére és fenntartására, a 

korosztályuknak megfelelő társadalmi elvárások teljesítésére. Fontos szempont volt, hogy 

elősegítsük a fogyatékos emberekkel szembeni, a jövőben kívánatos magatartásformák 

kialakítását, azaz az elfogadást, a megértést, a nyitottságot, az együttműködést, az 

egyenrangúságot, az önzetlen segítségnyújtást, a pozitív diszkrimináció elfogadását. Mindezek 

kialakításának megkezdésére, alapjaik lerakására a bölcsőde a legalkalmasabb intézménytípus, 

mivel a gyermekek életében ez az első szocializációs nevelési intézmény. Ebben az életkorban a 

sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésbeli különbsége, egészséges társaikhoz képest a 

legkisebb, sok esetben a megfelelő fejlesztési móddal a különbség minimalizálható, esetleg 

teljesen eltüntethető. A korai fejlesztést kapó gyermek utolérheti társait. Az a gyermek, aki a 

szükséges korai fejlesztést nem kapja meg, egyre nagyobb mértékben lemarad a kortársaitól. A 

fejlődésbeli különbség - hasonlóan egy kinyíló ollóhoz- egyre növekvő mértékű lesz, és a 

gyermek felzárkóztatása egyre nehezebb. 

 

Továbbra is fontosnak tartjuk bölcsődei ellátásban a kerületben lévő egészséges gyermekek 

fejlődésének nyomon követését, szűrését. A spontán integráció kiküszöbölhetetlen, hiszen nem 

minden sérülésnek vannak egyértelmű jelei születéskor. Sok probléma a fejlődés 

előrehaladtával kerül felszínre. Az eltelt évek alatt kialakult gyakorlat szerint a kerület 

bölcsődéiben dolgozó kisgyermeknevelők jelezik, ha egy gyermek fejlődésében elmaradást, 

eltérést tapasztaltak. A 0-3 éves korosztályú gyermekek fejlődési sajátosságaikról nagy 

gyakorlattal rendelkeznek, így az esetek nagy százalékában jelzéseik megalapozottak, és a 

gyermekek megfelelő fejlődésük érdekében különleges ellátásra szorulnak. A szülői 

beleegyezést követően a gyógypedagógus megfigyeli a gyermeket csoportjában, 

kisgyermeknevelője társaságában, folytatva az eddig kialakult gyakorlatot. Fontos, hogy a 

gyermeket a saját, jól ismert közegében figyeljék meg, hiszen ha ismeretlen emberként egy 

ismeretlen közegben vizsgálunk egy 0-3 éves korú gyermeket nem feltétlenül kapunk valós 

képet a képességeiről. Amennyiben a megfigyelés megtörtént, arról feljegyzés készül, ami 

javaslatot tartalmaz a továbbiakra nézve, pl.: orvosi vizsgálat, képességvizsgálat. A döntést a 

szülő hozza meg, hogy milyen irányba indul el gyermekével.  

 

A Fecskefészek Bölcsődében a gyermekeket ellátó kisgyermeknevelők közül tízen rendelkeznek 

gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel (a kisgyermeknevelők több mint fele) is annak 

érdekében, hogy minél tudatosabb, szakszerűbb segítséget tudjanak nyújtani a rájuk bízott 

gyermekeknek. 
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A Fecskefészek Bölcsődében olyan sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelünk, akik nem 

spontán integrálódtak, míg a Gyermeksziget Bölcsőde és a Cseperedők Bölcsőde esetén spontán 

integráció történt.  

2013-ban a Gyermeksziget Bölcsőde 1 fő, a Cseperedők Bölcsőde 2 fő sérült gyermek ellátását 

végezte. A Cseperedők Bölcsődébe gondozott gyermekek közül egy fő a kerületünkben kapott 

ellátást ambuláns formában.  

 

Az ambuláns ellátás bővítésére a Táguló világ című TÁMOP pályázat keretén belül volt 

lehetőségünk (bővebben a 37. oldalon) 

 

Spontán integrációból és védőnői szűrésből vizsgálatra jelentkező gyerekek  

2013. Nevelési év  

                          6  számú táblázat  

Vizsgálatot kérő Bölcsődék 
Vizsgált 
gyerekek 
száma 

Felvételre 
került a 

Fecskefészek 
Bölcsődébe 

Ambuláns 
fejlesztésre 

jár 

Tovább küldve 
más 

intézménybe: 
Óvodába és 

más fejlesztésre 

Szülő nem 
együttműködő 

Tanácsadás 

Gyermeksziget Bölcsőde 6 1 1 2 1 1 

Cseperedők Bölcsőde 1       1    

Apró Csodák Bölcsőde 4 1   3     

Csillagfürt Bölcsőde 1     1     

Szivárvány Bölcsőde 3     3     

Fecskefészek Bölcsőde 4     3   1 

Szülő (védőnői javaslatra) 61 10 16 13   22 

Összesen: 80 12 17 25 2 24 

 

2013. év során 80 esetben jeleztek a kerületi kisgyermeknevelők, védőnők vagy a szülők 

problémát, közülük 12 gyermek került a Fecskefészek Bölcsődébe. 

 

Szakembereink nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyermekek további fejlesztését, fejlesztő 

felkészítését felvállaló intézményt keressenek a bölcsődéből kikerülő gyermekeknek. 2013 

szeptemberétől, teljes integrációból 5 gyermek, részleges integrációból 9 gyermek, az ambuláns 

ellátásból 1 gyermek került óvodába, 1 fő más kerületbe ment, 6 fő bölcsődei ellátásba került.  

A felvett gyermekek korszerinti megoszlása: 
7. számú táblázat 

 

 2013. december 31-én 

Részleges 

integrációban 

Teljes 

integrációban 

Ambuláns 

ellátásban 

Összesen 

0-11 hónapos gyermekek száma 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 

12-23 hónapos gyermekek száma  1 fő  0 fő 3 fő 4 fő 

24-35 hónapos gyermekek száma 4 fő  4 fő 1 fő 9 fő 

36-47 hónapos gyermekek száma 5 fő  6 fő 1 fő 12 fő 

48-59 hónapos gyermekek száma 5 fő 0 fő 0 fő 5 fő 

60 hó feletti gyermekek száma 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 

Összesen: 15 fő 10 fő 5 fő  30 fő 
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A Fecskefészek Bölcsőde 2011 szeptemberétől minden eddiginél nagyobb létszámú sajátos 

nevelési igényű gyermeket lát el. Ennek egyik oka az évről-évre tapasztalható növekedő 

igények száma, a másik pedig, hogy kis számban - összesen 14 fő- sikerült továbbadni másik 

intézménybe a fejlesztett gyermekeket. 

Az elmúlt években jelentkező egyik, és jellemző probléma, hogy a kerületben élő autista 

gyermekek nem találnak befogadó intézményt, így nem tudjuk őket 4-5 éves korukban sem 

óvodába küldeni. A jó intellektusú autista gyermekeket nem lehet nagy létszámú csoportba 

integrálni, így az óvodai ellátásuk nem megoldott a kerületben. A szülők más kerület óvodáinak 

csoportjaiba próbálják meg bejuttatni gyermeküket. Ezek a próbálkozások csak ritkán járnak 

sikerrel, hiszen minden kerületben az ott lakók élveznek előnyt, és az autista csoportokba 

bekerülni szinte lehetetlen. 

 

Az összehasonlítás érdekében az alábbi táblázat tartalmazza az idei és az előző tanévek adatait: 

Tanév 

Részleges 

integrációban 

ellátott gyermekek 

száma 

Teljes 

integrációban 

ellátott gyermekek 

száma 

Ambuláns 

formában ellátott 

gyermekek száma 

Összes sajátos 

nevelési igényű 

gyermek 

2010/2011 12  8  7 27 

2011/2012 12 14  6 32 

2012/2013 16  7 11 34 

2013/2014 (rész időszak)  15 10   5  30 

 

A teljes integrációba bekerült, magatartási-viselkedési problémákkal, illetve autisztikus 

tünetekkel rendelkező gyermekek beintegrálása nem zökkenőmentes. A felvétel előtti egyéni 

megfigyelések alkalmával nehéz megjósolni, hogy a gyermek a csoportban hogyan fog 

„működni”, így nem ritka hogy a napirend elsajátítása, a csoport szabályainak betartása, a 

társakkal való megfelelő kapcsolatfelvétel, illetve az önellátási tevékenységek elsajátítása jóval 

nehezebb feladatot jelent, mint azt gondolnánk. Még a relatíve kis létszámú bölcsődei 

csoportban is komoly megterhelést jelent ezen gyermekeknek a beilleszkedés. 

Az ilyen típusú sérültséggel rendelkező gyermekek lehetőség szerint kezdetben részleges 

integrált csoportba kerülnek, ahol az alacsonyabb létszám, nyugodtabb légkör, a kedvezőbb 

gondozónő-gyermek arány mellett könnyebben szokhatnak hozzá a közösséghez, 

alkalmazkodhatnak a bölcsődei napirendhez, sajátíthatják el az önellátási feladatokat. 

Természetesen a célunk továbbra is az maradt, hogy amikor a gyermek már elért egy bizonyos 

fejlettségi szintet, átkerüljön teljes integrációba. 

 

2013 tavaszán Dr. Éles László, ortopéd szakorvos a Fecskefészek Bölcsődében elsősorban az 

sni-s gyermekek körében végzett vizsgálatot, ahol a szülővel és a szakpedagógussal konzultálva, 

szükség esetén a megfelelő segédeszközt írta fel a gyermek számára. Lehetőség nyílik szülői 

kérésre nem sni-s gyermekek szűrésére is. Állandó a kapcsolatunk a doktor úrral együtt dolgozó 

segédeszköz-készítővel is, aki bármilyen állapotváltozás esetén kilátogat a bölcsődébe, és 

méretet vesz pl. a gyermek lábáról, elkészíti, vagy egyéb változtatásokat tesz a segédeszközökön. 

 

Az előző évekhez hasonlóan, 2013. május 14-16 között, az önkormányzat Balatonalmádiban 

található üdülőjében nyaralhattak sérült gyermeket nevelő családok, gyermekeikkel. A 

kedvezményes szállásdíjon túl a költségvetésben biztosított 250.000 Ft köszönhetően minimális 

anyagi ráfordítást igényelt a szülőktől. Az utazási költségen túl - ami részükre 90 %-os 

kedvezménnyel biztosított - ingyenes volt a részvétel. A háromnapos kirándulásra 5 

kisgyermeknevelő, és a bölcsődevezető kísérte el a családokat. A kirándulás jó lehetőség az 

intézménybe járó gyermekeknek és családjaiknak, hiszen ezek a családok más nyaralásban 



 

 
 

12 

12 

nemigen tudnak részt venni, anyagi helyzetük és érzelmi okok miatt. A társadalmi el nem 

fogadottságot érezve nem szívesen mozdulnak ki otthonukból, szokványos helyekre is inkább 

gyermekük nélkül mennek, hogy ne érezzék a kirekesztettséget, a szégyent gyermekük 

viselkedése, állapota miatt. (pl. vásárolni vagy utcára is csak a legszükségesebb ideig mennek, 

tömegközlekedési eszközzel alig v. nem utaznak, stb.). A családokat kísérő szakemberek, 

igyekeznek segíteni, tehermentesíteni a szülőket. A háromnapos kirándulás során a gyermekek és 

szüleik emlékezetes programokban vehettek részt, úgymint: Veszprémi állatkerti séta, lovas 

kocsikázás, Balaton parti séták és közös játékok.  

Az utazás, közös éttermi étkezések során a gyakorlatban alkalmazhatták a tanult készségeket. A 

kisgyermeknevelők számára is hasznos volt a kirándulás, hiszen az egész napos együttlétek során 

szélesebb képet kaphatnak a gyermekekről. Minden résztvevő felejthetetlen napokat töltött itt. A 

kiránduláson 8 család vett részt, 11 gyermekkel. 

 

A Balatonalmádi kirándulásból betegség miatt kimaradt 4 család számára a budapesti 

állatkertben 1 napos kirándulást szerveztünk, ahova hátrányos helyzetű gyermekeket is 

magunkkal vittünk.  

 
 

1.3. Alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások 

 

Játszócsoport 

 

Két bölcsődénkben működik Játszócsoport szolgáltatás, az Apraja Falva Bölcsődében (Újhegyi 

sétány 5-7.) és az Apró Csodák Bölcsődében (Zsivaj u. 1-3). 

 

A Játszócsoportba a 0 – 4 éves gyermekeket szüleikkel együtt fogadják a nap meghatározott 

időszakában. A gyermekek szüleikkel együtt játszhatnak a bölcsőde által biztosított kedvező 

körülmények között. A szülők hasonló korú gyermeküket nevelő szülőkkel találkozhatnak, 

beszélgethetnek gyermeknevelést érintő kérdésekről. Beszélgetve tanulnak, tanítanak. 

Kérdéseikkel az ott dolgozó szakemberhez fordulhatnak, aki ha igénylik, szívesen ad tanácsot. 

 

A Játszócsoport szolgáltatás jelentősége abban van, hogy a szülők jobban megismerik 

gyermekük életkori sajátosságaiból adódó reakcióit, a szülő-gyermek kapcsolat, az örömteli 

együttlét alatt mélyül, a szülők szerepeikben megerősödnek, barátságok szövődnek, kialakul egy 

önkéntes segítőkör.  

 

A gyermekek számára ebéd is igényelhető. A szülők megismerhetik azokat az ételféleségeket, 

melyek a 0 – 4 éves kisgyermekek egészséges fejlődését biztosítják, ételrecepteket kérhetnek, 

cserélhetnek.  

A Játszócsoport háziasszonya segítségével közösen szervezik a gyermekek napirendjét, 

megtapasztalják, hogy az adott korú gyermekek értelmi fejlődését milyen típusú játékok segítik.  

 

A szolgáltatást igénybevevők száma: 
8. számú táblázat 

Játszócsoport Család Gyerek 

Apraja Falva Bölcsőde 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7) 

 208 209 fő 

Apró Csodák Bölcsőde  
(1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3). 

198  198 fő 

Összesen:  406 407 fő 
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A tavalyi évhez viszonyítva (2012-ben: 506 család, 525 gyermek) csökkent a játszócsoportot 

igénybe vevő gyermekek száma. Ennek oka, hogy az „Összefogás Kőbánya családjaiért” című 

TÁMOP-2.4.5-12/4 projekt keretén belül elindított ingyenesen igénybe vehető időszakos 

gyermekfelügyelet szolgáltatás mintegy konkurenciaként jelenik meg. (A TÁMOP-2.4.5-12/4 

projektről bővebben a 37. oldalon.) Az igénybevevők száma várhatóan emelkedni fog, amint a 

bevezetett új szolgáltatásért is óradíjat fogunk kérni, a pályázat lejárta után, már a fenntartási 

időszakban is. 

 

A szolgáltatás éves bevétele:  

A szolgáltatás  óradíja:   400 Ft/óra  

Az ebéd térítési díja:  255 Ft/adag 
9. számú táblázat 

Játszócsoport étkezési díj 
Szolgáltatás 

díja Mindösszesen 

Apraja Falva Bölcsőde (2013.01.01-12.31.-ig) 

77.265 Ft  298.000 Ft  

 

375.265 Ft  (1108 Újhegyi sétány 5-7.) 

Apró Csodák Bölcsőde (2013.01.01- 12.31. -ig) 

130.420 Ft  419.250 Ft  549.670 Ft  (1105 Zsivaj u. 1-3.) 

Összesen: 207.685 Ft  717.250 Ft  924.935 Ft 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 1514/2010. (VII. 8.) számú határozata 

alapján a nagycsaládosok számára 2010 őszén új lehetőségként bevezette a nagycsaládos kártyát, 

amellyel előzetes időpont egyeztetés után, a bölcsődékben működő játszócsoport szolgáltatást 

ingyenesen vehetik igénybe. Amennyiben ebédet is szeretnének, térítési díj ellenében lehetőség 

nyílik erre. 

 

Az Apraja Falva Bölcsődében 2013. évben 2 család 3 gyermeke 17 alkalommal, az Apró Csodák 

Bölcsődében 6 család 6 gyermekkel 24 alkalommal vette igénybe nagycsaládos kártyával a 

szolgáltatást.  
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Sóbarlang, sószoba szolgáltatás 

 

Nyolc intézményünkbe működik sóbarlang (részletezve a 2/a táblában), melyet elsősorban a 

bölcsődébe felvételt nyert gyermekeink látogatják a szülők hozzájárulásával.  

Bölcsődéinkbe járó gyermekeknek térítésmentesen ősztől- tavaszig áll rendelkezésére 

„Somadrin” sószobánk, mely tengeri sós levegőt idéző, felső légúti betegségek megelőzését 

szolgáló, asztmatikus tüneteket enyhítő, gyógyhatású preventív jellegű szolgáltatás.  

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 1514/2010. (VII. 8.) számú határozata 

alapján a nagycsaládosok számára 2010 őszén új lehetőségként bevezette a nagycsaládos kártyát, 

amellyel előzetes időpont egyeztetés után, meghatározott időpontban a két megjelölt 

bölcsődében működő „sószoba” szolgáltatást ingyenesen vehetik igénybe.  

2013. évben az Arpó Csodák Bölcsődében 1 család 3 gyermeke 2 alkalommal, míg a 

Gyermeksziget Bölcsődébe 1 család 2 gyermeke 1 alkalommal vette igénybe. 
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Külső étkeztetés 

 

 mind a 9 bölcsőde főzőkonyhával rendelkezik, amiből 6 bölcsőde óvodát is élelmez (2/b. 

tábla)  

 4 bölcsőde vendégebédet biztosít védőnők, gyermekorvosok, ill. a Polgármesteri Hivatal 

dolgozói részére (2/b. tábla)  

 1 bölcsőde reform étkezést biztosít bölcsődések, óvodások és vendégek (Polgármesteri 

Hivatal dolgozói) részére (2/b. tábla) 

 

Időszakos gyermekfelügyelet 

 

Az időszakos gyermekfelügyelet új szolgáltatásként indult kettő bölcsődénkben a kőbányai 

családok megsegítése érdekében, „Az Összefogás Kőbánya családjaiért!” című projekt 

keretében.  

Az Apraja Falva Bölcsődében 2013. június 15-től, míg az Apró Csodák Bölcsődében szeptember 

1-től - egy csoportszoba átalakítás, bővítés után - érhető el az ingyenes szolgáltatás.  

A csoportszobák igényesen, ízlésesen lettek kialakítva és berendezve a gyermeke igényeihez, 

szükségleteihez igazodva. A pályázat keretén belül került sor az átalakításra és a tárgyi feltételek 

biztosítására. 

 

A gyermekfelügyelet egyszerre 12 fő befogadására képes, a szolgáltatás igénybevételére előző 

nap délig be kell jelentkezni a szintén pályázati forrásból kialakított honlapon keresztül. 

Fontosnak tartjuk és a gyakorlatban is így működtetjük, az első alkalom előtt mind a szülőknek, 

mind a gyereknek meg kell ismerkednie a környezettel, a kisgyermeknevelőkkel, hogy 

könnyebben illeszkedhessenek be. A bölcsődei szakmai munka során alkalmazott beszoktatást az 

ő esetükben is alkalmazzuk. (a projekt bemutatása a 37. oldalon) 

Mindkét helyszínen heti 20 órában, változó nyitvatartási időben biztosítunk lehetőséget, az 1-6 

éves korú gyermeket nevelő, Kőbányán élő családok számára, hogy akár egy-egy órára is 

szakképzett kisgyermeknevelők felügyeletére bízhassák gyermeküket. Azok a családok vehetik 

igénybe ezt a szolgáltatást, ahol a gyermek nem jár bölcsődébe, illetve a bölcsőde és óvoda 

nyitvatartási idején kívül az ide járó gyermekek is részt vehetnek a felügyeletben. 

Szolgáltatásunk hírére eleinte azok a szülők jelentkeztek, akik részmunkaidőben dolgoznak, 

illetve gyed-en vannak. Az időszakos gyermekfelügyelet a hét egy napja kivételével délelőtt 

vagy délután tart nyitva. A projektnek köszönhetően a szülők előzetes bejelentkezés alapján, 

térítésmentesen vehetik igénybe a szolgáltatást, míg ügyeket intéznek, orvoshoz mennek, esetleg 

állásinterjúra, vagy továbbképzésre járnak. Az időszakos gyermekfelügyelet további célja, hogy 

a gyermekek szakszerű gondozásban, ellátásban vegyenek részt, amíg a szüleiktől távol vannak. 

