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Városi Bölcsıde
8130 Enying, Vas G.u.8.
Tel: 22/372-063
e-mail:enyingbolcsi@citromail.hu
Tárgy: Beszámoló a Városi Bölcsıde 2010. évi tevékenységérıl
Címzett: Enying Város Önkormányzatának Képviselı –testülete

Tisztelt Képviselı- testület!

Enying városában több mint félévszázados hagyománnyal rendelkezik a bölcsıdei
ellátás. Korai idıszakában idényjelleggel mőködött, tavasztól késı ıszig nyitotta meg
kapuit a kisgyermekes édesanyák elıtt.
Az épület családi ház jellegő, melyben 20 férıhelyen – 1 gondozási egység, azaz –
két csoport mőködött. Az 1960-as évektıl állandó mőködési engedély alapján
üzemel.
A bölcsıde, a gyermekjóléti alapellátás részeként, a gyermekek napközbeni
ellátásának egyik formája. A bölcsıdébe felvehetı: minden olyan kisgyermek, akinek
szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. Elınyben kell
részesíteni a felvétel során azt a kisgyermeket, akinek valamilyen szociális – vagy
egyéb ok miatt egészséges fejlıdése érdekében szükséges a bölcsıdei nevelés,
gondozás. Továbbá a gyermekvédelmi törvény 42/A.§-a értelmében a bölcsıdei
felvételnél elınyt élveznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermekek.
A bölcsıde szervezeti feltételei szerint alapító okirattal rendelkezik, valamint
szervezeti és szakmai önállósággal.
Nyitvatartási idı meghatározásánál a bölcsıdébe járó gyermekek szüleinek
munkakezdését és befejezését figyelembe véve: reggel 6.30-tól délután 17.30-ig,
napi 11 órában látjuk el a gyermekeket. A meghosszabbított nyitvatartást nem
igényelték a szülık.
A bölcsıdei szünet idejét és idıtartamát egyeztettük a szülıkkel és a fenntartóval.
2010. évben július 1-tıl augusztus 6-ig nem üzemelt a bölcsıde.
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Szakmai munkánk
A bölcsıdei ellátás keretében a gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének
megfelelıen biztosítjuk a gondozás és nevelés feltételeit, így különösen
• A törvényes képviselı közremőködésével történı fokozatos beilleszkedés
lehetıségét,
• A megfelelı textíliát, bútorzatot,
• A játéktevékenység feltételeit,
• A szabadban tartózkodás, alvás feltételeit,
• Az egyéni bánásmódot,
• A fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit,
• Az étkezést, valamint szakszerő gondozást – nevelést és egészségügyi
ellátást.
A magas csoportlétszámok miatt alapfeladaton túli szolgáltatást ebben az évben nem
vállalhattunk.
Enying Város Önkormányzatának Képviselı- testülete a Városi Bölcsıde alapító
okiratát 2010. június 1-i hatállyal módosította. Így szerepel a sajátos nevelési igényő
gyermekek ellátása az intézmény feladatai között. Ennek személyi és tárgyi feltételei
az új intézményben valósulnak meg.
Intézményünk nyitottsága, család- és gyermek centrikussága, nevelési módszereink,
egyre inkább feledtetik a bölcsıdérıl kialakult régi képet.
Az a célunk, hogy a bölcsıdébe kerülés után is zavartalan legyen a kisgyermekek
fejlıdése. Ennek érdekében nagy gondot fordítunk a személyes jellegő, bizalomra
épülı kapcsolatok kialakítására. Ezért munkánkban alkalmazzuk valamennyi ismert
szakmai eljárást. Az egyéni beszélgetések, a családlátogatás, a beszoktatás jó
lehetıséget kínálnak arra, hogy egymás gondozási – nevelési elveit ismerjük, azt a
gyakorlatban is bemutassuk. Törekszünk arra, hogy összhangba hozzuk a szülıi
kompetenciát és a szakmai illetıségünket azért, hogy az egyéni gondozási –
nevelési programot ki tudjuk alakítani.
Szolgáltatásunk alapja a kisgyermek tisztelete és szeretete, erre építjük a szakmai
ismereteket és eljárások alkalmazását.
Bölcsıdénk engedélyezett férıhelyszáma (20, majd 2010. november 10.-tıl 24) egy
gondozási egységet képez. Ezen belül a két csoportban – csecsemı-tipegı és
nagycsoport – 20 hetes kortól 3 éves korig végezzük a kisgyermekek gondozását,
nevelését.
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A csoportokat életkor szerint alakítottuk ki.
A bölcsıde feltöltöttsége a törvény szerint nem haladhatja meg a 100 %-ot. Ezt 2010.
évben nem tudtuk tartani, több hónapig 130 % volt a beíratott gyermekek száma a
férıhelyhez viszonyítva.