Étkezést térítés ellenében biztosítunk, amikor a gyermek, étkezési időben itt tartózkodik.  

(A szolgáltatás nyitvatartási ideje a 8 számú mellékletben, az igénybevevők száma pedig a 9-10 

számú  mellékletben található) 

 

 

1. Működés egyéb jellemzői 
 

2.1)  A gyermekek felvételének rendje 

 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 22/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban 

Ök. rendelet) III. fejezetének 11-12 § foglalja magában a felvétel rendjét, a felvételi kérelemhez 

csatolandó dokumentumokat. 
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A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, törvényes képviselői 

munkavállalás, vagy más ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozást, nevelést. A 

Gyermekvédelmi törvény kiemeli az olyan kisgyermek felvételi lehetőségét, akiknek szociális 

vagy egyéb ok miatt, egészséges fejlődésük érdekében szükséges a bölcsődei gondozás-nevelés.  

 

A gyermek bölcsődébe történő felvételének kérelme önkéntes, a gyermek szülője, törvényes 

képviselője autonóm döntése alapján történik. A gyermek bölcsődei felvételét a szülő 

hozzájárulásával kérheti a védőnő, családgondozó, háziorvos, gyámhatóság, stb. A szülő a 

lakóhelyhez legközelebb eső bölcsődébe írathatja be gyermekét, de joga van megválasztani azt 

az intézményt, amelyre gyermeke nevelését, gondozását bízza. A gyermek szülője, vagy más 

törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető a bölcsődei ellátás 

igénybevételére.  

 

Minden évben az óvodai beiratkozással egy időben, május első hetében hirdetjük meg a 

bölcsődei felvételt. A szülők többsége ekkor jelzi gyermeke bölcsődei elhelyezésének igényét. A 

felvett gyermekek 94,5 %-a Kőbányán él, 5,5 %-a más kerületben, de a szülők ebben az esetben 

Kőbányán dolgoznak. Az Ök. rendelet értelmében a férőhelyek számának 10%-ban kerülhetnek 

felvételre nem kőbányai lakosú, de Kőbányán dolgozó szülők gyermekei, ezzel is támogatva a 

kerületi munkahelyeket, és a foglalkoztatást. 

 

A gyermekek felvételét májusban az adott bölcsőde vezetője végzi. A szülőknek a gyermek 

bölcsődei jelentkezéséhez csatolni kell a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi 

állapota alapján bölcsődében gondozható.  

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Munkaközössége a bölcsődei felvétel elbírálásának 

szempontjaihoz egy javaslatot fogalmazott meg annak érdekében, hogy a Kőbányai 

Önkormányzat megnyugtatóan tudja biztosítani a kerületi bölcsődékbe jelentkező bölcsődés 

korosztály elhelyezését. (11. számú melléklet) 

 

Az évközben jelentkezők a Kőbányai Egyesített Bölcsődék Központjába kerülnek felvételre és 

tovább irányításra az ép aktuális létszámmozgásnak megfelelően. Helyhiány esetében várólistára 

kerülnek, és ha kimarad egy-egy gyermek, akkor kerül sor a felvételre. Az aktuális információ az 

Egyesített Bölcsődék központjában áll rendelkezésre az összes bölcsőde tekintetében. 

 

A családgondozó, védőnő jelzése és írásos javaslata alapján a szociálisan rászoruló gyermekeket 

soron kívül, azonnal felvesszük, ha férőhelyünk engedi. Ha nem tudjuk azonnal fogadni, akkor a 

várakozólista elejére kerülnek. 

 

A gyermekek szülővel történő fokozatos beszoktatással kerülnek a bölcsődébe, így a gyermek a 

szülő mellett ismerkedik a kisgyermeknevelővel, a társakkal, és ismeri meg azt a szűk tárgyi 

világot, amelyben majd a mindennapjait tölti.  

 

 

A bölcsőde nyitvatartása 

 

A bölcsőde nyitvatartási rendjét a fenntartó határozza meg, figyelembe véve a bölcsődébe járó 

gyermekek szüleinek munkakezdését és befejezését, valamint a bölcsődéből a munkahelyre 

történő utazás, illetve visszautazás időtartamát.  

 

A napos bölcsőde reggel 6-tól – este 18 óráig tart nyitva, a részleges integrációban gondozott 

gyermekeket 8-16-ig fogadja a Fecskefészek Bölcsőde. 
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A játszócsoport szolgáltatás nyitvatartási rendje az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás 

bevezetése óta megváltozott, a gyermekeket a 8 számú mellékletben található időpontokban 

fogadjuk. 

 

Az Apraja Falva, és az Apró Csodák Bölcsődében a sószobát hétfőtől, csütörtökig 14-17 óra 

között a nagycsaládosok térítésmentesen használhatják, egyéb érdeklődők 300 Ft óradíj 

ellenében vehetik igénybe. 

 

Nyári zárás: 

Nyáron két turnusban 5-5 hétre, télen a két ünnep között (egy ügyeletes bölcsődét kivéve) a 

bölcsődék zárva tartanak.  

 

A nyári zárás időpontjáról a szülőket a törvényi előírásnak megfelelően március 1-ig 

tájékoztatjuk. A záró bölcsődék felmérést végeznek a szülők körében, ki, hány hétre kéri 

gyermeke elhelyezését az ügyeletet biztosító bölcsődékbe.  

 

A gyermekek átadását, fogadását, az érintett bölcsődék körültekintően szervezik. 2013-ban a 9 

bölcsődéből a 2 turnus alatt 58 gyermek számára kértek elhelyezést, hosszabb rövidebb időre. 

 

 

2.2)  A KENYSZI rendszer működése 

 

KENYSZI (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről) rendszer 2012 

tavaszán került bevezetésre, amely folyamatos, napi adatszolgáltatási kötelezettséget jelentett 

2013-ban is. Minden nap a gyermekek jelenlétét, vagy távollétét kell rögzíteni az 

adatszolgáltatónak. A tagintézményeinkben a bölcsődevezetők illetve a bölcsődevezető 

helyettesek kapták meg az adatrögzítési jogosultságot. 

 

Fenntartó feladata: 

A fenntartónak az NRSZH honlapján közzétett MEGHATALMAZÁS formanyomtatványon 

kellett a már ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt (az e-képviselőt) 

meghatalmaznia az adatszolgáltatás teljesítése érdekében. 

2012. január 24-én a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviseletében a 

Polgármester Úr felhatalmazta a Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetőjét, az igénybevevői 

nyilvántartásba történő adatszolgáltatás teljesítésére. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője 

lett az e-képviselő. 

 

E-képviselő feladata: 

Az adatszolgáltatás teljesítésére az e-képviselő, adatszolgáltató munkatársnak, egy vagy több 

személyt jelölhet ki. Az adatszolgáltató munkatársnak jogosultsága van a napi adatrögzítést 

elvégezni. A Kőbányai Egyesített Bölcsődék vezetője, mint e-képviselő önmagát, helyettesét, 

valamint a 9 tagintézmény bölcsődevezetőjét, és helyetteseiket jelölte ki adatszolgáltató 

munkatársnak. 
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2.3)  Élelmezéssel kapcsolatos ismeretek 

 

Nyersanyagnorma 

 

Az élelmezési norma összege 2013 augusztus 31-ig nem került módosításra, továbbra is a 2012 

április 1-től elfogadott normával számoltunk. 2013. szeptember 1-től a PENSIO Minőségi 

Közétkeztetés Kft áremelését követően, módosult az óvodai normatíva. Valamint a jelentkező 

szülői igények kielégítése céljából, az Apró Csodák Bölcsőde egy csoportszobájába járó 

gyermekek számára is biztosítunk reformétkezést.  

 

Az élelmezés nyersanyagnormája 
2012. 04. 01-től – 

2013. 08. 31-ig 
2014. 09. 01-től 

bölcsődés gyerekek (4 x étkezés): 346,- Ft + ÁFA/nap 346,- Ft + ÁFA/nap 

reform bölcsődés gyerekek (4 x étkezés): - 474,- Ft + ÁFA/nap 

óvodás gyerekek (3 x étkezés): 272,- Ft + ÁFA/nap 284,- Ft + ÁFA/nap 

óvodás reformétkeztetés (3 x étkezés): 394,- Ft + ÁFA/nap 430,- Ft + ÁFA/nap 

dolgozók (2 x étkezés):  327,- Ft + ÁFA/nap 327,- Ft + ÁFA/nap 

óvoda dolgozó-vendég (1 x étkezés): 268,- Ft + ÁFA/nap 268,- Ft + ÁFA/nap 
 

A 0-3 éves gyermekek kiegyensúlyozott fejlődését biztosító táplálkozás jelentőségét és 

fontosságát kiemelten kezeljük, 3 dietetikus és 3 középfokú végzettséggel rendelkező 

élelmezésvezető együttműködő munkája révén.  

 

A gyermekek élelmezése a korszerű elvek figyelembevételével történik. Az étlap összeállításánál 

kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek életkori sajátosságainak, szükségleteinek megfelelő 

egészséges, korszerű táplálkozás irányelveinek szem előtt tartására. Minden gyermek megkapja a 

törvényben előírt nyersanyag dekádot. Sok friss gyümölcsöt és kerti veteményt biztosítunk 

gondozottjaink számára. Mivel minden bölcsőde saját főzőkonyhával rendelkezik, így lehetőség 

van a különböző anyagcserezavarral küszködő gyermekek speciális, diétás étkeztetésére is. Nagy 

hangsúlyt fektetünk az ételallergiás gyermekek egyéni diétájára. Az egyénre szabott étlapot 

megkapják külön a csoportok és a szülők is. Az érintett szülőkkel az élelmezésvezető 

konzultációt tart. 

 

Közbeszerzés 

 

2009-ben a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 541/2009. (VII.17.) számú 

határozata alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a „Élelmiszer 

beszerzés/2009” közbeszerzési eljárás indult. A 12 részterületen meghirdetett közbeszerzési 

eljárás közül 2013-ban az alábbiakban felsorolt területeken van még érvényes szerződés: 

   9. rész: kenyér, pékáru 

Az alábbiakban felsorolt részterületeken meghívásos pályázaton nyertes cégekkel van jelenleg is 

érvényben lévő szerződésünk: 

   2. rész: sertés, marhahús, 

   3. rész: füstölt sertéskészítmények,  

   4. rész: egyéb készítmények,  

   5. rész: baromfi hús, 

   6. rész: húskészítmények, 

   7. rész: zöldség-gyümölcs,  

   8. rész: száraz- konzerv- és fűszértáru,  

 10. rész: fertőtlenített tojás 
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2013-ban az alábbiakban felsorolt részterületeken a meghívásos pályázaton nyertes céggel a 

szerződés megszűnt, és meghívásos pályázat útján választottuk ki a nyertes céget.  

Egy esetben a felmondás oka a beszállító cég megszűnése. Két esetben a cég gazdasági okokra 

hivatkozva megszűntette a szerződést, mert a korábban ígért áron nem tudta vállalni a 

beszállítást. 

 1. rész: tej, tejtermék, 

 11. rész: mirelit áru 

 12. rész: gyümölcslé, sűrítmény 

 

Közbeszerzésnek köszönhetően egyszerűbbé vált a beszerzés, azonban gyakran minőségi 

problémával szembesülnek az intézmények. A kért árukat különböző okok miatt több esetben 

nem tudják biztosítani, ezért az étlapot gyakran változtatni kell. 

Közbeszerzésnek köszönhetően a kis bölcsődék is mentesülnek a napi bevásárlás alól, azonban 

ez a kis kiszerelés a húsoknál, felvágottaknál sokszor gondot jelent (a húst nem vágják szét, kis 

kiszerelésű felvágottakból csak néhány fajtát tudnak biztosítani).  

Problémát jelent számunkra, hogy a zöldségfélék nem megfelelő minőségűek, a téli hónapokban 

fagyosak, tisztításnál derül ki, hogy az elegendő mennyiséghez a dupláját kell kiadni. Több 

termékekre azt mondják, hogy nem kapható, nem tudják beszerezni. 

 

Térítési díj beszedése 

 

2011 szeptemberétől az Önkormányzat által bevezetett Üveg program segítségével szedjük a 

gyermekek és a dolgozók térítési díját. A kezdeti nehézségek után könnyen megtanultuk a 

program használatát, de a program és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra továbbra sem tökéletes. 

Az adatszolgáltatás folyamatos internetes kapcsolatot feltételez. A bölcsődékben 1-2 kivételtől 

eltekintve, minimális adatforgalmi hozzáférés volt biztosított, ami nagyban nehezítette a napi 

online adatszolgáltatást. A kis sávszélességet biztosító szerződések 2013 nyarán módosításra 

kerültek, azonban az új szolgáltató nem indult zökkenőmentesen. A Business Telecom Zrt-vel 

kötött szerződések kezdetétől napjainkig, gyakoriak a hibák, akadozik a kapcsolat, előfordul, 

hogy napokig nincs internetelérés, telefon.  

 

 

3. Szakmai munka ismertetése 
 

A bölcsődei gondozás-nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakozását az emberi jogok 

és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával segíti. 

A kerületben működő kilenc bölcsődében 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 kisgyermeknevelők meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni 

sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve 

segítik a gyermek fejlődését. Érvényesül az egyéni bánásmód. Mindannyiunk közös célja 

egészséges, nyitott, boldog gyermekeket nevelni, amit Mária Montessori szavai hűen 

kifejeznek: „Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyermek számára boldog gyermekkort és a 

képességeinek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyermek fejlődésének 

törvényszerűségeit, az egyes gyermekek különböző adottságait, természetes igényeit és ehhez 

igazítjuk pedagógiai magatartásunkat” 

A gyermek érzelmi biztonságát növeli a személyi, tárgyi állandóság. Ezt a kisgyermeknevelői 

állandósággal és a csoportállandósággal biztosítjuk. A kisgyermeknevelők pedagógiai 
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munkájában érvényesül a fokozatosság,- a pozitívumokra támaszkodás-, a rendszeresség elve. A 

bölcsődében gondozott gyermekek kiegyensúlyozottak, derűsek, aktívak és a világra nyitottak. A 

szülőkkel való együttműködés a kölcsönös tájékoztatáson alapulva őszinte, és partneri. A 

gyermekek fokozatos, anyával történő beszoktatását a szülők 98%-a vállalta, ezzel 

megkönnyítve a kisgyermekek adaptációját az új közösségbe. 

A kisgyermeknevelők az egészséges életmód alakításában szakmai tudásuk maximumát adva 

vesznek részt a gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

kialakításával, a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítésével, az egészségvédelem, 

az egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás, az alapvető kulturhigiénés szokások 

kialakításának segítésével. Mindezt a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő 

napirend szervezésével érik el, amelyben a gyermek jól tájékozódik, ismeri a folyamatok helyét, 

sorrendjét (étkezés, mosakodás, öltözködés, levegőzés, játék, pihenés). 

 

A bölcsődei ellátás keretében a gyerekek életkorának és egészségi állapotának megfelelően 

biztosítani kell: 

- a gondozás-nevelés feltételeit, így különösen a szülő, vagy törvényes képviselő 

közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,  

- megfelelő textíliát és bútorzatot, 

- a játéktevékenység feltételeit, 

- a szabadban való tartózkodás feltételeit, 

- a sajátos nevelési igényű gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit, 

- az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkeztetést a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint. 

 

A kisgyermeknevelők a gyermekek érzelmi fejlődését, szocializációját segítik a derűs elfogadó 

légkör megteremtésével, a társkapcsolat alakításával (egymás elfogadása, egymásra figyelés, 

együttérzés, egymás alkotásának tiszteletben tartása stb.). Megkülönböztetett figyelemmel, 

törődéssel segítik a nehezen szocializálódó, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten 

álló, hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, szükség esetén speciális szakember bevonását 

kezdeményezik. 

A gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében, ha szükséges állandó, folyamatos 

kapcsolatot tartanak a családgondozóval, a védőnővel. 

 

 

3.1)  Montessori csoport 

 

2012 szeptemberében indítottuk be kísérleti jelleggel a Kőbányai Apraja Falva Bölcsődében egy 

Montessori szellemiségű csoportot. Montessori Mária reformpedagógiai módszereinek igen 

jelentős része még ma is helytálló, és tökéletesen beilleszthető a bölcsődés korosztály életébe. A 

Montessori csoport a pedagógiai, és gondozási elképzeléseket tartalmazó, általunk készített 

külön szakmai program alapján végzi munkáját, amellett, hogy a bölcsőde szakmai programját is 

mérvadónak tekinti. 

A csoport egyik kisgyermeknevelője, és a bölcsőde vezetője egy Montessori tanfolyamon is részt 

vettek, melyet sikeres vizsgával zártak. A tanfolyamot elvégző kisgyermeknevelő, az elméletben 

tanultakat, illetve a hospitálás során szerzett tapasztalatokat beépítette az általa gondozott 

gyermekek gondozásába, nevelésébe. A nevelési év végére a bevezetett eszközök használata 

megkönnyítette a csoport életét. Kiegyensúlyozott, nyugodt légkörben ismerkedhettek a 

gyermekek azokkal az eszközökkel, mely Montessori pedagógiájában megfogalmazódott. 

Folyamatosan alakítjuk a csoport életét és tesszük teljesebbé az eszközparkot. 
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3.2)  Képzések, továbbképzések 

 

A kerületünkben működő bölcsődék közül 3 bölcsőde (Fecskefészek Bölcsőde, Gyermeksziget 

Bölcsőde, Napsugár Bölcsőde,) gyakorló területet biztosít több főiskola, és kisgyermekgondozó- 

nevelő felnőtt szakképző iskolák hallgatói számára:  

 

 Pannon Kincstár Gimnázium Szakképző Iskola és Pedagógiai Szolgálat.  

 A Napsugár Bölcsődében 2013 február és április között 9 fő, szeptember és 

november között 11 fő és június és 2014 január között 7 fő vett részt gyakorlaton. Ez 

összesen 27 fő. 

 Apor Vilmos Katolikus Főiskola,   

 A Gyermeksziget Bölcsődében vizsga megelőző gyakorlaton 10 fő levelező 

tagozatos hallgató vett részt, akik itt is vizsgáztak. 

Szeptembertől 6 fő nappali tagozatos hallgató töltötte 3. féléves gyakorlatát. 

 A Napsugár Bölcsődében 7 fő nappali tagozatos 1. évfolyamos hallgató töltötte 

csoportos gyakorlatát, valamint a nyári gyakorlatukat is a bölcsődében töltötték. 

A 3. félévben is 7 fő vett részt gyakorlaton. 

 Raul Wallenberg Humán Szakközépiskola és Gimnázium,  

- Vizsga előkészítő gyakorlaton a Fecskefészek Bölcsődében 10 fő nappali tagozatos 

tanuló, a Napsugár Bölcsődében 10 fő nappali tagozatos tanuló, a Gyermeksziget 

Bölcsődében pedig 10 fő nappali tagozatos tanuló vett részt. Ők a vizsgájukat is itt 

tették le. 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító-és Óvóképző szak Csecsemő-és 

kisgyermeknevelő képzési kar 

 a Gyermeksziget Bölcsődében 3 fő levelező tagozatos hallgató vett részt gyakorlaton, 

közülük ketten saját dolgozónk. A Fecskefészek Bölcsődében 2 fő a kerületben 

dolgozó kisgyermeknevelő, a Napsugár Bölcsődében pedig 1 fő szintén a kerületben 

dolgozó kisgyermeknevelő vett részt gyakorlaton. 

 

A hallgatók a napközbeni kisgyermekellátás formáival, ezen belül az alapellátással és 

szolgáltatásaival, a különböző fogyatékkal élő kisgyermekek, gondozásával, nevelésével 

ismerkednek. 

Feladatuk, hogy a bölcsődébe érkező tanulók az eddig elméletben tanultak és az itt szerzett 

gyakorlati ismeretek együttes alkalmazása révén megszeressék ezt a pályát, a fokozatosság elvét 

betartva felkészítsük őket az önálló munkavégzésre és megtanulják a gyerekek feltétel nélküli 

elfogadását, fejlesszük a szakmai munka minőségét. Célunk, hogy a nálunk tanuló jobb 

képességű hallgatók közül töltsük fel a hiányzó kisgyermeknevelői státuszainkat. 

Mindhárom bölcsődében a kisgyermeknevelő hallgatók gyakorlati vizsgára való felkészítése és 

gyakorlati vizsgáztatása is folyik.  

 

 

3.3) Szakmai munka segítése 

 

A szakdolgozók következetes, magas színvonalú szakmai munkáját a kerületi szakmai 

tanácsadó, a bölcsődevezetők az Egyesített Bölcsődék vezetője és helyettese segítik az éves 

látogatási terv alapján meghatározott témakörben. 

A bölcsődék által megrendelt szakmai folyóiratok, a vásárolt szakmai könyvek segítségével friss 

ismeretek birtokába jutnak kisgyermeknevelőink. 
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A kisgyermeknevelők a gyermekek gondozása, nevelése mellett különböző témájú 

továbbképzéseken, szakmai műhelyeken, szakmai napokon, személyiségfejlesztő tréningeken 

vesznek rész, hogy az ismereteiket bővítsék. 

 

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

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szabályozza a szakdolgozók akkreditált 

továbbképzésen való részvételét. 2013. január 1-től indult az új 6 éves képzési időszak, ami alatt 

újra teljesíteni kell az előírt pontokat minden regisztrált dolgozónak.  

A 2013-as évben 17 fő vett részt akkreditált továbbképzésen, részletesen 4 számú mellékletben 

látható. 

Az ELTE-TÓK tavasszal és ősszel is szervezett egy- egy szakmai napot a kisgyermeknevelők 

számára. A márciusban tartott rendezvényen 8 fő, az októberin 3 fő vett részt a Kőbányai 

Egyesített Bölcsődékből. 

 

Az állami normatíva összege 2013-ban 0- Ft/fő, az önkormányzat továbbképzésre 3000 Ft/fő , 

összeget biztosított, amely szűkösen lett volna elegendő, ha nincs az „Összefogás Kőbánya 

családjaiért„ projekt, amely keretén belül ingyenes továbbképzéseken vehettek részt a dolgozók. 

Esetenként a képzés miatt hiányzó ember pótlását nehéz megoldani, mivel folyamatos 

kisgyermeknevelő hiánnyal küszködünk.  

 

A szakmai munka minőségének emelése, valamint a magasabban kvalifikált munkatársak 

biztosítása érdekében több kolléganőnk vesz részt iskola rendszerű képzésben. A vezetők és 

helyettesek főiskolai képzésen való részvételét szorgalmazzuk.  

Szakdolgozóink közül a főiskolán szociálpedagógus szakon 2013-ban, 1 fő, csecsemő- és 

kisgyermeknevelő szakon, 2 fő végzett, további 3 fő tanulmányai folytatódnak, csecsemő- és 

kisgyermeknevelő szakon. 

A főiskolát végző dolgozók közül 2 fő tandíjának 50%-t átvállaltuk, velük tanulmányi szerződést 

kötöttünk.  

Mesterképzésre jár, emberi erőforrás tanácsadó szakon 1 fő. 

A gyakornokok száma 2013-ban 13 fő, közülük 3 fő megfelelt gyakornoki minősítést kapott, 10 

fő jelenleg is gyakornok. 

 

2013. június 7-én, és szeptember 6-án az étellel közvetlen kapcsolatba kerülő dolgozók részére 

az önkormányzat által szervezett minimum tanfolyamon (20 fő+ 13 fő) összesen 33 fő vett részt. 

 

 

3.4) Kapcsolattartás szülőkkel 

 

Kerületünkben minden bölcsőde törekszik a szülőkkel való partneri kapcsolat kialakítására. Az 

erre irányuló törekvések részeként egyre több olyan programot szerveznek, amelybe bevonják a 

szülőket is. Ilyen programok a gyermeknap, karácsony, farsang, stb.  

 

Gyermeknap: A bölcsődék által szervezett gyermeknapok ingyenesek és nyitottak a családok 

számára. Minden intézmény önállóan szervezi meg a gyermeknapját, általában május végén, egy 

szombati napon.  

Ezen a nagyszabású rendezvényen ugráló vár, ló, rendőrkutyák bemutatója, tűzoltóautó, 

rendőrautó, lufit hajtogató bohóc, buborékfújó gép szórakoztatta a gyerekeket és szüleiket. A 

kisgyermeknevelők báb és mesemondó sarkokat, kreatív sarkokat alakítanak ki a bölcsőde 

udvarokon. Lehetőség van tésztából láncot fűzni, dugó- szivacs és burgonya- nyomdát használni, 

horgászni, rajzolni, gyurmázni, a család minden tagja számára. 
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Az arcfestés mellett, a kollegák irányításával voltak még különböző játékos versenyek is. A 

legnagyobb sikert azonban az állatsimogató, valamint a lóra való felülés jelentette. Ez nagy 

élmény a gyerekeknek, hiszen ritkán adatik meg egy gyermeknek, hogy felüljön egy ló hátára. 

Élmény dús, jó hangulatú napot töltöttek a családok minden bölcsődében. 
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Karácsonyi ünnepség: Az ünnepségeket nyílt délelőtt és nyílt délután keretében rendeztük meg, 

ami mind a gyermekek, mind a szülők számára felejthetetlen élményt nyújtott. Több 

bölcsődében a karácsonyi ünnepeket megelőzően nyílt napként adventi készülődés került 

megrendezésre. A kreatív délutánon  a gyermekek szüleikkel, illetve a kisgyermeknevelőkkel 

közösen só-liszt formát, mézeskalács figurát, karácsonyfadíszt készíthettek. Lehetett még 

gyurmázni, festeni, pattogatott kukoricát ragasztani, narancsba, mandarinba szegfűszeget 

szurkálni. Nagy sikere volt megsütött mézeskalács díszítésének, és az adventi ajtó- és asztali dísz 

készítésének is. 

 

Mindkét program nagyban hozzájárul a bölcsődék és a kisgyermeket nevelő családok közötti jó 

kapcsolat kiépítéséhez és elmélyítéséhez. 

 

Szülői értekezletet: évente két alkalommal szerveznek a bölcsődék szülői értekezletet az óvodába 

menő, illetve az új felvételes gyermekek szülei számára.  

 

Szülő-csoportos beszélgetés: évente háromszor szülő-csoportos beszélgetés szervezésére kerül 

sor, ahol a szülőket foglalkoztató, gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekről beszélgethetnek a 

kisgyermeknevelőkkel. A felmerülő problémákra a szakemberek és a szülőtársak közösen 

próbálnak választ adni. 

 

 

3.5) Kapcsolattartás társintézményekkel 

 

BÁRKA: a bölcsőde nem csak a gyermek jólétét biztosító intézmény, hanem a jelzőrendszer 

része. A bölcsődékbe felvett gyermekek fejlődését, családi hátterét ismerő szakdolgozók a 

Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel élnek, ha úgy látják, hogy a gyermek életkörülményei 

megváltoztak. A családgondozó javaslatára bölcsődébe került gyermekek miatt is folyamatos 

kapcsolatot tartanak a családgondozókkal.  

2013-ban 6 gyermek felvételét kezdeményezték a családgondozók. A Gyermekek Átmeneti 

Otthona javaslatára felvett gyermek száma 2 fő, az állami gondozottak utógondozójából felvett 

gyermek száma pedig 4 fő volt. (10. számú táblázat) 

 

Az „Összefogás Kőbánya családjaiért” című TÁMOP projekt keretében bölcsődei szociális 

munkás munkakör kerül kialakításra, ami jelentős eszköz lehet a kezünkben a prevenció terén 

(erről bővebben a 37. oldalon) 

 



 

 
 

25 

25 

Védőnői Szolgálat: A gyermekek kötelező védőoltása, évenkénti fertőző betegségek, és más 

jelzéssel járó esetek miatt a védőnőkkel és a kerületi ÁNTSZ-el is folyamatos kapcsolatot 

tartanak a bölcsődék.  

A védőnők javaslatára 2013-ban, 4 gyermek felvételére került sor. 

 
10. számú táblázat 

intézmény neve 

Gyermekjóléti 

Központ 

javaslatára felvett 

gyermek 

Gyermekek 

Átmeneti 

Otthona 

javaslatára 

felvett 

gyermek 

Védőnő 

javaslatára 

felvett 

gyermek 

 

Utógondozó 
Otthon 

javaslatára 

felvett gyermek 

Fecskefészek Bölcsőde 0 0 0 0 

Napsugár Bölcsőde 0 0 0 1 

Apraja Falva Bölcsőde 0 0 0 0 

Gyermeksziget Bölcsőde 0 0 2 0 

Cseperedők Bölcsőde 1 0 0 0 

Gyöngyike Bölcsőde 3 2 0 0 

Csillagfürt Bölcsőde 0 0 0 3 

Apró Csodák Bölcsőde 0 0 0 0 

Szivárvány Bölcsőde 2 0 2 0 

Összesen: 6 2 4 4 

 

Óvodába való átmenet: A gyermekek óvodába történő átadását nagy szakértelemmel, 

körültekintéssel, az óvónőkkel együttműködve szervezik a kisgyermeknevelők. Az óvónőket 

meghívják a bölcsődébe, hogy megismerkedjenek az óvodába menő gyermekekkel. A még 

bölcsődés gyermekek egy délelőttöt az óvodában töltenek. Az óvoda vezetője szülői értekezleten 

tájékoztatja a szülőket az óvodai életről, és válaszol a felmerült kérdésekre, ezen az értekezleten 

gyakran részt vesznek a leendő óvónők is. 2013. szeptember 2-án a kisgyermeknevelők is ott 

voltak az óvodában és az óvónővel együtt fogadták reggel a gyermekeket, hogy az óvodai életbe 

való beilleszkedést ezzel megkönnyítsék. 

 

Honlap: Az Egyesített Bölcsődék Központja és 9 tagintézménye egy közös honlapon elérhető, 

amelyen a bemutatkozás mellett, hasznos tudnivalókat, aktuális információkat is olvashatnak az 

érdeklődők./ www.kobanyaibolcsodek.hu / Feladatunk a honlap bővítése, színesebbé tétele, 

melyre a TÁMOP 2.4.5-12/4 „Összefogás Kőbánya családjaiért!” című pályázaton belül van 

lehetőségünk. A honlap bővítése folyamatban van, reményeink szerint 2014 nyarán, már a 

megújult honlapon köszönthetjük a szülőket. 

 

 

3.6) A bölcsődés gyermekek egészségvédelme 

 

Fogászati prevenció: Az év folyamán a kerületi gyermekfogászati hálózattól néhány fogorvos 

preventív jelleggel megvizsgálta a kisgyermekeket, szükség esetén kezelésre hívta be őket. Ez a 

szűrés 2013-ban 7 intézményt érintett, szeretnénk, ha ez a jó gyakorlat idén is folytatódna, illetve 

abban a kettő házban is bevezetésre kerülne, amely a 2013. évben kimaradt a szűrésből. (A 

szűrésből kimaradt: Cseperedők Bölcsőde. Szivárvány Bölcsőde ) 

 

http://www.kobanyaibolcsodek.hu/
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Minden bölcsődében a lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljáráson nyertes gyermekorvossal van 

szerződés kötve a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott óraszámban. 

A közös munka 2013-ban is zökkenőmentes volt. A gyermekgyógyász végzettségű orvosok 

preventív munkát végeznek. Figyelemmel kísérik a gyermekek pszichoszomatikus fejlődését, 

éves státust készítenek. Összeállítják a bölcsőde gyógyszerkészletét. 

 

A bölcsődékben a kisgyermeknevelők az életkorhoz kötött védőoltásokról nyilvántartást 

vezetnek, annak időben történő beadását figyelemmel kísérik. 

A gyermekek egészségének megőrzése érdekében naponta, illetve az időjárás függvényében 

szabad levegőn tartózkodnak a gyermekek, a bölcsődék udvarán. 

Öt bölcsődében a kinn alvás feltételei is biztosítottak (Fecskefészek Bölcsőde, Apraja Falva 

Bölcsőde, Gyermeksziget Bölcsőde, Napsugár Bölcsőde, Szivárvány Bölcsőde). 

 

 

4. Szociális támogatások 
 

A 2013. évben a bölcsődébe felvételt nyert 997 fő gyermek közül 201 fő rendszeres 

gyermekvédelmi támogatást kapott, ez utal a családok jövedelmi helyzetére. 

Nagyon sok kisgyermek a bölcsődében kapja meg a fejlődéséhez szükséges tápanyag nagyobb 

részét.             
 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 100%-os kedvezményt kapnak, aminek 

köszönhetően a rászorulóknak nem kell fizetni az étkezésért, ami esetenként akár havi 8800.- Ft 

körüli megtakarítást jelenthet a családoknak. 
 

11. számú táblázat 

Intézmények 
Éves átlag 

létszám 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők aránya az 

éves átlaglétszámhoz viszonyítva %-

os mutató 

Fecskefészek Bölcsőde 77                 12     15,69% 

Napsugár Bölcsőde 71                  4     5,52% 

Apraja Falva Bölcsőde 93                  9     9,61% 

Gyermeksziget Bölcsőde 87                12     13,85% 

Cseperedők Bölcsőde 91                23     25,62% 

Gyöngyike Bölcsőde 32                16     50,00% 

Csillagfürt Bölcsőde 47                12     24,42% 

Apró Csodák Bölcsőde 68                  8     12,00% 

Szivárvány Bölcsőde 32                11     35,05% 

Összesen: 614 107 17,48% 

 

A fenti táblázat adataiból kiolvasható, hogy a kerületben leginkább a Gyöngyike Bölcsőde 

(50,00%), valamint a Szivárvány Bölcsőde (35,05%) vonzáskörzetében összpontosulnak a 

hátrányos helyzetű családok.  
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12. számú táblázat 

 

 
 

A normatív támogatással kapcsolatos részletes adatokat az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.  
 

 

 

II. Gazdálkodás, emberi erőforrásokkal kapcsolatos mutatók 

 

1. Engedélyezett létszám, technikai dolgozók létszámának iránymutatói 

2013. 12. 31-én  engedélyezett létszám:  227,5 

  betöltött létszám   218,5 

 betöltetlen         9 

 tartósan távollévők száma    10 

 helyettessel betöltve         8 

 betöltetlen szerződéses         2 

 

Engedélyezett álláshelyek kimutatása bölcsődénkénti bontásban (2013.12. 31-i állapot): 
           12 

. számú táblázat 

Sor 

szám 
Bölcsőde neve Férőhely 

Engedélyezett 

létszám 

Betöltött 

létszám 

2013. 12. 31-én 

Betöltetlen 

álláshely 

1. Fecskefészek Bölcsőde  96 (68) 33,5 31 2,5 

2. Napsugár Bölcsőde  72 24,5 24,5 0 

3. Apraja Falva Bölcsőde  96 33,5 33,5 0 

4. Gyermeksziget Bölcsőde  96 32,5 30,5 2 

5. Cseperedők Bölcsőde 96 29 28 1 

6. Gyöngyike Bölcsőde  36 12,5 12 0,5 

7. Csillagfürt Bölcsőde  48 17 17 0 

8. Apró Csodák Bölcsőde  72 26,5 24,5 2 

9. Szivárvány Bölcsőde  36 13 12 1 

10. Egyesített Bölcsődék Központja  5,5 5,5 0 

Összesen: 648 (620) 227,5 218,5 9 
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2013. január 1-től a bölcsődék nem láthatják el a korai fejlesztést, csak az sni-s gyermekek 

gondozását-nevelését. Ennek következtében 5 fő gyógypedagógusi státusszal csökkent az 

engedélyezett állások száma az előző évhez képest. 

 

A 2013. 12. 31-én 9 betöltetlen álláshely az alábbi munkaköröket érinti: 
               14. számú táblázat 

Munkakör Fő Bölcsőde 

kisgyermeknevelő 1 Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár u. 15.) 

kisgyermeknevelő 2 Gyermeksziget Bölcsőde (Újhegyi sétány 15-17.) 

kisgyermeknevelő 1 Cseperedők Bölcsőde (Szent László tér 2-4..) 

kisgyermeknevelő 1 Apró Csodák Bölcsőde (Zsivaj u. 1-3.) 

kisgyermeknevelő 1 Szivárvány Bölcsőde (Maglódi út 29.) 

élelmezésvezető 1 Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár u. 15.) 

élelmezésvezető 0,5 Gyöngyike Bölcsőde (Salgótarjáni u. 47.) 

élelmezésvezető 1 Apró Csodák Bölcsőde (Zsivaj u. 1-3.) 

kézbesítő-házimunkás 0,5 Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár u. 15.) 

 

Komoly nehézséget jelent a kieső kisgyermeknevelők pótlása, ami megmutatkozik az aktívan 

dolgozók túlterheltségén. A kerületi szakmai munka egyik nehézsége, hogy a Budapesten nyíló 

új bölcsődék, valamint a jobb bért kínáló kerületek relatíve sok szakdolgozónkat „szippantottak” 

el az elmúlt 3 évben (fluktuáció részletezése később). 

Szinte mindig van üres kisgyermeknevelői állásunk. mert viszonylag nagy azoknak a száma, 

akik még próbaidő alatt kerülnek elküldésre, vagy gondolják meg magukat. 
 

Tartósan távollévők száma – szerződéssel helyettesítők száma:    
                   15 számú táblázat 

Sor 

szám 
Bölcsőde neve/ címe 

2013. évi Szerződéses 

betöltetlen távollévők helyettesítők 

1. Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár u. 15.) 1 0 1 

2. Napsugár Bölcsőde (Mádi u. 127.) 0 0 0 

3. Apraja Falva Bölcsőde (Újhegyi sétány 5-7.) 3 3 0 

4. Gyermeksziget Bölcsőde (Újhegyi sétány 15-17.) 1 1 0 

5. Cseperedők Bölcsőde (Szent László tér 2-4.) 3 2 1 

6. Gyöngyike Bölcsőde (Salgótarjáni u. 47.) 0 0 0 

7. Csillagfürt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.) 0 0 0 

8. Apró Csodák Bölcsőde (Zsivaj u. 1-3.) 1 0 1 

9. Szivárvány Bölcsőde (Maglódi u. 29.) 1 1 0 

10. EB Központ (Újhegyi sétány 15-17.) 0 0 0 

Összesen 10 8 2 
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A fenti két adat értelmében 2013. 12. 31-én ténylegesen betöltetlen álláshelyek száma 11 (9 fő 

főállás+2 fő szerződéses állás). 
 

A tartósan távollévők száma 10 fő, akik GYED, GYES, illetve hosszantartó táppénzes 

állományban vannak, helyükre szerződéses munkaviszonyú dolgozókat vettünk fel. 1 

szerződéses kisgyermeknevelői és 1 szerződéses konyhalányi álláshely 2013. december 31-én 

nincs betöltve, így összesen 6 üres kisgyermeknevelő álláshelyünk volt 

1. ábra 

1; 0%
22; 10%

19; 9%

38; 18%

43; 20%

42; 19%

32; 15%

20; 9%

Közalkalmazottak kormegoszlása 2013. év
(jogviszony jellegének - határozatlan időre, illetve helyettesítésre szóló kinevezés - vizsgálata nélkül)

25 év alatt

26-30 éves

31-35 éves

36-40 éves

41-45 éves

46-50 éves

51-55 éves

56 év feletti

 
 

Jelenleg a dolgozók több mint fele negyven év feletti 63 % (137 fő), ennek majdnem 40 %-a 50 

év feletti (52 fő, 56 év feletti ezen belül 20 fő). Ezen dolgozók a közeljövőben nyugdíjba 

vonulnak. Mindeközben a 30 év alattiak aránya intézményünknél igen alacsony 11 % (23 fő). (1. 

ábra) 

A nyugdíj melletti közalkalmazotti jogviszony korlátozásával csökkent ugyan az 50 év feletti 

dolgozók aránya intézményünkön belül, azonban a pálya alacsony bérezése miatt a fiatalok 

számára a szociális ágazatban való elhelyezkedés és hosszú távú munkavégzés nem vonzó. 

 

A 2008. évhez viszonyítva csökkent a 30-40 éves korosztályba tartozó dolgozóink aránya (2008-

ban 32%, 2009-ben 28%, 2010-ben 27 %), bár 2011-ben ismét elérte a 2008-as 32 %-os szintet, 

2012. évben ismét lecsökkent 26 %-ra, 2013. évben ez a szám 27 %. 