Személyi feltételeink
Engedélyezett álláshelyek száma:
• 1 fı vezetı
• 4 fı kisgyermeknevelı
• 1 fı szakácsnı
Összesen: 6 fıállású dolgozó
A kisegítı feladatokat 2 fı közhasznú dolgozó látja el, a dolgozók évente
többször váltották egymást, mivel rendelet szabályozza foglalkoztatásukat.
A szakdolgozók közül mindenki rendelkezik a 15/1998. NM. rendeletben elıírt
szakmai végzettséggel.
A kötelezıen elıírt minısített szakmai továbbképzést átütemeztük 2011. évre.
A
bölcsıdébe
járó
gyermekek
rendszeres
egészségügyi
felügyeletét
gyermekgyógyász szakorvos látja el, heti két órában. Figyelemmel kíséri a
gyermekek testi és szellemi fejlıdését, ennek érdekében 1 éves korig havonta, majd
pedig negyedévenként rendszeresen ismétli a vizsgálatokat. Megbetegedés esetén
sürgısségi ellátásban részesíti a gyermekeket.

Tárgyi feltételeink:
A bölcsıde adaptált épületben mőködik, belsı elosztása nem megfelelı.
Tervszerően minden évben kisebb-nagyobb átalakítás, apró felújítás történt. A
csoportszobák egységesen szépek, fenyı lambéria burkolattal lettek ellátva a
parketta cserére szorult. Bútor - és eszközbeszerzés a balesetveszély kiküszöbölése,
a régiek elhasználódása miatt indokolt lett volna. Udvarunk tágas, füvesített, de több
játék nem felelt meg a kötelezı (78/2003.GKM.rend.) felülvizsgálat során – ezeket
pótolni kellene. A legnagyobb gondot továbbra is a fızıkonyha okozta, mint már
korábban többször is jeleztem. A mőködési engedélyt meg kellett volna újítani, de az
ÁNTSZ szakhatósági véleménye szerint annyira korszerőtlen, hogy engedélyt ebben
a formában nem kaphattunk rá.

4/8

A konyhafelújításra bekért tervezıi árkalkuláció szerint 13.503.730 Ft lett volna a
munkálatok költsége. Azért vetıdött fel a pályázat lehetısége, mert az ehhez
szükséges önrész összegszerően kevesebb, mint amennyibe a konyha felújítása
került volna.
A város Az új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Regionális Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Városi Bölcsıde intézményének
infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bıvítése” címő, KDOP-5.2.2./B-09-20090006 jelő pályázatát a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetıje
71.972.997.- Ft összegő támogatásra érdemesnek ítélte. (79.969.997Ft összköltség)
Enying Város Önkormányzata pedig a pályázathoz szükséges 10 százalék önrészt
biztosította. Ez a sikeres Európai Uniós pályázat, amely a Városi Bölcsıde
kapacitásbıvítését, infrastrukturális fejlesztését foglalta magába, tette lehetıvé egy
új, modern Uniós szabvány szerint felújított 20 férıhelyrıl 30 férıhelyre bıvült
bölcsıde felépítését. A terveket Ádám László magántervezı készítette. A munkálatok
idejére a bölcsıdét ideiglenesen a Rákóczi u. 33. szám alatti egykori iskola
épületébe kellett áthelyezni, szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében.
Az egyes szakhatóságokkal egyeztettünk az épület megtekintését követıen, az
elvárásaikat illetıen. A szakhatóságok közül több határozott meg olyan feladatot,
melyek megvalósítása többletköltséggel járt. Az EVSZI vezetıje és helyettese is jelen
volt az épület bejárásakor, és a szükséges felújítások tekintetében elkészült a
költségvetés.
A felújításhoz az önkormányzat 448.005 Ft + ÁFA összeget biztosított. A
szakhatóságok által elıírtak megvalósulása nélkül, az intézmény nem költözhetett
volna át az iskolába, nem veszélyeztethettük a már nyertes pályázat sikerét. Két
hónapig tartott az iskola épületének bölcsıdei célra történı átalakítása, mely
rengeteg munkával járt. Enying Város Szolgáltató Intézménye és a Városi Bölcsıde
dolgozóinak köszönhetıen, 2010. július végén átköltözhettünk ideiglenes helyünkre.
Barátságos, hangulatos, családias környezetben fogadhattuk a hozzánk érkezı
kisgyermekeket.
A kivitelezınek ténylegesen 2010. november. 2.-án adtuk át a Vas Gereben
utcai bölcsıdét, ahol a munkálatok azonnal megkezdıdtek.
A beruházás következtében megvalósult a régi épület felújítása és bıvítése az
utcafront felé. Megfelelı mérető csoportszobák és kiszolgáló helyiségek kialakítása
mellett, a gépészeti-elektromos és főtésrendszer teljes felújítása és korszerősítése,
valamint akadálymentesítés is szerepelt a tervben. Jelenleg az eszközök és a
bútorok érkezésére, valamint az engedélyekre várunk, már a visszaköltözést
tervezzük.
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A 10 fıvel megnövekedett gyereklétszám mellé a pályázat eredményeként 2 fı
kisgyermeknevelı, illetve 1 fı részmunkaidıs élelmezésvezetı kerül alkalmazásra.