 

A bölcsődei szakmára jellemző sajnálatos tény, hogy a szakembergárda kiöregedőben van és ez a 

tendencia megjelenik kerületünkben is. Valamint az utánpótlás nagymértékű hiánya, ami 

leginkább a fővárosban figyelhető meg (ennek egyik oka, hogy a bölcsődék 2/3-a is itt található, 

tehát relatív kevesebb pályakezdő, vagy pályamódosító jut bölcsődénként). 
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A gondozónői álláshirdetéseinkre nagy számban vidéki lakosok jelentkeznek, akiket a magas 

bejárási költségek miatt csak akkor vesszük fel, ha a kisgyermeknevelői hiány már az ellátást 

veszélyezteti. 

 

Jövőbeni feladatunk annak kidolgozása, hogy miképpen tudjuk megoldani a szakmai munka 

minőségének romlása nélkül a gyermekek ellátását. Egyik megoldás lehet, ha nagyobb számban 

és összegben tudjuk támogatni dolgozóinkat a szakképzettség, és a főiskolai diploma 

megszerzésében, ehhez azonban forrásra lenne szükségünk. Másik megoldást a szakirányú 

főiskolai képzéstől várjuk, ahonnan az első végzett osztály 2013 nyarán került ki. 

Harmadrészt a pályakezdő, vagy kerületünkben elhelyezkedő új dolgozóknak belső 

továbbképzések révén próbálunk segíteni abban, hogy a kerületre jellemző magas színvonalú 

ellátást tudják nyújtani. 

 

Erőfeszítéseinket nagyban akadályozza a 2013.szeptembertől bevezetett köznevelési életpálya 

modellhez kapcsolódó pedagógus béremelés. Mivel ágazatunkban ez nem történt meg, így 

jelentős, már 3-5 éves szakmai tapasztalattal megközelíti, azon felül pedig meghaladja az 50 %-

ot a bérkülönbözet a két ágazat főiskolai végzettségű szakdolgozói között. Kisgyermeknevelőink 

között van olyan, aki óvodapedagógusi diplomával is rendelkezik, így félő, hogy előbb-utóbb 

„átigazol” az óvodába.  

 

2. Munkaerőmozgás, fluktuáció, kormegoszlás 

 
2013. évben belépő, illetve kilépő dolgozók száma munkakörönként: 

 16. számú táblázat 

Munkakör 
2013. évben 

Belépők Kilépők 

Kisgyermeknevelő 15 16 

Élelmezésvezető 5 6 

Szakács 4 4 

Technikai dolgozó 13 13 

Összesen 37 39 

 

 

2013-ban felvett 15 kisgyermeknevelőből:  

 1 fő még nem tette le a nyelvvizsgát főiskolai diplomáját így eddig nem kapta meg, 

 7 fő szakképzett, teljesen pályakezdő, illetve gyakornok 

 7 fő szakképzett, nem pályakezdő. 

 

2013-ban kilépett, illetve a próbaidő letelte előtt megszűnt a jogviszonya 8 főnek,  

- 4 fő kisgyermeknevelő, 

- 2 fő élelmezésvezető, 

- 1 fő szakács, 
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- 1 fő technikai dolgozó, 

 

 

Igen magas a kilépő kisgyermeknevelők száma: 16 fő  

Oka: - 4 kisgyermeknevelő a próbaidő alatt kilépett, 

- 5 kisgyermeknevelő jobb kereseti lehetőség miatt más kerületben vállalt munkát, 

- 2 kisgyermeknevelő nyugdíjba vonult, 

- 2 fő eddig nyugdíj mellett dolgozó kisgyermeknevelő a jogszabály változás miatt 

megszűntette közalkalmazotti jogviszonyát, 

- 3 kisgyermeknevelő a GYES leteltével, az elmaradt szabadság kivétele után szintén 

lakhelyén vállalt továbbiakban munkát, mivel vidékről nehézkes kisgyermekkel a 

bejárás 

 

 

2.ábra 
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Időszak

Egyesített Bölcsődék 
Fluktuáció 2013.

(jogviszony jellegének - határozatlan időre, ill. helyettesítésre szóló kinevezés - vizsgálata nélkül)

 
Láthatóan nagyon magas a létszámmozgás, sajnos a kisgyermeknevelői létszámot már harmadik 

éve nem tudtuk emelni. Emellett gondot okoz a különböző okok miatt megüresedő 

élelmezésvezetői álláshelyek betöltése. 

2013. évben a június 30-ig nyugdíj mellett dolgozó 10 fő közalkalmazott helyére zömében csak 

pályakezdő, vagy rendkívül kevés tapasztalattal rendelkező szakembereket (kisgyermeknevelő, 

élelmezésvezető, szakács) tudtuk pótolni. 

 

A munkaerőmozgás az engedélyezett létszámhoz viszonyítva a belépők számaránya 16 %, a 

kilépő dolgozók számaránya 17 %. Összes munkaerőmozgás 33 %. 

A fluktuáció oka sokrétű és összetett. 2013. évben újra nőtt a fluktuáció. Annak ellenére, hogy a 

nyugdíjba vonulók aránya ezen belül 5 fő, a kisgyermeknevelők tekintetében 3 fő helyett idén 

csak 2 fő, intézményüzemeltetési munkakörben pedig 2012-es 3 főhöz képest szintén 3 fő volt 

2013. évben. 
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A január 1-i állapothoz viszonyítva ismét 2 fővel csökkent a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 

létszáma annak ellenére, hogy a nyári zárásokat követően megpróbáltunk a kilépő, vagy 

nyugdíjba vonuló, és már felmentési idejüket töltő dolgozóink helyére munkatársakat találni.  

 

Sok dolgozónk hagyta el a kerületet azért, mert lakóhelyén új bölcsőde nyílt. A dolgozók 

életkora magas, a nyugdíjba vonuló dolgozók helyére az alacsony közalkalmazotti bérek miatt 

nehéz a kieső munkaerőt pótolni. A felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal szakdolgozók 

váltanak, tanulnak, jobban fizető állást keresnek. Helyükre pályakezdő, vagy 15-20 éve pályát 

elhagyó, középfokú végzettséggel rendelkező dolgozót tudunk felvenni, akik nem tudnak lépést 

tartani a mai szakmai elvárásokkal, többen próbaidő alatt elmennek.  

2013-ban 1 fő szakképzett, vezető helyettesi megbízással és sok éves szakmai tapasztalattal 

rendelkező kisgyermeknevelő követte férjét külföldre (eddig ez csak az intézményüzemeltetési 

munkakörben dolgozók körében fordult elő).  

A szakdolgozók közül többen költöznek vidékre, elmennek szülni, pici babával már nem 

vállalják az utazást, kilépnek.  

 

Az elkövetkező évek egyik kiemelkedő feladatának tekintjük a szakdolgozói gárda megtartását a 

motiváció erősítésével, az elismerések nem kizárólag anyagi jellegű közvetítésével, közösségi 

programok szervezésével. 

 

3. Képzettség, továbbképzés 
 

1. Engedélyezett létszám:   227,5 fő 

 

 Ebből:  Vezető         9 fő + 2 magasabb vezető 

   Kisgyermeknevelő    117 fő + 6 bölcsődevezető helyettes  

   Élelmezésvezető     8,5 fő 

   Szakács         9 fő 

   Technikai dolgozó      72 fő 

   Szakmai tanácsadó        1 fő 

   Munkaügyi előadó        1 fő 

   Gazdasági ügyintéző        1 fő 

   Adminisztrátor        1 fő 

   Összesen:     227,5 fő 

 

2. Szakképzettséghez kötött munkakörök:  

 

- bölcsődevezető, 

- bölcsődevezető helyettes, 

- kisgyermeknevelő, 

- élelmezésvezető, 

- szakács, 

- gyógypedagógus,  

- szakmai tanácsadó, 

- munkaügyi előadó, 

- gazdasági ügyintéző, 

- adminisztrátor, 
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3. Képesítéshez kötött munkakörben dolgozók szakképzettség szerinti megoszlása: 
(jogviszony jellegének – határozatlan idejű, vagy helyettesítésre szóló kinevezés – vizsgálata 

nélkül) 

 

- Egyetem         1 fő 

- Főiskola + szakvizsga       3 fő 

- Főiskola       22 fő 

- Felsőfokú     100 fő 

- Középfokú       13 fő 

- Szakképzett (érettségi nélkül)    10 fő 

- Érettségizett, szakképzetlen       2 fő 

Összesen:     141 fő (1 fő 4 órás jogviszonnyal rendelkezik, 

 ezt figyelembe véve 140,5 fő) 

 

4. 2013-ban szakképzettséget szerzett dolgozók száma: 

 1 fő kisgyermeknevelő felsőfokú szakképesítést szerzett 

 2 fő főiskolát végzett, 

 1 fő szakvizsgát szerzett. 

 

 

2; 1% 10; 7%

13; 9%

100; 66%

22; 14%

3; 2%1; 1%

Képesítéshez kötött munkakörben dolgozók szakképzettsége 
2013. évben

Érettségizett, szakképzetlen:

Középfokú végzettséggel rendelkező nem érettségizett:

Középfukú szakképzettséggel rendelkező:

Felsőfokú szakképesítéssel rendelkező:

Főiskolai végzettséggel rendelkező:

Főiskolai végzettséggel szakvizsgával rendelkező:

Egyetemi végzettséggel rendelkező:

 
 

 

 

 

 

3. ábra 
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5. Továbbképzés 

 

 2013-ban a 9 tagintézmény részére az elfogadott továbbképzési keret összege:    

            556.500,- Ft 

Ebből:  

- Szakvizsga 1 fő             53.000,- Ft 

- Tanfolyam 4 fő           80.000,- Ft 

- Tanulmányi ösztöndíj 2 fő      250.000,- Ft 

- Kommunikációs tréning 12 fő      150.000,- Ft 

- Szakmai műhely 2 fő             50.000,- Ft 

- Összesen:          583.000,- Ft 

 

 

4. Bérgazdálkodás, költségvetés 
           17. számú táblázat 

Egyesített Bölcsődék 2013. évi alapilletmény és pótléka 

2012. 12. 31. alapilletmény + pótlék 23.976.338,-Ft 

2013. 01. 01. garantált bérminimum 2.087.000,-Ft 

2013. 01. 01. soros béremelés 177.455,-Ft 

2013. év új diplomás béremelés 216.700,-Ft 

2013. 12. 31-én 1 havi bértömeg a 9 intézményben összesen: 26.457.493,-Ft 

 

A 2013. dec. 31 -i átlagbér (pótlékkal együtt) munkakörönkénti bontása: 

 
  2008. évben  2009. évben 2010. évben 2011. évben 2012. évben 2013. évben 

Vezetők  224.033,- Ft  223.790,- Ft 230.500,- Ft  233,040,- Ft  233.830,- Ft 245.471,- Ft 

Helyettesek       159.317,- Ft 174.225,- Ft 159.114,- Ft 171.186,- Ft  168.857,- Ft 156.453,- Ft 

Kisgyermeknevelők  111.984,- Ft  117.341,- Ft 112.042,- Ft  114,487,- Ft  120.365,- Ft 126.636,- Ft 

Élelmvezető            137.600,- Ft 

szakács  127.644,- Ft 124.871,- Ft  129.456,- Ft  126,500,- Ft 135.561,- Ft 117.000,- Ft 

Technikai              82.773,- Ft   89.770,- Ft   91.503,- Ft    93,626,- Ft   97.746,- Ft  100.847,- Ft 
Adm. dolgozók    162.500,- Ft 156.800,- Ft 168.600,- Ft 174.300,- Ft 175.333,- Ft 157.927,- Ft 

Összes dolgozók  

átlagbére: 110.631,- Ft 117.808,- Ft 115.265,- Ft  117.774,- Ft 117.788,- Ft 126.363,- Ft 

  

 

Jubileumi jutalomban 10 dolgozó részesült:  

 - 2 dolgozó 25 éves, 

 - 7 dolgozó 30 éves, 

 - 1 dolgozó 40 éves jubileumi jutalmát vehette fel. 

 

 

Az év végi jutalmazáskor bérmaradvány terhére 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 éve kerületünkben 

dolgozó munkatársak a bérmaradvány terhére törzsgárda jutalmat kapnak, minden évben. 

 

2013-ben  -  10 éves kerületi munkája elismeréseként: 8 fő, 

-  15 éves kerületi munkája elismeréseként: 5 fő, 

-  20 éves kerületi munkája elismeréseként: 2 fő, 

-  25 éves kerületi munkája elismeréseként: 2 fő, 

-  30 éves kerületi munkája elismeréseként: 2 fő részesült jutalomban. 

 

 



 

 
 

35 

35 

2013. évben kitüntetésben részesült dolgozó 

 

Szociális Munka napján ebben az évben kiemelkedő munkát végző dolgozók közül az 

alábbiakban felsorolt 3 fő részesült kitüntetésben: 

 Stróbl Mária díj: Török Vilmosné (Gyermeksziget Bölcsőde) 

 Kiváló Pályakezdő: 2013-ban ez a díj nem került adományozásra (nagyon szűkre szabott 

a rendeletben a kitüntethetők köre) 

 Kiváló Technikai Munkatárs: Torma Lászlóné (Apraja Falva Bölcsőde) 

 

A 2013. évi költségvetés: (adatok ezer forintban) 
             18. számú táblázat 

Megnevezés Eredeti erőirányzat 

Személyi juttatás 391.161 

Járulékos költségek 106.682 

Dologi kiadások  304.227 

Nagyértékű eszközök beszerzése 0 

Nagyértékű eszközök felújítása 0 

Kiadások összesen: 802.070 

Működéssel kapcsolatos bevétel 138.659 

Állami normatív hozzájárulás 193.808 

Bevételek összesen: 332.467 

 

A fenti táblázatban a 2014. február 12 -én rendelkezésre álló adatok szerepelnek. 

 

A személyi juttatás 2013. évi eredeti előirányzat adatai nem tartalmazták a meghatározott külön 

feladatra vagy a munkakörhöz kötődő (vezetők, csoportvezetők, munkaügyi előadó, 

adminisztrátor) kereset kiegészítések teljes összegét, csak annak 80%-t tervezhettük be. 20%-ot 

a bérmaradvány terhére kellett kigazdálkodni. 

 

2013. április hónapban az Intézményi Jegyzőkönyvek adatai alapján meghatározásra került a 

bölcsőde által biztosított ellátások önköltsége. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § alapján a szolgáltatás önköltsége és a 

normatív állami hozzájárulás különbözete az intézményi térítési díj alapja, és ezeket 

szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti 

(ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Ezért az önköltség is 

szolgáltatásonként került kimutatásra (étkezésre, bölcsődei gondozásra). Mivel a kerület 

bölcsődéinek 2/3-a – 6 bölcsőde – óvodát is élelmez, az önköltség szolgáltatásonként történő 

meghatározása alkalmával az óvoda élelmezési költségét, valamint az ezt terhelő konyhai 

többletlétszám bér- és járulékigényét az önköltség számításakor figyelmen kívül kellett hagyni. 
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A 2013. évi Jegyzőkönyv adatok alapján mindösszesen 96.489.409,- Ft nem a bölcsődei ellátás 

közvetlen költségei, ez az összeg az óvodai élelmezés nyújtása miatt szerepel az intézményi 

költségvetésben (ezen felül a 2012. évtől eltérően már a továbbszámlázott közüzemi díjakat is el 

tudtuk különíteni az intézmény költségvetéséből).  

A bölcsődei ellátás közvetlen költségeinek figyelembe vételével megállapított bölcsődei 

gondozás önköltsége 2013. évben napi 3.045,-Ft, a bölcsődei gondozásra megállapított állami 

normatív támogatás figyelembe vételével az intézményi térítési díj napi 1.795,-Ft. 

 

Az állami normatív támogatás igénylése 
Az ellátottak állami normatív támogatása:  361 fő x 494.100,- Ft = 178.370.100,- Ft 

Sajátos nevelési igényű gyerekek normatív 

támogatása:        17 fő x 494.100,- Ft =     8.399.700,- Ft 

Térítési díj kedvezményben részesülő  

gyermekek normatív támogatása:     69 fő x 102.000,- Ft =     7.038.000,- Ft 

Összesen:             193.807.800,- Ft 

 

Bevételeink növelése érdekében 2014. évre vonatkozó terveink között szerepel, hogy a 

Csillagfürt Bölcsőde alapítványhoz 4 bölcsőde csatlakozna. Reményeink szerint több 

lehetőségünk adódik így pályázatokon való részvételre, valamint a magánszemélyek által 

felajánlott 1%-os adó igénybevételére. 

 

 

5. Pályázatok 2013-ban 
 

 

5.1) A KEOP-5.3.0 pályázat  

 

A KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú, „A Fecskefészek Óvoda - Bölcsőde és az 

Apró Csodák Óvoda - Bölcsőde energetikai korszerűsítése” című európai uniós pályázati projekt 

alapvető célja, az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása, ennek keretében teljes 

körű nyílászáró csere, az épület  homlokzatának hőszigetelése és a fűtési rendszer korszerűsítése 

valósul meg a tagintézményekben. 

 

A Fecskefészek Bölcsőde felújítási munkálatai – a 2012. évi közbeszerzési eljárás sikertelensége 

miatt – csak 2013 nyarán kezdődtek meg. A nagy volumenű felújítás indokolta az intézmény 

egész nyárra történő bezárását. A felújítás biztonságos és tervszerű kivitelezése érdekében a 

Vagyonkezelő munkatársaival történt egyeztetés értelmében a bölcsődéből 2013. június 17-én 

kellett kiköltözni. A Fecskefészek Bölcsőde épületéből való kiköltözést alapos és gondos 

szervezés előzte meg. Az intézmény költözésének ellenére egyetlen gyermek sem maradt 

ellátatlan, az ügyeletet a legoptimálisabb módon biztosítottuk.  

A 2013. június 17 - július 19. közötti időszakra a Fecskefészek Bölcsőde gyermekeinek ebben az 

időszakban éppen zárva tartó Cseperedők Bölcsődében nyújtottuk az ellátást.  

A 2. turnusban zárva tartó (zárási idő: 2013.07.22-2013.08.24) Fecskefészek Bölcsőde a 2013. 

augusztus 26-án már a saját felújított épületében fogadta az érkező gyermekeket. 
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5.2)  TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 „Táguló világ” 

 

Szakmai munkánk elismeréseként, olyan nagy múltú intézménytől, mint a Zuglói Benedek Elek 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kaptunk ismételten felkérést egy újabb 

közös konzorciumi munkára a TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 „Táguló világ” című pályázat 

kapcsán.  

A 18 hónapig tartó pályázat 2013. október 31-én ért véget. A projekt lezárása egy színvonalas 

konferencia révén történt meg, melyen minden résztvevő egy-egy előadás keretében ismertette az 

érdeklődőkkel, a projektben elvégzett feladatokat, és az elért eredményeket. 

A pályázat keretein belül az alábbi lehetőségünk volt szolgáltatásaink bővítésére: 

 Eszközkölcsönzési szolgáltatásunk 2012 novemberétől indult, ennek köszönhetően az 

intézményünkbe járó gyermekek szülei kikölcsönözhetik a fejlesztő játékokat, melyek 

használatát műhelymunka keretein belül elsajátíthatták. Az eszközkölcsönzéshez készült 

protokoll az intézetben folyó jó gyakorlatok részévé vált. 

 A pályázat keretén belül valósult meg az egyik nagy fejlesztőszobánk szenzoros 

integrációs terápiához szükséges eszközökkel történő felszerelése. Az Ayres terápia 

ezáltal a korai fejlesztő központban nyújtott mindennapi fejlesztések részévé vált, 

színesítve ezáltal is szolgáltatásunkat. Gyógypedagógusaink közül 4 fő végezte el a 

terápiáról szóló, felkészítő továbbképzést és szerzett oklevelet. 

 A pályázat részeként lehetőségünk adódott az ambuláns ellátás bővítésére is. Azon 

gyermekek számára, akiknek szülei nem igénylik a napközbeni kisgyermekellátást, vagy 

más bölcsődébe járnak, de fejlesztésre szorulnak, ambuláns ellátás keretében biztosítjuk 

a korai fejlesztést, fejlesztő felkészítést a Kőbányai Korai Fejlesztő Központban. Az 

ambuláns ellátás arra a problémára ad választ, hogy egyre növekedett azon csecsemőkorú 

gyermekek száma, akik mozgásfejlesztést igényelnének és a szüleik otthon tartózkodnak 

velük. Óriási hozama ennek az ellátásnak, hogy az ilyen problémával érkező és más 

sérültséggel nem rendelkező gyermekek esetében, az időben elkezdett fejlesztésnek 

köszönhetően a gyermekek 1-2 éven belül utolérik ép társaikat és mindenfajta hátrány 

nélkül folytathatják tovább életüket. Természetesen az ellátottak között nagyobb 

gyermekek is vannak, akiknek szülei otthon vannak gyermekükkel, az ellátást így 

ingyenesen és kerületen belül kaphatják meg, ami több szempontból is nagy segítség a 

családoknak. Egyrészt az sni gyermekek utaztatása nem könnyű feladat számukra, 

másrészt anyagilag is óriási segítség az ingyenes és közeli ellátás, nem utolsó sorban 

pedig időkímélő. 

 2012 októberétől minden hónapban megrendezésre került szülőklub foglalkozás, melyre 

elsősorban a bölcsődébe járó gyermekek szüleit vártuk, de természetesen minden 

érdeklődőt szívesen láttunk. A szülőklub is lehetőséget teremtett a társadalmon belüli 

elfogadás elősegítésére, hiszen a tervezett témák egy része és az a tény, hogy az ép és 

sérült gyermeket nevelő szülők közösen vettek rajta részt ezt szolgálják. A szülőklub 

utolsó projektben támogatott előadása júniusban volt. 2013 októberétől már a bölcsőde 

alapítványának támogatásával folytattuk a szülőklub szolgáltatást, ahol ebben a tanévben 

az autizmus témakörében zajlanak az előadások, neves szakértők meghívása révén. 

 

5.3) TÁMOP 2.4.5-12/4 „Összefogás Kőbánya családjaiért!” 

 

2013-as évben kiemelkedő feladatot jelentett számunkra a munka és a magánélet 

összehangolását segítő helyi kezdeményezésként – az „Összefogás kőbánya családjaiért” 

(TÁMOP-.2.4.5-12/4-2012-0008) című projekt beindítása, melyet a BÁRKA Kőbányai Szociális 

és Gyermekjóléti Központtal és a Fehérkereszt Gyermekvédő Alapítvánnyal közösen nyertünk 
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el. Főpályázó a Kőbányai Önkormányzat. A pályázat célja az, hogy a kőbányai családokat 

támogassa a munkába állás, munkahelykeresés, ügyintézés területein. A pályázat 2013. április 1-

jével indult, melyben vállaltuk, hogy: 

 A bölcsődébe járó és a kerületben lakó gyerekek családtagjainak, ügyeletes csoport 

kialakítását, ha igény mutatkozik rá, a bölcsőde nyitvatartási idején túl (igazodva a hivatalok 

nyitva tartásához), az ügyintézés megkönnyítéséhez.  

 A kisgyermekes családok vagy egyedülálló szülők segítésére időszakos gyerekfelügyeletet 

alakítunk ki, amikor a bölcsődében a szülő nélkül tartózkodhat a gyermek, ezzel kiegészíteni 

a már meglévő játszócsoportot, ahol a szülővel vannak ott a gyerekek. Így a szülő el tudja 

intézni ügyes-bajos dolgait, (orvos, állásinterjú, bevásárlás, ügyintézés stb.), amíg a 

csemetére szakképzett kisgyermeknevelő vigyáz. A szolgáltatás az Apró Csodák és az 

Apraja Falva Bölcsődében került kialakításra. Ezekben az intézményekben eszközvásárlásra, 

szoba átalakításra nyílt lehetőség a pályázat keretein belül, valamint udvari játék is 

beszerzésre került. 

 A Fehér Kereszt Alapítvány a pályázat keretében vállalta, hogy a Kőbányai Egyesített 

Bölcsődék, és a Bárka dolgozói számára akkreditált továbbképzéseket tart. Elősegítve ezzel, 

hogy dolgozóink a továbbképzési kötelezettségeiknek ingyenesen tegyenek eleget. A 

korszerű ismeretek megszerzése mellett a bölcsődékben eddig elhanyagolt szupervízióra is 

lehetőség nyílt, amire a fokozott pszichés megterhelés következtében a bölcsődei 

szakdolgozóknak is szükségük van. 

Az alábbi továbbképzések valósultak meg 2013-ban:  

A pályázatban részt vevők számára csapatépítő tréninget tartottunk 2013. május 13-án. 

A Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány Családi napközit üzemeltető tanfolyamot 

tartott 2013. augusztus 22- 28-ig. Ezen az Egyesített Bölcsődék és a BÁRKA dolgozói 

vettek részt. A bölcsődékből 7 fő végezte el a tanfolyamot. 

2013. szeptember 19-én indult a bölcsődevezetők számára havi egy alkalommal 2 óra 

szupervízió, ami nagyon hasznosnak bizonyult. 

Kisgyermeknevelőink részére 6 alkalommal 1-1 napon került sor kiégés elleni tréningre, 

melyen 68 fő kisgyermeknevelő, illetve bölcsődevezető helyettes vett részt. 

A bölcsődevezetők számára október 8 és 22 között három nap vezetői tréningre került sor, 

melyen a BÁRKA intézményvezetői is részt vettek. A bölcsődékből 12 fő volt jelen, mivel a 

9 bölcsődevezető mellett az Egyesített Bölcsődevezető és helyettese, valamint a szakmai 

tanácsadó is elvégezte ezt a továbbképzést. 

Akkreditált szakmai személyiség fejlesztő tréningre is sor került, melyen szintén a BÁRKA 

és az Egyesített Bölcsődék dolgozói közösen vettek részt. Ezen a bölcsődék részéről 20 fő 

volt jelen ebben az évben. Összességében a pályázat végére 50 fő fog a tréningen részt venni 

a bölcsődékből. 

 A Bárka és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék közös újításaként kialakítottuk a bölcsődei 

szociális munkakört, aminek tartalmi elemeit a pályázat keretén belül közösen határozzuk 

meg. Minden bölcsődében részt vettek a szociális munkások az új szülők számára tartott 

szülői értekezleteken. Több helyen szülő csoportos megbeszélésre is meghívták őket, 

valamint havonta fogadóórát tartanak egy- egy alkalommal minden bölcsődében. Itt a 

szülőknek is és a dolgozóknak is lehetőségük van hozzájuk fordulni. Elképzeléseink szerint 

fontos prevenciós szolgáltatásként jelenhet meg ez a fajta ellátás. 

2013. december 12-én szakmaközi konferenciát szervezett a BÁRKA a bölcsődei szociális 

munkásokkal kapcsolatos kérdések témájában. Ezen a bölcsődéket a vezetők, vagy 

helyettesük képviselte.  

 A pályázat lehetőséget nyújtott arra, hogy egy korszerű, minden igényt kielégítő honlapon 

jelenhessen meg a bölcsődékre vonatkozó információ halmaz, a kisgyermekeket nevelő 

családok számára.  
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A honlap elkészült, a http://kobanyaicsaladokert.hu/ oldalon sok-sok aktuális információval 

gazdagodhatnak az érdeklődők. Lehetőség van ezen a honlapon keresztül az időszakos 

gyermekfelügyeletre online jelentkezni, időpontot foglalni, kérdéseket feltenni, képzésekre 

jelentkezni stb. 

 

5.4) Aranyág pályázat 

 

2012. szeptember 12-én pályázatot nyújtottunk be az Aranyág Alapítványhoz. A pályázatban 

fejlesztő eszközök beszerzésére 290.000 Ft összeget igényeltünk, 34.000 Ft önrész mellett. A 

sikeres pályázatról a támogatói megállapodás 2013 február végén került aláírásra. 

A megvásárolt fejlesztő eszközök nem csak a korai fejlesztőben ellátott sajátos nevelési igényű 

gyermekek, hanem az ép gyermekek fejlesztésére is alkalmasak, így a bölcsőde csoportjaiban is 

használhatóak lesznek. 2013 tavaszán 323.264 Ft értékben tudtunk fejlesztő eszközöket 

vásárolni. 

 

5.5) KIVF-1.3/ST/2-11-04 jelű „Gyermekünk világa” pályázat 

 

A Fecskefészek Bölcsődét támogató Fecskefészek Alapítványon keresztül részt vettünk a 

KMOP-5.1.1/A-09-2/-2011-0001 A Kőbányai „ Kis Pongrác” lakótelep szociális célú város 

rehabilitációja című projekt keretében KIVF-1.3/ST/2-11-04 jelű „Gyermekünk világa”című  

programban. Ennek keretén belül havonta a „Kis Pongrác” lakótelepen élő bölcsődés, és óvodás 

korú hátrányos helyzetű gyermekek részére a Gyöngyike Bölcsődében hetente egy alkalommal 

foglalkozásokat tartottunk, melynek nagy sikere volt. Egyik héten zenei, a másik héten kreatív 

foglakozáson vehettek részt az ott élő érdeklődők. A programok 2013 májusában zárultak le. 

A pályázat lezárulása után, a nagy érdeklődésre való tekintettel az Fecskefészek Alapítvány saját 

bölcsődéjében is szervezett zenei és kreatív foglalkozásokat. 

 

 

6. Tárgyi Környezet 
 

Bölcsődék épülete: 

A bölcsődék 1945-1981 között épültek. Közülük 7 épült eredetileg bölcsődének, 2 bölcsőde 

adaptált, de a funkciójának megfelelően átalakított Gyöngyike Bölcsőde (Salgótarjáni u. 47.). és 

a Szivárvány Bölcsőde (Maglódi u. 29). A Szivárvány Bölcsődét kivéve 8 bölcsőde 

társintézménnyel közös épületben működik (óvoda, idősek otthona, önkormányzati egység). 

 

A gyermekek tárgyi környezete: 

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő gondozása - nevelése érdekében a 

szükséges feltételrendszer biztosítása fontos feladatunk. A csoportszobák derűsek, otthonosak, 

jól felszereltek, a tárgyi berendezések ízlésesek, hangulatosak. Több intézményben a dolgozók 

szülői segítséget igénybe véve nagyon sokat tettek azért, hogy csoportszobák esztétikus, tiszta, 

rendezett külsőt kapjanak. Az együttműködés tette lehetővé, hogy otthonos és tiszta környezet 

fogadja a gyerekeket.  

A gyermekbútorok, a játszóeszközök az adott korcsoport fejlettségét, létszámát figyelembe véve 

biztosítottak. A játékkészlet változatos tevékenységre ad lehetőséget. 

Öt bölcsődében a kint altatás tárgyi feltételeit kialakítottuk, így lehetőség van arra, hogy a 

gyermekek ebéd után a teraszon aludjanak. 

 

 

 

http://kobanyaicsaladokert.hu/
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6.1) A bölcsődékben 2013-ban elvégzett karbantartási munkák, beszerzett eszközök  

 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben 2013-ben a KEOP, és a KMOP pályázat 

kivételével felújítás csak a Cseperedők Bölcsődében történt.  

A halaszthatatlan hibák elhárítása, és karbantartása egész évben folyamatos volt / részleges víz- 

csatornahálózat javítás, dugulás elhárítás, tetőszigetelés, elektromos javítások szükség szerint/. A 

fák átvizsgálása az intézményvezetők kérésére 2013-ban is megtörtént, a túlnyúló ágakat 

visszavágták, az elhalt ágakat eltávolították. 

Az a több éves jó gyakorlat miszerint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt munkatársától a tárgyév 

elején megkaptuk a tájékoztatást arról, hogy a leadott karbantartási és felújítási igényekből mi 

valósul meg, 2013-ban az előző évhez hasonlóan elmaradt, csakúgy, mint az igények 

összegyűjtése. 

 

Gyermeksziget Bölcsőde  

- Legnagyobb örömünkre az idei évben sor került a játszóudvar részleges felújítására, amely 

magába foglalta 2 db vízpermetező építését a kapott felhalmozási keretből, valamint az 

udvar felének gyepszőnyegezését. A gyepszőnyeg beszerzésében és az anyagi terhekben is 

a KŐKERT vezetőségétől kaptunk hathatós segítséget. A füvezésre nagy szükség volt, 

mert a terület állagában évről-évre tovább romlott, a növények egyre kevésbé maradnak 

életben az összekeményedett, agyagos talajban.  

   
Csillagfürt Bölcsőde 

 Karbantartás keretében kisebb vizes problémák kerültek megoldásra. 2012-ben a gyermek 

fürdőszobában lévő vakolat, és kátrányfolyást helyrehozták, ezért kimertük festeni a 

helyiségeket. Sajnos pár nappal később már jelentkezett a víz, tehát most ugyanúgy néz ki, 

mint azelőtt mielőtt kivakoltak és a tetőt megtoldozták volna.  

  
 Udvari játéktároló közel háromszázezer forint értékben a felhalmozási keretből került 

beszerzésre. Így a kinti WC betöltheti valódi szerepét, eddig raktárnak kellett használni. 
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 Támogatásból elkészült a Pillangó egység pancsolója 2013-ban. 

 

Napsugár Bölcsőde 

 Felhalmozási keretből beszerzésre került a sárga csoport udvarrészére vonat, kocsival, a 

zöld csoportba pancsoló lett kialakítva ugyanezen keretből. 

  
 Az Önkéntes Központ Alapítvány és a szülők segítségével az összes udvari ágy, két 

udvari kisház festésre került. Ebből az alkalomból a bölcsőde mindkét utcafrontján a 

kerítés is le lett festve. A festéshez szükséges alapanyagokat, eszközöket az Alapítvány 

biztosította.  

 Az udvar egy részén gyepszőnyeg került lerakásra, a Kőkert munkatársai és a bölcsődék 

házimunkásai közös munkájával valósultak meg ezen munkálatok. 

  
 

 A bölcsőde nagy, bejárati halljának kifestése is megtörtént (saját hatáskörben elkölthető 

költségvetési keretből vettük a festéket). 
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Szivárvány Bölcsőde 

- Az udvart a Kőkert által támogatott és saját költségvetésből füvesítettük. Kőkert 170m2 

saját 120m2 

- A felhalmozási keretből egy mászó várat szereztünk be és került letelepítésre, amit nagy 

örömmel vettek birtokba a gyerekek. 

           
 

Fecskefészek Bölcsőde 

- A KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú, „A Fecskefészek Óvoda-Bölcsőde és az 

Apró Csodák Óvoda-Bölcsőde energetikai korszerűsítése” című európai uniós pályázati 

projekt keretében a felújítás 2013 nyarán került kivitelezésre. 2013. június 14.- én 

elkezdődött a bölcsőde felújítása. Az elkorhadt nyílászárók / ablak, ajtó/ műanyagra 

nyílászárókra lettek kicserélve. Megtörtént a pince, a tető és az épület külső hőszigetelése 

is. A csoport teraszai új burkolatot kaptak. A csoportok bejáratainál új rámpa és lépcsőzet 

lett kialakítva. A négy csoport felnőtt mosdóját a gyermekek részére udvarról könnyen 

megközelíthető gyermek WC-nek alakították át. Az egységek fürdőszobái teljesen 

megújultak. Elbontásra kerültek az idejétmúlt választó falak, a színes burkolat vidámságot 

kölcsönöz a fürdőszobának. Az egész vizes blokk sokkal „élhetőbb”, korszerűbb és 

mindenképpen a gyermekek önállóságát jobban elősegítő helyiséggé alakult át. Örömmel 

vették birtokba mind a gyermekek, mind a szülők, mind a kisgyermeknevelők. 

A csoport szobák megfakult koszos falai a folyosó komorsága is új arculatot kapott. A 

kisgyermeknevelők, szülők és családtagok összefogásával vidám színes falak, a gyermekek 

számára ízléses dekor festések várták az augusztusban visszaköltöző gyermekeket.  

A csoport szobák világosakká-barátságossá váltak.  

  

     
 

    
(a képek nagyobb méretben a 12. számú mellékletben megtekinthetők) 
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Apró Csodák Bölcsőde  

- A karbantartási feladatok szükség szerint megtörténtek. 

- A játszókertbe a felhalmozási keretből bölcsődénk egy színes babaházat kapott. Saját 

forrásból sikerült kiépíteni egy pancsolót. 

-    
- Saját erőből vásárolt anyagokkal és szülői segítséggel a Hupikék Törpikék csoport teljes 

fal festése valósult meg. A kollegák együttműködése tette lehetővé, hogy otthonos és tiszta 

környezet fogadja a gyerekeket.  

  
- Mindezek mellett a KŐKERT támogatásával elkezdődött a füvesítés, az egyik udvarrészre 

némi önrész hozzáadásával gyepszőnyeget terítettünk le. A munkálatokat az Egyesített 

Bölcsődék alkalmazásában lévő kertészek végezték el. A bölcsőde egy másik udvarrészén 

hagyományos füvesítéssel próbálkoztunk. 
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Apraja Falva Bölcsőde 

- Ebben az évben a játszókertbe a felhalmozási keretből játszótéri eszközként egy színes 

babaházat kapott. 

   

- Bővíthettük pályázati pénzből a telepített illetve mobil játékeszközöket az udvaron. Így 

bővült még a játékkészletünk egy nagy favonattal, illetve egy játszótér elnevezésű mobil 

csúszdával.  

   
- A főzőkonyha ételüstjének szükséges cseréje Polgármester Úr tartalék keretéből kapott 

összeg révén valósult meg. A közel húsz éves főzőüst használhatatlanná vált. A 100 L-es 

üst helyett sikerült 150L-es korszerű üstöt vásárolnunk, melyet az előző években 

megemelkedett óvodai létszám tett szükségessé.  

- Az új szolgáltatásunk beindításához szükséges eszközök megvásárlásához Polgármesteri 

keretből is kaptunk segítséget. Ez nagymértékben megkönnyítette az eszközök beszerzését. 

Nem csak bútort, játékot, textilt, napvitorlát tudtunk vásárolni, hanem a telepített játszótéri 

eszközkészletünket bővíthettük még egy színes babaházzal. 

- 2013 áprilisában a játszócsoport öltözőjét nagyobbítottuk meg a Vagyonkezelő Zrt 

segítségével. A régi, használhatatlan zuhanyzót megszűntették, a feleslegessé vált falat 

kibontották, majd linóleummal burkolták a kijavított padlózatot, és kifestették a helyiséget. 

A Vagyonkezelő Zrt által elvégzett, javítások 2013-ban: 

- kapuzár javítás, bejárati kapu elemeinek hegesztése 

- udvari csőrepedés megszüntetése, csaptelepek javítása, burkolás  

- gazdasági bejárat rácsának leszerelése, visszahelyezése 

- WC csésze csatlakozó elemeinek cseréje, mosdó csaptelep cseréje  

- bejárati ajtó zárszerkezetének cseréje, működtető mechanizmus átalakítása, 

- elszívó berendezés javítása 

- tálalókonyha mennyezetének javítása, 

- főzőkonyha fali csempe javítása 

- konyhai padlórács elhelyezése 

- mosdó csaptelep cseréje, falikút nyomóvezeték kiállás átalakítása 
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- Dologi keretünkből folytattuk az előző években elkezdett munkálatokat azért, hogy 

bölcsődénk esztétikus, tiszta, rendezett külsőt kapjon. A játszószoba festését kollégák 

segítségével végeztük. A falak lambériázását sikerült megvalósítani. Szintén lambériázva 

lett az egyik aulában a kör WC külső fala.  

- A mosoda közlekedőjében lévő elavult, eldeformálódott beépített szekrények felújításra 

kerültek, így zárható tároló vált belőle a tisztítószereknek. Az így felszabadult helyiségbe a 

szerszámok, gépek kerülhettek be.  

- 2013-ban lehetőség nyílt a játszókert nagy részének füvesítésére is. A Kőkert 

hozzájárulásával, de többségében a bölcsőde dologi keretéből a kert 70%-a 

gyepszőnyeggel lett leborítva. A kivitelezést a kerület bölcsődéiben dolgozó kertészek 

együttes munkával végezték el. 

 

Gyöngyike Bölcsőde  

- A felhalmozási keretből a bölcsőde udvarára, egy pancsoló kialakítására nyílt lehetőség, 

amit nagy-nagy örömmel vettek birtokba a gyerekek. A pancsolót úgy építettük ki, hogy, 

biciklizni, motorozni lehessen rajta akkor amikor nincs szükség a hűsölésre. 

 
 

- Télvégén (2013 februárjában) a pincében betörő víz folyamatos szivattyúzása vált 

szükségessé. Szakemberek szerint a talajvíz volt az, ami nem húzódott vissza a pincéből. 

Hosszú hetekig állt kb.30-40 cm víz a pincerészbe.                                           

- Az ereszcsatorna tisztítására az elmúlt évben 2 alkalommal volt szükség. 

- Bejárati kaput javítani kellet, valamint pótolni a bejárati ajtó elől ellopott lábrácsot. 

 

Cseperedők Bölcsőde  

  A Cseperedők Bölcsődében, 2013. február 7-én történt bejáráson, majd az azt követő 

állapotfelmérésen derült ki, hogy az épület tetejének teljes felújítása, valamint a 

konyhájának teljes felújítása elengedhetetlenné vált ahhoz, hogy megnyugtatóan tudjuk 

az ellátást továbbra is biztosítani. 

A Vagyonkezelő Zrt. a fent megnevezett munkálatokat 2013. július 22-től kezdte meg, 

mert előtte a Cseperedők Bölcsődében a felújítás alatt álló Fecskefészek Bölcsőde 

fogadta saját gyermekeit. Ezért a július 22-én nyitó Cseperedők Bölcsőde nem a saját 

helyén, hanem a szomszédságában lévő Apró Csodák Bölcsődében fogadta a munkálatok 

elvégzésének ideje alatt a gyermekeket. A főzőkonyhát, az előkészítőket teljes egészében 

felújították. A kövezetet felverték és a vezetékeket a padlózatban is és a falakban is 

áthúzták, kicserélték. A falakat újracsempézték és a kövezetet csúszás mentesítették. A 

konyha e részén a tisztasági festést elvégezték az ablakok mázolása azonban elmaradt. A 

konyha falára a régi radiátorok kerültek vissza. 

Ezekkel a munkálatokkal egy időben a tető szigetelésének a javítása is elkezdődött. 
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Új technológiát alkalmazva több száz furattal szigetelték a tetőt. Eddigi tapasztalataink 

alapján, a szigetelés hatásosnak bizonyult, mert azóta a régi beázások nem terjedtek 

tovább és újakat sem találtunk. 

- Valószínűleg a konyhai radiátorok mozgatása miatt a fűtés rendszerbe levegő került. 

Ezért amikor a fűtési idény elkezdődött hónapokig gond volt, hogy a ház különböző 

részein hidegek maradtak a radiátorok. 

- A vizesblokkokban folyamatos meghibásodások keletkeznek, amelyek évről évre újból 

előjönnek. Ilyenek például a gyerek WC-k, amik többször folytak az év során, a 

fürdőszobai, konyhai csaptelepek tömítése elengedett, vagy szétesett csapok miatt kellett 

hívni a gyorsszervizt. 

- A villanyégőket háromhavonta cserélni kell, ilyenkor közel 100 db izzót cserélnek. A 

világítás minősége mégsem megfelelő, mert még a régi izzók vannak felszerelve. 

- A gyerek vizesblokkjainak felújításáról nyár elején beszéltünk a Vagyonkezelő Zrt. 

illetékes embereivel, de sajnos a felújításra anyagi miatt nem került sor. 

- Az OTP NYRT által kiírt pályázaton a Cseperedők Bölcsőde nyert. Ennek keretében 

100.000.- Ft. értékben egy napon át, társadalmi munkában az OTP dolgozói közül 15 fő a 

bölcsőde nyílászáróinak mázolásában segédkezett. A hatékonyabb munkavégzés 

érdekében saját dolgozóink részt vettek a mázolásban. A régi barna kereteket sikerült 

eltüntetni, fehérre átfesteni. A csoportszobák és a gyerekek közvetlen környezetét érintő 

ajtók mázolását is ekkor sikerült véghezvinni.  

- Az egyik nagy álom az udvar gyepszőnyeggel való befüvesítése két csoport udvarán 

megtörtént. A gyepszőnyeget a KŐKERT munkatársai a helyszínre kiszállították a 

bölcsődék kertészei pedig lerakták. A látvány felemelő a szép zöld gyepen az új udvari 

faház is szépen mutat. A gyerekeknek nem porban, sárban kell az udvaron játszaniuk. 

- A felhalmozási keretből a bölcsőde udvarára 2 színes babaházat tudtunk vásárolni. 

 

  
 

 

6.2)  2013-ban megvalósult feladatok  

 

A bölcsődék udvarai 

 

Az elmúlt években több alkalommal célul tűztük ki magunk elé, hogy a bölcsődeudvarok 

állapotán lehetőségünk szerint javítsunk. Több bölcsőde udvarának az állaga sajnos nagyon 

rossznak volt mondható. A fű szinte mindenhol kikopott, szárazság esetén nagy volt a por, eső 

után napokig sáros a talaj. A teraszok egyenetlenek, a kövek mozognak, felpúposodnak, a 

lépcsők élei töredezettek. A járólapok a felfelé törekvő fák gyökerei miatt egyenetlenek, 

mindezek a gyermekekre és a dolgozókra is egyaránt balesetveszélyesek.  
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A bölcsődék játszóudvarainak nagy részében nem volt kialakított pancsoló a gyermekek részére, 

így a hosszú forró nyarak alatt nem tudtuk megfelelően biztosítani a gyermekek hűsölését. A 

pancsoló a játszókertnek kötelező eleme. A nyári kánikulában felfrissülést, az állandóan vizes 

felületen játék lehetőséget biztosít a gyermekek számára.  A szakmailag megfelelően kialakított 

pancsoló és a hozzá vezető út, az év egyéb időszakában biciklizésre, autók, babakocsik 

tologatására alkalmas terep.  

 

2013. évben az elbontott eszközöket részben pótolni tudtuk, illetve 3 bölcsődében 4 pancsoló 

kiépítésére került sor. A felhalmozási igényünk elfogadása révén tartalék keretbe került, erre a 

célra felcímkézett és felhasználható bruttó 5.000.000 Ft-ból. 

A rendelkezésre álló keretből az lenti táblázatban feltüntetett eszközöket tudtuk megvásárolni, 

illetve pancsolókat tudtunk a játszókertekbe telepíttetni: 

 

A játszótéri eszközök pótlásának folytatására, a pancsolók kialakítására, a 2013. évhez 

hasonlóan idén is szeretnénk forrást kapni.  

 

2013-ban 6 tagintézményünk a Kőkert Kft.-vel közösen a 13. számú mellékletben bemutatott 

módon, a bölcsődei játszóudvarokon gyepszőnyeg telepítésére került sor.  

A táblázatban szerepeltetjük továbbá a 2014. évre tervezett gyepszőnyeg telepítést. Valamint 

fontosnak tartanánk  - a baleseteket megelőzendő - a játszóudvarokon a töredezett betonjárdák 

térkőre való cseréjét. 

 

A két év alatt összesen 4851 m2 terület gyepszőnyegezése szerepel terveink között, melyhez 

locsolórendszer kiépítését szintén szükséges lenne. Szomszédos kerületben tett látogatásom 

alkalmával meggyőződtem arról, hogy a locsolórendszerrel ellátott gyepszőnyeg kibírja a nyári 

nagy meleget és jó állapotban marad. 

 

Mindenképpen fontos lenne, hogy a játszókertek rendbe tétele tervszerű és átfogó koncepció 

alapján valósuljon meg. A füvesítésen túl a járdák térkövezése és bicikli utak kialakítása kiemelt 

területe lenne a kertterveknek. 

 

 

6.3) Jelenlegi helyzet, megoldandó feladatok 

 

Az Apró Csodák Bölcsőde és a Fecskefészek Bölcsőde kivételével a többi bölcsőde épülete 

külsőleg és gépészetileg továbbra is meglehetősen rossz állapotban van: 

 A lapos tetők miatti beázások folyamatos gondot okoznak, hiába a részleges javítás.  

 Azokban a bölcsődékben (Cseperedők Bölcsőde, Csillagfürt Bölcsőde) ahol nem volt 

nyílászáró csere, az ablakok egy része nem nyitható, be van szögelve. Az eredeti 

festék nyomokban található meg, főleg a kültéri részen.  

 A csoportszobák, illetve gazdasági bejáratok ajtói, - ahol nincs esővédő - 

megvetemedtek, korhadtak. 

 A vízvezetékek nagyon rossz állapotban vannak, a csőtörések sajnos nagyon 

gyakoriak, néha nagyon komoly problémát okozva.  

 

A Gyermeksziget Bölcsőde 

- Az udvar felújítása a 2013. évben részlegesen valósult meg. Állagában tovább romlott a 

terület. A 4 homokozóból 3 körül megsüllyedt a talaj, az esőzések után a homokozók tele 

lesznek vízzel, a kiszáradás hosszú időt vesz igénybe. Így a gyermekek sokáig nem tudják 
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használni. Javításukra feltétlenül szükség lenne. A járdák a fagyökerek miatt helyenként 

kimondottan balesetveszélyesek. 

    
- A bejárati kapu esőzések alkalmával megközelíthetetlen, a csapadék közel 7-8 cm magasan 

áll. A gyermekek és a felnőttek csak nehézségek árán és vizes lábbal tudnak átjutni rajta. 

      
- A lapos tető miatt esőzések idején, több helyen beázott a mennyezet. A hibát a 

szakemberek elhárították, de sajnos bármikor újra előfordulhat újra. A sárga csoport egyik 

szobájában a folyamatos beázások miatt pereg a fal, ugyanígy a vezetői iroda mennyezetén 

és oldalfalán is. A Kőbányai Vagyonkezelő a javítását és a festését a 2013. évre ígérte, ami 

végül nem történt meg. Festésükre feltétlenül szükség lenne.  

- A kerti fajátékok egy része nagyon elhasználódott, korhadt, töredezett, repedezett. A 

házimunkás igyekszik megfelelően karbantartani ezeket, azonban nagy részük javítása 

szakembert igényel. Az idén leselejtezett eszközök helyett újak beszerzése a terveink 

között szerepel. 

   
- Változatlanul nagy szükség lenne az ebédlő, a hosszú folyosó kövezetének cseréjére. A 

több mint 30 éves kő az idők folyamán nagyon elhasználódott. Az épület süllyedése miatt 

egyeletlenné vált, felpúposodott, egyes részein mozog, amely rendkívül balesetveszélyes. 

- Szükséges lenne a főzőkonyha és a hozzá tartozó egyéb helyiségek, valamint az ebédlő, 

mosoda, folyosó festése. 
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- A csoportszobákban, az átadókban néhány helyen, az ablak- és ajtócsere folytán a linóleum 

felszakadt, cserére lenne szükség Ennek felmérése már több alkalommal megtörtént, de a 

csere még várat magára. 

- 3 egység fürdőszobájának teljes felújítása (leginkább a csempézés vált szükségessé) 

 

A Csillagfürt Bölcsőde 

- Nagyon fontos lenne a beázások végleges megszüntetése, hiába a festés, ha újra 

megjelennek a foltok. Előbb-utóbb ismét potyogni, vagy esni fog a vakolat, remélhetőleg 

nem akkor, amikor gyerek van a fürdőszobában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Festés 2013-ban sem volt. A konyha festése is igen esedékes lenne, mert három éve nem 

volt meszelés. Kisebb festési munkákat idén is elvégeztünk kollégák segítségével. 

- Az ablakok nagyon rossz állapotban vannak, az üveges nem tud cserélni törött üveget, mert 

szétporlik a keze alatt a fa. A kültéri ajtók sincsenek jobb állapotban. 

- A bölcsőde teljes körű felújítása már időszerűvé és szükségessé vált. 

   
- A beltéri ajtók jobb állapotban vannak, bár az ajtófélfák korhadtak, hiányosak. Ez tanulva a 

régi esetekből remek búvóhely a rovaroknak. 

- A motorozásra használt betontéglás út balesetveszélyes, cseréje mindenképp szükséges a 

gyermekek testi épsége megóvása érdekében. 
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- A Katica csoport udvarán a homokozó mellett méretes fagyökerek magasodnak ki a 

földből. Ez a terület igen balesetveszélyes, de sajnos az udvar többi részének 

egyenetlensége is okozhat sérülést. Fontos és balesetveszélyt megelőző feladat az udvar 

egyenletessé és fagyökerektől mentessé tétele. 

   
 

- a tisztítószerraktár, és a játék raktárok festésére szükség lenne, mert omlanak le a fal 

szétporladt részei.  

 

A Napsugár Bölcsőde 

 A bölcsőde állaga egyre romlik. A többszöri beázás, az előző festés nem megfelelő 

alapozása miatt a festék nagyobb darabokban válik el a faltól, esik le, töredezik, ezért 

sürgős festésre van szükségünk. A lapos tető folyamatosan beázik, a belső mennyezet ettől 

több helyen omlik. A mennyezeti búra a zöld csoport fürdőszobájában leszerelésre került, 

mert állt benne a víz. Az elektromos vezeték szigetelve, a mennyezetre elhajlítva, de a 

probléma nem oldódott meg a tető javításának ellenére sem. A zöld és a sárga csoport 

közötti bejárat felett szintén állt a víz a lámpaburában, ezért ezt a lámpát kikötötték. 

- A HACCP előírása szerint a konyha tisztasági festését évente el kell végezni, mely ebben 

az évben is elmaradt. A húselőkészítő faláról is kéttenyérnyi darabon lóg le a festék, 

bármikor beleeshetnek darabok az ételbe. 
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- A zöld csoport teraszának oldalfalán festék darabokban válik el a faltól, esik le, töredezik, 

ezért itt is festésre lenne szükség. 

  
- A sárga csoportban a linóleum felszakadt illetve az illesztésnél eltávolodott egymástól. 

Mivel a szakadás a szoba frekventált helyén van, a gyerekek bármikor elbotolhatnak 

benne. Kijavítása fontos lenne. 

 
 

- A bölcsődébe vezető út kövei lesüllyedtek, kiemelkedtek illetve töredezettek. Ezen a 

részen minden szülő átjár gyalogosan, babakocsival, motorral. Ez a járdaszakasz rossz 

minőségű, balesetveszélyes. 
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- A piros csoport udvarrészén a kövek szintén lesüllyedtek, kiemelkedtek illetve 

töredezettek. Az elmúlt évben sok baleset történt ezen a részen a járda töredezettsége miatt.  

Fontos és balesetveszélyt megelőző feladat az udvari járda kövezetének javítása. 

 

A Szivárvány Bölcsőde 

- Az emeleti pillangó csoportban történt átalakítás után megnövekedett az alapterület, a 

fűtésrendszeren nem történt átalakítás, ezért a fűtőtest kevés ebben az egységben, a 

hidegben nem éri el a 20 
0
C-t /16-18 

0
C/ a csoport hőmérséklete. A gyerekek télen 

pulóverben tudnak csak a szobában tevékenykedni. Szeretnénk még radiátort ebbe a 

szobába, de megoldás lehet a jelenlegi radiátorok nagyobbra cserélése is. 

- A tető cserepei hézagosak a szél befújja a havat a padlásra. A hideg padlás erőteljesen hűti 

az épületet, így nem gazdaságos a fűtés. 

- Az ereszcsatorna alatt itt-ott potyog a vakolat. A külső falrész több helyen repedt és 

potyog. 

- A pince állapota katasztrofális, potyog a vakolat, a csempe meglazulva, a vezetékek 

alumíniumok, részlegesen cserélik, ha gond van és ilyen körülmények között működik a 

bölcsőde mosodája. 

- A zöldség előkészítő olajlábazata porlik, újra kellene vakolni és festeni vagy csempézni. A 

konyha falát is szükséges lenne festeni. 

 

 

 

A Fecskefészek Bölcsőde 

- A megsüllyedt udvari járólapok állapota a felújítás ideje alatt tovább romlott, ez továbbra 

is balesetveszély forrása az udvari játék folyamán, cseréje indokolt és szükségszerű lenne.  

     

 

- Az udvar elkorrodált kerítésének a cseréje is szükséges lenne.  
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Az Apró Csodák Bölcsőde 

- KEOP pályázat következményeként –radiátor csere- radiátor védőrácsok készítése 

szükséges lenne, mivel a jelenlegi állapotában balesetveszélyes. 

- A konyhában a szellőző épületen kívülre helyezése fontos az ott dolgozók zajártalom 

csökkenése érdekében. 

- A köves helyiségekben a padló csere fontos lenne. Borzasztóan elhasználódott, kopott, 

csúszik. Különösen nagy gond ez a konyhában. A főzőkonyhában a padozat cseréjére és a 

vízösszefolyás kialakítására lenne szükség. 

- A Hupikék Törpikék csoport lambériájának cseréje, a 101 kiskutya csoporthoz tartozó 

átadó festése szükséges lenne. Az összes egységben a linóleum nagyon kopott, cserére 

szorul, amit jó lenne mielőbb orvosolni. 

- Szükséges lenne a sószoba falának és padozatának burkolása. 

- Kiemelt fontossággal bír, hogy a bölcsőde kerítése egyre rosszabb állapotban van. Javítása 

és festése szükségszerűvé vált.  

- Csatornarendszer átvizsgálása és tisztítása szükséges lenne. 

- Ételhulladék tároló kialakítása fontos lenne az élelmezési feladatok jogszabályban előírt 

megoldása végett. 

- A játszókert járda részének felújítása, a füvesítés befejezése nagyban hozzájárulna az 

élhetőbb környezet kialakításához. 

 

Apraja Falva Bölcsőde 

- A következő évben szükséges lenne a bölcsőde főzőkonyhájának festésére, mert öt éve 

nem volt még tisztasági festés sem.  

- A Maci egység fürdőszobájában az egyik radiátor tartóeleme kiszakadt a falból így a 

radiátor egyik fele a földön van.  

- A Maci csoport szobájában a padlóburkolat szétnyílt az illesztésnél, elcsúszott. 

Esztétikailag sem szép látvány, de higiéniai szempontból sem jó, mivel a pvc burkolat alá 

befolyik a víz.  

- Folytatni szeretnénk a játszókertben a gyepszőnyeg lerakását, bicikliút kialakítását 

térkőből, a járda javítását. 

- A bölcsőde egységeiben sajnos a fürdőszobák igen elavultak, nem esztétikusak. Kisebb 

fontos vízszerelési munkálatokon kívül még nem történt változás az épület megépítése óta. 

Nagyon szeretnénk felújíttatni.  

- A főzőkonyha padlóburkolata több helyen már javításra szorult, a régi kövezet elavult, a 

kijavított részek eltérnek a meglévőtől, nem esztétikus.  
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A Gyöngyike Bölcsőde 

- A csecsemő terasz burkolat cseréjére lenne szükség. 

- A konyha tisztasági festése időszerű lenne. 

- Redőnyök felszerelése a csoport szobákra (9 ablak) 

- A gyermekek fürdőszobájának festése.  

- Csaptelep kialakítása az utcai rész locsolásához 

 

 

A Cseperedők Bölcsőde 

- A gyermekek vizes blokkjának felújítása fontos lenne, mert a lefolyók egymás után 

dugulnak el. A vízvezeték és csatornacsövek külső elvezetését szeretnénk kérni. Az egyik 

csoportban ez már meg is történt. Azóta nincsen dugulás és megszűnt az összekötőből 

áradó bűz is.  

Valószínűleg az épület alá folyik az elhasználódott csövekből a szennyvíz, aminek 

megszüntetése az épület állaga szempontjából elengedhetetlen. 

 
gyermek fürdőszoba 

 

- A terasz ajtók alól eltűnt a küszöb kilátni az ajtók alatt. A zárak sem tökéletesek sok 

esetben riglivel kell rásegíteni. Az ablakok is hasonló állapotban vannak. Van olyan ablak, 

amelyiket be kellett szögelni. Más ablakokat riglivel erősítettünk meg, mert előfordult 

viharos szél esetén kicsapódott. Ezekre szeretnék valamilyen megoldást találni. 

  
- Az összes bejárati ajtó nagyon rossz állapotban van, a festék lekopott róluk, mindegyiken a 

korhadás jelei láthatók. Szeretnénk ezeket rendbe hozatni.  
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- A füvesítésből kimaradt udvarrészre is szeretnék gyepszőnyeget leteríteni. 

- Az udvaron vannak olyan kikövezett részeket, amiket gumitéglával szeretnék kiváltani a 

gyerekek biztonsága érdekében. 

 

Gépek eszközök karbantartása: 

A karbantartás a Kőbányai Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben egész évben folyamatos 

volt. 

Vannak bölcsődék, ahol a nyitással egy időben telepített ipari mosógépek, szárítók, centrifugák 

még működnek, karbantartásuk egyre költségesebb. 

 

Pénzügyi- gazdasági-szakmai ellenőrzés 2013-ban: 

 

Az ÁNTSZ és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes intézetének évente 8-

9 alkalommal vizsgálta a közegészségügyi és higiénés szabályok betartását, a 0-3 éves 

gyermekek kötelező védőoltásainak nyilvántartását, a HACCP rendszer működési szabályainak 

betartását, valamint étlapellenőrzést végzett. 

 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődéknél, és kilenc tagintézményénél a Budapest Főváros X. Kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzés osztálya 2013. április 24-től 

május 10-ig rendszerellenőrzést végzett, amely a leltározás és a selejtezés folyamatára terjedt ki. 

Az ellenőrzött időszak: 2011. év volt.  

Az ellenőrzési jelentés által megfogalmazott javaslatok és észrevételek egy részét már 

beépítettük a leltározás, selejtezés folyamatába, két észrevétel esetében a határidő módosítására 

volt szükség.  

A felhasználásra kiadott készletek eljárásrendjének felülvizsgálatánál, valamint a beszámoló 

alátámasztását szolgáló leltár eljárásrendjének felülvizsgálatánál az új határidő:2014. május 31-e. 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal 2013. május 27-28-án,  helyszíni 

ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés során azt vizsgálta, hogy a szolgáltató tevékenység megfelel-e 

a működési engedélyben foglaltaknak, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az 

ellenőrzés szempontjai között az intézmény adatai, működésének, házirendjének 

szabályozottsága, az ellátottak és a szakdolgozók létszám adatai, a tárgyi feltételek biztosítása, a 

személyes gondoskodást nyújtó intézmény kialakítása, az intézményi jogviszony létesítése, az 

adatvédelem, valamint az egészségügyi ellátás, étkezés biztosítása, nyilvántartásának vezetése is 

szerepelt.  
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Az ellenőrzésre a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 14. §. 

(1) bekezdés b) pontja és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység 

engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 

259/2002. (XII.18.) Kormányrendelet 15. §. (1) bekezdése alapján került sor. 

A bölcsődére vonatkozó szakmai szabályokat a Gyvt. 42. §-a, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM. 

rendelet 35-45. §-ai, illetve ugyanezen rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.  

Az ellenőrzési szempontok a fenti jogszabályok mellett, az Országos Család- és 

Gyermekvédelmi Intézet által 1999-ben kiadott „A bölcsődei gondozás-nevelés minimum 

feltételei és a szakmai munka részletes szempontjai” című kiadványa alapján készültek 

meghatározásra. 

 

Az ellenőrzés összességében mindent szabályszerűnek talált, konstatálta, hogy a 2 évvel ezelőtti 

ellenőrzésen felvetettek kiküszöbölése megtörtént. 

 

 

 

Budapest, 2014.február 28. 

 

 

Göncziné Sárvári Gabriella 

                                                                                Egyesített Bölcsődék Vezetője 
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Rendszeres gy ermekv édelmi 

kedv ezmény ben részesülők (100%)
7 7 8 8 10 15 16 10 15 15 17 17 145 12    

3 v . több gy ermekes családok 

kedv ezmény e (50%)
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 49 4      

Tartós betegség és sni gy ermekek 

kedv ezmény e (50%)
33 34 34 33 33 33 34 33 24 30 31 32 384 32    

Teljes térítési díjat f izető gy ermekek 

száma
32 31 31 31 31 37 35 30 22 19 23 24 346 29    

76 76 77 76 78 89 89 77 64 68 76 78 924 77    
Rendszeres gy ermekv édelmi 

kedv ezmény ben részesülők (100%)
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 47 4      

3 v . több gy ermekes családok 

kedv ezmény e (50%)
2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 4 4 35 3      

Tartós betegség és sni gy ermekek 

kedv ezmény e (50%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -    

Teljes térítési díjat f izető gy ermekek 

száma
66 66 66 66 66 66 71 76 52 55 59 60 769 64    

72 72 72 72 72 72 77 84 61 62 67 68 851 71    
Rendszeres gy ermekv édelmi 

kedv ezmény ben részesülők (100%)
10 11 10 10 10 12 12 9 5 6 6 6 107 9      

3 v . több gy ermekes családok 

kedv ezmény e (50%)
3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 6 6 47 4      

Tartós betegség és sni gy ermekek 

kedv ezmény e (50%)
3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 24 2      

Teljes térítési díjat f izető gy ermekek 

száma
75 84 84 84 84 97 93 86 55 59 65 70 936 78    

91 100 99 100 100 116 111 101 63 70 79 84 1114 93    
Rendszeres gy ermekv édelmi 

kedv ezmény ben részesülők (100%)
11 12 11 11 11 11 13 14 11 12 14 14 145 12    

3 v . több gy ermekes családok 

kedv ezmény e (50%)
4 4 4 4 4 4 4 4 6 7 7 7 59 5      

Tartós betegség és sni gy ermekek 

kedv ezmény e (50%)
1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 43 4      

Teljes térítési díjat f izető gy ermekek 

száma
72 76 76 76 79 78 78 77 44 46 49 49 800 67    

88 95 94 94 97 97 99 99 65 69 75 75 1047 87    
Rendszeres gy ermekv édelmi 

kedv ezmény ben részesülők (100%)
24 24 26 26 26 26 26 22 17 20 21 22 280 23    

3 v . több gy ermekes családok 

kedv ezmény e (50%)
5 6 6 6 6 6 6 4 5 7 7 5 69 6      

Tartós betegség és sni gy ermekek 

kedv ezmény e (50%)
5 5 5 5 5 4 6 7 5 4 4 4 59 5      

Teljes térítési díjat f izető gy ermekek 

száma
55 59 60 59 58 59 63 56 48 53 56 59 685 57    

89 94 97 96 95 95 101 89 75 84 88 90 1093 91    
Rendszeres gy ermekv édelmi 

kedv ezmény ben részesülők (100%)
16 16 16 18 17 17 17 16 13 16 15 14 191 16    

3 v . több gy ermekes családok 

kedv ezmény e (50%)
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 0      

Tartós betegség és sni gy ermekek 

kedv ezmény e (50%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -    

Teljes térítési díjat f izető gy ermekek 

száma
13 16 18 20 18 18 18 17 12 14 15 15 194 16    

29 32 34 38 35 35 35 33 26 31 31 30 389 32    
Rendszeres gy ermekv édelmi 

kedv ezmény ben részesülők (100%)
13 12 12 12 12 11 11 11 10 10 11 13 138 12    

3 v . több gy ermekes családok 

kedv ezmény e (50%)
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 30 3      

Tartós betegség és sni gy ermekek 

kedv ezmény e (50%)
2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 16 1      

Teljes térítési díjat f izető gy ermekek 

száma
31 32 32 33 33 33 35 37 25 28 31 31 381 32    

48 48 48 49 49 48 50 52 38 41 46 48 565 47    
Rendszeres gy ermekv édelmi 

kedv ezmény ben részesülők (100%)
8 8 9 10 11 11 10 8 6 5 6 6 98 8      

3 v . több gy ermekes családok 

kedv ezmény e (50%)
4 4 4 4 4 4 4 4 6 8 9 9 64 5      

Tartós betegség és sni gy ermekek 

kedv ezmény e (50%)
3 3 3 3 3 2 1 1 0 2 2 2 25 2      

Teljes térítési díjat f izető gy ermekek 

száma
57 56 54 54 54 56 57 58 42 42 49 51 630 53    

72 71 70 71 72 73 72 71 54 57 66 68 817 68    
Rendszeres gy ermekv édelmi 

kedv ezmény ben részesülők (100%)
12 12 12 11 10 10 10 10 12 12 12 13 136 11    

3 v . több gy ermekes családok 

kedv ezmény e (50%)
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 1      

Tartós betegség és sni gy ermekek 

kedv ezmény e (50%)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -    

Teljes térítési díjat f izető gy ermekek 

száma
21 21 24 24 24 24 25 25 15 13 14 14 244 20    

34 34 37 36 35 35 36 36 27 25 26 27 388 32    Mindösszesen:

Mindösszesen:

2013. évben normatív támogatásban részesülők 
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Rendszeres 

gy ermekv édelmi 

kedv ezmény ben részesülők 

(100%)

105 106 108 110 111 117 119 103 93 100 106 109 1287 107

3 v . több gy ermekes 

családok kedv ezmény e 

(50%)

25 26 26 27 27 27 27 28 31 37 43 41 365 30

Tartós betegség és sni 

gy ermekek kedv ezmény e 

(50%)

47 49 49 48 48 48 49 49 34 41 44 45 551 46

Teljes térítési díjat f izető 

gy ermekek száma
422 441 445 447 447 468 475 462 315 329 361 373 4985 415

599 622 628 632 633 660 670 642 473 507 554 568 7188 599

2013. évben normatív támogatásban részesülők 

M
in

d
ö

s
s

z
e

s
e

n
:

Mindösszesen:



3. számú melléklet 

 

0-11 12-23 24-35 36-

Egészséges gyermekek 8 728 6 500 39 35 39,2 0 2 21 16

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
1 934 1 411 5 5 9,1 0 0 3 6

Speciális csoportban 

lévő gyermekek
3 493 2 297 4 10 16,5 0 1 3 12

Egészséges gyermekek 15 435 11 245 40 37 69,9 0 9 40 22

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

Egészséges gyermekek 19 713 13 988 68 72 92,7 0 7 51 34

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

Egészséges gyermekek 18 235 12 861 67 12 84,9 1 12 43 30

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
237 153 0 0 0,8 0 0 0 1

Egészséges gyermekek 19 104 13 953 71 28 89,7 1 13 48 28

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
393 296 0 0 1,2 0 0 0 1

Egészséges gyermekek 7 022 4 479 26 8 29,3 0 8 15 7

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

Egészséges gyermekek 10 184 7 501 30 34 46,4 0 5 24 18

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

Egészséges gyermekek 14 931 10 817 49 7 68,7 0 6 40 22

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

Egészséges gyermekek 6 944 5 197 29 37 32,0 0 5 17 11

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
11 11 0 0 0,3 0 0 0 0

120 296 86 541 419 270 552,7 3 66 297 187

2 575 1 871 5 5 11,4 0 0 3 8

18 4 028 3 493 86,72% 15,6 2 297 57,03% 10,3 4 10 16,5 0 1 3 12

648 144 948 120 296 82,99% 537,6 86 541 59,70% 386,7 428 285 3 67 304 207 223,8

16,6

(A Fecskefészek bölcsőde működési engedélybe szereplő férőhelyével számolva)

96

36

48

72

36

teljes integráció

speciális csoport

Apraja Falva 

Bölcsőde
21 504 91,67% 88 65,05% 62

Mindösszesen:

Ambulánsan fejleszett gyerekek létszáma :

140 980 549,1 395,1
egészséges

Férőhhely Lehetséges
Beírt gyerekek 

száma

Feltöltöttsé

g%

Beírt átlag 

létszáma

Gondozott 

gyerekek száma

Kihasználtság

%

Gondozott 

átlag létszám

Új felv. 

Száma

Kimaradt 

gyermekek 

száma

Hó végén beírt gy. 

Száma

Kormegoszlás átlag

Gyermeksziget 

Bölcsőde
21 408 86,29% 83 60,79% 58 85,8

Fecskefészek 

Bölcsőde
96 21 504 65,82% 63 47,47% 46 64,8

72

96

96

Szivárvány Bölcsőde 8 028 86,63% 31 64,87% 23 32,3 223

92,7 224

Napsugár Bölcsőde 16 056 96,13% 69 70,04% 50 69,9

Cseperedők 

Bölcsőde
21 408 91,07% 87 66,56% 64 90,8

Csillagfürt Bölcsőde 10 848 93,88% 45 69,15% 33 46,4 226

Gyöngyike Bölcsőde 8 064 87,08% 31 55,54% 20 29,3

580,6

Apró Csodák 

Bölcsőde
16 128 92,58% 67 67,07%

224

223

223

580,6

68,7

nyitvatartási 

napok

223

224          

223,8

224

87,15% 62,71%630

48

Bölcsődei Statisztika

2013. év 

Kőbányai Bölcsődék
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0-11 12-23 24-35 36-

Egészséges gyermekek 8 728 6 500 39 35 64,8 39,2 0 2 21 16

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
1 934 1 411 5 5 9,1 0 0 3 6

Speciális csoportban 

lévő gyermekek
3 493 2 297 4 10 16,5 0 1 3 12

Egészséges gyermekek 15 435 11 245 40 37 69,9 69,9 0 9 40 22

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

Egészséges gyermekek 19 713 13 988 68 72 92,7 92,7 0 7 51 34

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

Egészséges gyermekek 18 235 12 861 67 12 85,8 84,9 1 12 43 30

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
237 153 0 0 0,8 0 0 0 1

Egészséges gyermekek 19 104 13 953 71 28 90,8 89,7 1 13 48 28

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
393 296 0 0 1,2 0 0 0 1

Egészséges gyermekek 7 022 4 479 26 8 29,3 29,3 0 8 15 7

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

Egészséges gyermekek 10 184 7 501 30 34 46,4 46,4 0 5 24 18

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

Egészséges gyermekek 14 931 10 817 49 7 68,7 68,7 0 6 40 22

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

Egészséges gyermekek 6 944 5 197 29 37 32,3 32,0 0 5 17 11

Teljes integrációban 

lévő gyermekek
11 11 0 0 0,3 0 0 0 0

120 296 86 541 419 270 552,7 3 66 297 187

2 575 1 871 5 5 11,4 0 0 3 8

18 4 028 3 493 86,72% 15,6 2 297 57,03% 10,3 4 10 16,5 0 1 3 12

620 138 676 120 296 86,75% 537,6 86 541 62,41% 386,7 428 285 3 67 304 207 223,8

10 848

16 128

21 504

Ambulánsan fejleszett gyerekek létszáma :

580,6

16,6

Mindösszesen:

(A Fecskefészek Bölcsőde tényleges férőhelyével számolva)

45 33

67 48

87,08%

93,88%

92,58%

88 62

Gondozott 

átlag létszám

Bölcsődei Statisztika

nyitvatartási 

napok

Cseperedők 

Bölcsőde

Gyöngyike Bölcsőde

Csillagfürt Bölcsőde

Apró Csodák 

Bölcsőde

Szivárvány Bölcsőde

egészséges

teljes integráció

speciális csoport

Kőbányai Bölcsődék

224

223

224

223

223

224

226

224

223

223,8

21 408 83 58

21 408 87 64

15 232 92,93% 63 67,02% 46

86,63%

70,04%

65,05%

60,79%

66,56%

55,54%

69,15%

67,07%

64,87%

69 50

Kormegoszlás átlagBeírt átlag 

létszáma

Gondozott 

gyerekek száma
Kihasználtság%

68

16 05672

96

96

96

36

48

72

36

Férőhhely Lehetséges
Beírt gyerekek 

száma

Feltöltöttség

%

8 028 31 23

8 064 31

Hó végén beírt gerekek 

átlag létszáma

96,13%

91,67%

20

91,07%

86,29%

Új felv. 

Száma

Kimaradt 

gyermekek 

száma

Fecskefészek 

Bölcsőde

Napsugár Bölcsőde

Apraja Falva 

Bölcsőde

Gyermeksziget 

Bölcsőde

2013. év 

602 134 714 91,21% 549,1 65,63% 395,1
580,6

 
 

 

 

 



 

 

4. számú melléklet 

2013.évi továbbképzések 

Név Bölcsőde Képzés típusa Szervező Téma Időpont Pontszám Összeg 

Kocsis- Tóth Márta Cseperedők Szakmai műhely 
Bölcsődei Múzeum 

Alapítvány 
Bölcsődetörténet 2013. 05. 28. 20 25 000 Ft 

Molnár Józsefné Cseperedők Személyiség fejlesztő Fehér Kereszt Alapítvány személyiség fejlesztő 2013. 11. 15. 35 ingyenes 

Lajosné Kis Gabriella Apró Csodák Szakmai műhely 
Bölcsődei Múzeum 

Alapítvány 
Bölcsődetörténet 2013. 05. 28. 20 

 

25 000 Ft 

Dancsné Salamon Szilvia Gyermeksziget Tanfolyam Perneki Jánosné Báb 2013. 10. 28. 40 
 

20 000 Ft 

Rakovszky Tiborné Csillagfürt Személyiség fejlesztő Fehér Kereszt Alapítvány személyiség fejlesztő 2013. 11. 15. 35 ingyenes 

Tóth Tímea Apraja Falva Személyiség fejlesztő Fehér Kereszt Alapítvány személyiség fejlesztő 2013. 11. 15. 35 ingyenes 

Csomorné Mechler Ida Apró Csodák Személyiség fejlesztő Fehér Kereszt Alapítvány személyiség fejlesztő 2013. 11. 15. 35 ingyenes 

Farkas Krisztina Fecskefészek Személyiség fejlesztő Fehér Kereszt Alapítvány személyiség fejlesztő 2013. 11. 15. 35 ingyenes 

Szabó Judit Apraja Falva Személyiség fejlesztő Fehér Kereszt Alapítvány személyiség fejlesztő 2013. 11. 15. 35 ingyenes 

Mácsik Erika Apraja Falva Személyiség fejlesztő Fehér Kereszt Alapítvány személyiség fejlesztő 2013. 11. 15. 35 ingyenes 

Bacsó Dóra Gyermeksziget Személyiség fejlesztő Fehér Kereszt Alapítvány személyiség fejlesztő 2013. 11. 15. 35 ingyenes 

Fejes Tímea Gyöngyike Személyiség fejlesztő Fehér Kereszt Alapítvány személyiség fejlesztő 2013. 11. 15. 35 ingyenes 

Nagy Zsuzsanna Szivárvány Személyiség fejlesztő Fehér Kereszt Alapítvány személyiség fejlesztő 2013. 11. 15. 35 ingyenes 

Barger Emőke Fecskefészek Tanfolyam Perneki Jánosné Báb 2013. 10. 28. 40 20 000 Ft 

Francsicsné Sági Katalin Cseperedők Tanfolyam Perneki Jánosné Báb 2013. 10. 28. 40 20 000 Ft 

Nagyné Kucsapszky Edit Apraja Falva Tanfolyam Perneki Jánosné Báb 2013. 10. 28. 40 20 000 Ft 

Fehérváriné M. Zsuzsanna Központ szakvizsga 
Wesley János Lelkészképző 

Főiskola 
szociális szakvizsga 2013. 04. 24. 80 53 000 Ft 
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5. számú melléklet 

 

Iskolarendszerű képzésben tanulók 

 

Név Bölcsőde Iskola Szak Végez 

Bíróné Dombai Erzsébet Napsugár Bölcsőde ELTE Csecsemő és kisgyermeknevelő „F” 2014 

Pusztai Ferencné Gyermeksziget Bölcsőde ELTE Csecsemő és kisgyermeknevelő „F” 2015 

Bodó Béláné Apró Csodák Bölcsőde ELTE Csecsemő és kisgyermeknevelő „F” 2015 

Linkáné Schmidhoffer Csilla Szivárvány Bölcsőde ELTE Csecsemő és kisgyermeknevelő „F” 2015 

Göncziné Sárvári Gabriella Egyesített Bölcsőde  Gödöllői Szent István Egyetem Emberi erőforrás tanácsadó „I” 2014 

Nagy Ildikó Gyermeksziget Bölcsőde  Nyugat- Magyarországi Egyetem Csecsemő és kisgyermeknevelő „F” 2013- ban végzett 

Arany Andrea Gyermeksziget Bölcsőde Eszterházy Károly Főiskola Csecsemő és kisgyermeknevelő „F” 2013- ban végzett 

Berneczei Mária Cseperedők Bölcsőde Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szociálpedagógia „F” 2013- ban végzett 

Nyikos Katalin Apró Csodák Bölcsőde Pannon Kincstár Tanoda Csecsemő és kisgyermeknevelő „E” 2013- ban végzett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. számú melléklet 

 

Nem kredit pontos továbbképzés 

Név Bölcsőde Képzés típusa Szervező Téma Időpont Pontszám Összeg 

Czeglédi Józsefné Fecskefészek egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 17 -  
ingyenes Bíróné Dombai Erzsébet Napsugár egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 17 -  
ingyenes Szopcsák Györgyné Apraja Falva egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 17 - ingyenes 

Misnyovszkyné Révész Katalin Gyermeksziget egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 17 - ingyenes 

Tanács Istvánné Cseperedők egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 17 - ingyenes 

Majthényi Györgyné Csillagfürt egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 17 - ingyenes 

Tóth Andrásné Gyöngyike egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 17 - ingyenes 

Nagy Zsuzsanna Apró Csodák egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 17 - ingyenes 

Rétfalvi Molnár Krisztina Szivárvány egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 17 - ingyenes 

Barger Emőke Fecskefészek egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 26. - ingyenes 

Veróczki Ildikó Fecskefészek egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 26. - ingyenes 

Emőd Tímea Napsugár egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 26. - ingyenes 

Tamásiné Rehák Mónika Apraja Falva egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 26. - ingyenes 

Székely Éva Apraja Falva egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 26. - ingyenes 

Arany Andrea Gyermeksziget egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 26. - ingyenes 

Dancsné Salamon Szilvia  Gyermeksziget egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 26 - ingyenes 

Balassa Ferencné Cseperedők egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 26 - ingyenes 

Balogh Béla Viktorné Cseperedők egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 26 - ingyenes 

Rakovszky Tiborné Csillagfürt egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 26 - ingyenes 

Fejes Tímea Gyöngyike egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 26 - ingyenes 

Kovács- Monostori Edina Apró csodák egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 26 - ingyenes 

Szélesiné Pálfalvi Beatrix Apró csodák egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 26 - ingyenes 

Sándor Jánosné Szivárvány egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 09. 26 - ingyenes 

Horváth Ferencné Fecskefészek egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013.10.01 - ingyenes 

Paládiné Máté Katalin Fecskefészek egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013.10.01 - ingyenes 

Tősér Gabriella Napsugár egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013.10.01 - ingyenes 

Molnárné Szikra Erzsébet Apraja falva egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013.10.01 - ingyenes 

Szálka Józsefné Gyermeksziget egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013.10.01 - ingyenes 

Darázs Tiborné Gyermeksziget egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013.10.01 - ingyenes 

Molnár Józsefné Cseperedők egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013.10.01 - ingyenes 

Kocsis Tóth Tiborné Cseperedők egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013.10.01 - ingyenes 

Francsicsné sági Katalin Cseperedők egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013.10.01 - ingyenes 

Moharos Gáborné Gyöngyike egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013.10.01 - ingyenes 

Deákné Örömi Zsuzsanna Apró csodák egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013.10.01 - ingyenes 

Szántai Mihályné Szivárvány egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013.10.01 - ingyenes 

Farkas Krisztina Fecskefészek egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 08. - ingyenes 

Nagyné Bitter Szilvia Fecskefészek egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 08 - ingyenes 

Németh Kérolyné Napsugár egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 08 - ingyenes 

Perjési Sándorné Apraja Falva egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 08 - ingyenes 

Nagy Zoltánné Gyermeksziget egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 08 - ingyenes 

Szőkéné Sziráki Orsolya Cseperedők egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 08 - ingyenes 

Szabó Zsuzsanna Cseperedők egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 08 - ingyenes 

Gyimesi Katalin Csillagfürt egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 08 - ingyenes 

Fodorné Fedor Krisztina Gyöngyike egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 08 - ingyenes 

Felhősi Sándorné Apró Csodák egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 08 - ingyenes 

Vágóné Nagy Edina Apró Csodák egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 08 - ingyenes 

Nagy Zsuzsanna Szivárvány egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 08 - ingyenes 

Kohán Józsefné Fecskefészek egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 15. - ingyenes 

Lendér Jánosné Fecskefészek egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 15. - ingyenes 

Kripner- Antalffy Zsuzsanna Napsugár egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 15. - ingyenes 

Izsóné Lócskai Andrea Napsugár egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 15. - ingyenes 

Szlávik Attiláné Apraja Falva egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 15. - ingyenes 

Szakács Klára Apraja Falva egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 15. - ingyenes 

Jenei Lászlóné Gyermeksziget egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 15. - ingyenes 

Vincze Brigitta Cseperedők egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 15. - ingyenes 

Szegesdi Eszter Cseperedők egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 15. - ingyenes 
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Gábor Zsanett Csillagfürt egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 15. - ingyenes 

Hermann Eszter Apró csodák egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 15. - ingyenes 

Csomorné Mechler Ida Apró Csodák egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 10. 15. - ingyenes 

Balla farkas Zsuzsanna Fecskefészek egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 11. 06. - ingyenes 

Murvainé Vincze Margit Fecskefészek egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 11. 06. - ingyenes 

Oroszné Petrovai Xénia Napsugár egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 11. 06. - ingyenes 

Varjú Anna Napsugár egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 11. 06. - ingyenes 

Tóth Tímea Apraja Falva egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 11. 06. - ingyenes 

Szabó Judit Apraja Falva egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 11. 06. - ingyenes 

Smilánszky Katalin Gyermeksziget egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 11. 06. - ingyenes 

Kiss Erzsébet Cseperedők egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 11. 06. - ingyenes 

Mándoki Róbertné Cseperedők egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 11. 06. - ingyenes 

Flinger Katalin Apró csodák egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 11. 06. - ingyenes 

Bodó Béláné Apró Csodák egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 11. 06. - ingyenes 

Kaponyás Jánosné Apró Csodák egy napos tréning Ruttkay Eszter kiégés elleni tréning 2013. 11. 06. - ingyenes 

Göncziné Sárvári Gabriella Központ tanfolyam Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Családi Napközi 
tanfolyam 

2013. 08. 28. - ingyenes 

Bálint Klára Apró csodák tanfolyam Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Családi Napközi 
tanfolyam 

2013. 08. 28 - ingyenes 

Szigeti Judit Apraja Falva tanfolyam Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Családi Napközi 
tanfolyam 

2013. 08. 28 - ingyenes 

Fodorné Fedor Krisztina Gyöngyike tanfolyam Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Családi Napközi 
tanfolyam 

2013. 08. 28 - ingyenes 

Bakóné D. Erzsébet Fecskefészek tanfolyam Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Családi Napközi 
tanfolyam 

2013. 08. 28 - ingyenes 

Lendér Jánosné Fecskefészek tanfolyam Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Családi Napközi 
tanfolyam 

2013. 08. 28 - ingyenes 

Kiss Józsefné Gyermeksziget tanfolyam Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Családi Napközi 
tanfolyam 

2013. 08. 28 - ingyenes 

Göncziné Sárvári Gabriella Központ tréning Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Vezetői 
továbbképzés 

2013. 10. 22. - ingyenes 

Fehérváriné Mészáros Zsuzsanna Központ tréning Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Vezetői 
továbbképzés 

2013. 10. 22. - ingyenes 

Tóthné Bucsek Zsuzsanna Fecskefészek tréning Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Vezetői 
továbbképzés 

2013. 10. 22. - ingyenes 

Rapatyiné Bata Ágnes Napsugár tréning Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Vezetői 
továbbképzés 

2013. 10. 22. - ingyenes 

Sinka Jánosné Gyermeksziget tréning Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Vezetői 
továbbképzés 

2013. 10. 22. - ingyenes 

Szigeti Judit Apraja Falva tréning Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Vezetői 
továbbképzés 

2013. 10. 22. - ingyenes 

Berneczei Mária Cseperedők tréning Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Vezetői 
továbbképzés 

2013. 10. 22. - ingyenes 

Gerőcsné Végh Éva Csillagfürt tréning Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Vezetői 
továbbképzés 

2013. 10. 22. - ingyenes 

Bálint Klára Apró Csodák tréning Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Vezetői 
továbbképzés 

2013. 10. 22. - ingyenes 

Nagfejeő Emma Gyöngyike tréning Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Vezetői 
továbbképzés 

2013. 10. 22. - ingyenes 

Jávorszky Istvánné Szivárvány tréning Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Vezetői 
továbbképzés 

2013. 10. 22. - ingyenes 

Kiss Józsefné Gyermeksziget tréning Fehér Kereszt 
Alapítvány 

Vezetői 
továbbképzés 

2013. 10. 22. - ingyenes 

 

 

 

 



7. számú melléklet 

Gyakornoki nyilvántartás 

Gyakornok neve Munka-kör Gyakornoki 

idő 

Minősítési 

határidő 

Minősítés időpontja és 

eredménye 

Megjegyzés 

Kovács- Monostori Edina kisgyermeknevelő 2011. 03. 17. 
2013.év 

03. hó 

18. nap 

idő:2013. 03. 11. 

megfelelt 

nem megfelelt 

Apró Csodák 

Varjú Anna kisgyermeknevelő 2012. 05 13. 
2014. év 
05 hó 

13 nap 

idő:……….. 
megfelelt 

nem megfelelt 

Napsugár 

Palkovics Éva kisgyermeknevelő 2012. 09.02. 
2014. év 

08. hó 
23. nap 

idő:……….. 

megfelelt 
nem megfelelt 

Napsugár 

Vincze Brigitta kisgyermeknevelő …………… 
2013év 

06hó 

26nap 

idő:2013. 06. 18. 

megfelelt 

nem megfelelt 

Cseperedők 

Jenei Lászlóné kisgyermeknevelő 2011. 10. 21. 
2013. év 

10. hó 

20.nap 

Idő:2013. 10. 11. 

megfelelt 

nem megfelelt 

Gyermeksziget 

Bacsó Dóra kisgyermeknevelő 2012. 08. 27. 
2013 .év 
09. hó 

17. nap 

idő2013. 09. 13. 

megfelelt 

nem megfelelt 

Gyermeksziget 

Balogh Krisztina kisgyermeknevelő 2012. 08. 28. 
2014.év 

08. hó 

27. nap 

idő:……….. 

megfelelt 

nem megfelelt 

Gyermeksziget 

 

Szegesdi Eszter 

 

 

kisgyermeknevelő 
2012. 02. 20. 

2014 év 

02.hó 

19. nap 

Idő:……….. 

megfelelt 

nem megfelelt 

Cseperedők 

Kaponyás Jánosné kisgyermeknevelő 
 

2012. 03. 05. 

 

2014.év 

03. hó 

04. nap 

idő:……….. 

megfelelt 

nem megfelelt 

Apró Csodák 

Nagy Fatime kisgyermeknevelő 2012. 08. 27. 
2014 év 
08.hó 

26.nap 

idő:……….. 
megfelelt 

nem megfelelt 

Gyöngyike 

Králik Kitti kisgyermeknevelő 
 

 

2014 év 

08.hó 
26.nap 

idő:……….. 

megfelelt 
nem megfelelt 

Fecskefészek 

Ipacs Vanda kisgyermeknevelő 2013. 09. 02. 
2014 év 

08.hó 

30.nap 

idő:……….. 

megfelelt 

nem megfelelt 

Gyermeksziget 

Széles Nikolett kisgyermeknevelő 2013. 08. 06. 
2015 év 

08.hó 

05.nap 

idő:……….. 

megfelelt 

nem megfelelt 

Cseperedők 

Linkáné Schmidhoffer Csilla kisgyermeknevelő 
 

 

2014 év 
08.hó 

26.nap 

idő:……….. 
megfelelt 

nem megfelelt 

Szivárvány 

 



8. számú melléklet 

 

  

Apró Csodák Bölcsőde Apraja Falva Bölcsőde 

  napi nyitva tartás  napi nyitva tartás  

hétfő 
időszakos 

15-19 7-15 

játszó 
9-13 15-18 

kedd 
időszakos 

7-15 15-19 

játszó 
15-18 9-13 

szerda 
időszakos 

8-18 0 

játszó 
0 9-18 

csütörtök 
időszakos 

0 8-18 

játszó 
9-18 0 

péntek 
időszakos 

8-15 8-15 

játszó 
9-13 9-13 

     



9. számú melléklet 

 

 

IDŐSZAKOS GYERMEKFELÜGYELET LÉTSZÁMA 

APRAJA FALVA BÖLCSŐDE 

 Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

1.  0 5  1   

2.  0 0 6 zárva  7 

3.  zárva  9 10  4 

4.  5  zárva 4 8 zárva 

5.  5 4 7  4 8 

6.   0 3  zárva 6 

7.   zárva  9 10 3 

8.  4 8  2 8  

9.  2 4 7 zárva  8 

10.  zárva  3 6  2 

11.  4  zárva 4 10 zárva 

12.  3 9 9  3 8 

13.   2 4  zárva 5 

14.   zárva  5 8  

15.  5 8  4 5  

16.  0 2 7 zárva  9 

17. 0 zárva  2 4  0 

18. 1 3  zárva 4 11 zárva 

19. zárva 2  8  4 9 

20. 1   6  zárva 5 

21. 0  zárva  5 9 3 

22.  6 7  2 6  

23.  0 4 6    

24. 3 zárva  2 9   

25. 2 4  zárva 7 10  

26. zárva 3 6 6  4  

27. 4  1 5  zárva  

28. 2  zárva  11 10  

29.  3 10  5 6  

30.  0 4 7    

31.  zárva   11   

        

 13 49 74 97 103 116 77 
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10. számú melléklet 

 

 

IDŐSZAKOS GYERMEKFELÜGYELET LÉTSZÁMA 

APRÓ CSODÁK BÖLCSŐDE 

 Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

1.     9   

2.    0 8  0 

3.    1 zárva  9 

4.    9 7 0 7 

5.    zárva  0 zárva 

6.    5  0 7 

7.     3 zárva 0 

8.     5 8  

9.    3 6  0 

10.    8 zárva  7 

11.    7 9 2 5 

12.    zárva  10 zárva 

13.    5  8 5 

14.     0 zárva  

15.     10 6  

16.    0 6  0 

17.    9 zárva  5 

18.    9 8 0 3 

19.    zárva  7 zárva 

20.    8  6 0 

21.     0 zárva 0 

22.     10 11  

23.    3    

24.    11 zárva   

25.    9 6 1  

26.    zárva  9  

27.    9  8  

28.     0 zárva  

29.     8 6  

30.    1 5   

31.     zárva   

        

    97 100 82 48 
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11.számú melléklet 
Kőbányai Egyesített Bölcsődék Munkaközössége  

 

Tárgy: javaslat bölcsődei felvétel 

elbírálásának szempontjaihoz 

 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék Munkaközössége a következő javaslatot teszi annak érdekében, hogy a 

Kőbányai Önkormányzat megnyugtatóan tudja biztosítani a kerületi bölcsődékbe jelentkező bölcsődés korosztály 

elhelyezését.  

Fontosnak tartjuk, hogy a beiratkozás időszakában az egyeztetett szempontok ismeretében az bölcsődevezetők 

hiteles információt tudjanak nyújtani a szülők számára az elsőfokú döntés meghozatala előtt.  

 

A bölcsődei felvétel elbírálásának lehetséges szempontjai: 

Biztosítani kell a bölcsődébe a gyermek elhelyezését ha: 

 betöltötte a 20 hetes kort, de a tárgyév 08.31.-ig nem tölti be a 3. életévét, valamint a fogyatékkal élő 

gyermek esetében, ha nem töltötte be a 5 éves kort, és alapellátásban gondozható-nevelhető, erről 

Szakértői Bizottság által kiadott határozata van 

a) akinek a családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése érdekében állandó napközbeni 

ellátásra van szükség, felvételét a gyámhatóság, háziorvos, védőnő valamint a BÁRKA kezdeményezte.  

b) mindkét szülő munkáltatói igazolással rendelkezik (a gyermekkel gyesen lévő szülő esetében a felvételhez 

elegendő a munkáltatói szándéknyilatkozat) 

c) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

d) akit hajadon, nőtlen özvegy, elvált vagy a házastársától külön élő - kivéve az élettársi kapcsolatban élő- 

szülője nevel, 

e) akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a három főt, 

f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41 §-a szerint jogosult a napközbeni 

ellátás igénybevételére.  

g) akit a szülője orvosilag igazolt állapota miatt egyáltalán nem vagy csak részben tud ellátni,  

 

Felvételi Kritériumok: 

a) GYED folyósítás alatt az a gyermek, akire tekintettel folyósítják az ellátást, nem járhat napközbeni ellátást 

biztosító intézménybe  

b) a tárgyév, december 31-ig a beszoktatást megkezdő gyermekek számára tudjuk garantálni a bölcsődei 

férőhelyet (ettől eltérő felvételi kérelem esetén, a jelentkezés sorrendjében felkínálunk üres férőhelyet a 

kerület valamelyik bölcsődéjében, ahol épp üres férőhely van) 

  

 A felvételnél elsőbbséget élveznek:  

a) A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

b) Az a gyermekek, akinek mindkét szülője rendelkezik munkáltatói igazolással (anya szándéknyilatkozattal)  

c) Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozattal rendelkezik, és a szülők dolgoznak 

d) A kerületben lakó családok gyermekei 

e) A bölcsődébe  járó gyermekek testvérei 

f) A társóvodába járó gyermekek testvérei 

g) A társiskolába járó gyermekek testvérei 

h) Tulajdonosi szerződéssel rendelkezők 

 

Amennyiben a bölcsőde a fent említett kritériumoknak megfelelően a gyermek bölcsődei felvételét teljesítette, az 

esetleges üres férőhelyekre felvehető az  a gyermek is, akinek  a két szülő közül csak egyikük rendelkezik 

munkáltatói igazolással. Ezek a gyermekek várólistára kerülnek! Amennyiben a kerületben minden bölcsődés 

korú gyermek elhelyezése biztosított, ezt követően történik az ő felvételük.  

 

Budapest, 2013. 04.30. 
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12.számú melléklet 
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13.számú melléklet 

 
Kőbányai Bölcsődék Gyepszőnyegezése 2013-2014 

  m
2
 

Az udvar 
füvesíteni 

kívánt össz 
mérete /m

2
  

felmért. 
m

2
 

2013-ban 
leterített 

gyep 
szőnyeg 
KŐKERT  

/m
2
 

2013-ban 
leterített 

gyep 
szőnyeg 
Bölcsi/m

2
 

2013-ban 
leterített 

gyep 
szőnyeg 
ÖSSZES 

/m
3
 

Kőkert 
Kft+ 

Bölcsőde 
összes 

költsége 
2013 

2014-ben 
leteríteni 

kívánt gyep 
szőnyeg 

ÖSSZES/m2 

Ft/m
2
 

Gyepszőnyeg 
összes 

költsége 2014 

Cserére szoruló 
térkő /m

2
 

Cseperedők Bölcsőde 
Szent László tér 

  
  

Hátsó rész 54 

360 368 170 0 170 238 000 190 1 400 266 000 0 
Ferde játszóháznál 82 

Középső rész 108 

Szent László tér felől 124 

Gyereksziget Bölcsőde 
Újhegyi sétány 15-17. 

Hang u. felőli rész 345 
678 678 170 163 333 466 200 345 1 400 483 000 194 

Harmat u. felőli rész 333 

Apraja Falva Bölcsőde 
Újhegyi sétány 5-7. 

  

Széchenyi isk.felől 64 

657 457 110 347 457 639 800 200 1 400 280 000 179 Középső rész 245 

Első rész 148 

Szivárvány Bölcsőde 
Maglódi út 29. 

  
  

325 
  

335 325 170 80 250 350 000 75 1 400 105 000 84 

Apró Csodák Bölcsőde 
Zsivaj utca 1-3. 

  

Ónodi köz felől 189 

605 605 170 0 170 238 000 435 1 400 609 000 235 Középső rész 200 

Legelső rész 216 

Napsugár Bölcsőde 
Mádi u. 127. 

Mádi u. felől 171 
679 391 170 0 170 238 000 679 1 400 950 600 257 

Nagy homokozónál 220 

Fecskefészek Bölcsőde 
Gépmadár u. 15 

  
  

  
2 400 2 400 0 0 0 0 0 1 400 0 342 

  

Csillagfürt Bölcsőde 
  
  

Vaspálya u felől 780 

1 287 1 287 0 0 0 0 1 287 1 400 1 801 800 189 Román u felől 432 

Belső 75 

Gyöngyike Bölcsőde 
Salgótarjáni út 47 

  
  

  
88 88 0 1 2 0 88 1 400 123 200 45 

  

Összesen: 7 089 6 599 960 591 1 552 2 170 000 3 299   4 618 600 1 525 

 