Az intézmény gazdálkodása
Gazdálkodási
jogkör alapján: önállóan mőködı, elıirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. Pénzügyi – gazdasági feladatainkat Enying
Város Szolgáltató Intézménye szervezeti egysége útján látja el.
A Városi Bölcsıde 2010. évi költségvetésének mutató számai az alábbiak.

1. Bevételi elıirányzatok értékelése:
Módosított elıirányzat
2010. évi eredeti elıirányzat
1.300.000Ft

1.270.000Ft

Teljesítés
1.270.291Ft

Az intézmény bevételi forrása: étkezési térítési díjak+ áfa, gázvisszatérítés. A
teljesítés némileg elmaradt az eredeti elıirányzattól, mivel kevesebb nyitvatartási nap
realizálódott az intézmény költözése miatt. Más jellegő bevétel a tárgyévben nem
volt.

2. Kiadási elıirányzatok értékelése:
2010. évi eredeti elıirányzat
Teljesítés
15.446.000Ft
18.337.946Ft

Módosított
elıirányzat
18.382.000Ft

A bér- és járulékokra a 2010. évi költségvetésnek 70%-át fordítottuk. A dologi
kiadásokra 30 % jutott: ezen belül 31% a gyermekek élelmezési költsége és ennek
áfa vonzata. Az élelmezési kiadás és a bevétel az ingyenesen étkezık normatív
támogatásával kerül egyensúlyba. Nem tervezett kiadás 2010. évben nem volt.
Külsı támogatásként 60.000 Ft értékő játékot kaptunk 2010. karácsonyára.
Támogatóink: bölcsıdés gyermekünk szülei, valamint a Képviselı-testület egyik
tagja.
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A Városi Bölcsıde szakmai feladatainak teljesítése:
a. mőködı bölcsıde:
b. férıhelyek száma:

1
20., 2010. november 10-tıl

24

c. 2010. évi nyitvatartási napok száma:
223
d. teljesített gondozási napok száma:

4311

e. kihasználtság a gondozott gyermekek számához viszonyítva:
93,84%
f. kihasználtság a beíratott gyermekek számához viszonyítva:
118%
g. gyermekvédelmi támogatásban részesülı, ezért ingyenes étkezık száma
/711:251 nap/ :

3 fı

h. a bölcsıdébe beíratott gyermekek száma 2010. évben:
42 fı
i.

a szülık által fizetett térítési díj összege:

400Ft

ebbıl 4-szeri étkezést biztosítunk
j.

dolgozói létszámunk 2010. évben 6 fıállású és 2 fı közhasznú foglalkoztatott,
illetve 2010. augusztustól 4 fı közhasznú foglalkoztatott.
A fıállású dolgozók munkakör szerint:
•

1 fı vezetı

•

4 fı gyermekgondozónı

•

1 fı szakácsnı
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•

a közhasznú dolgozókat technikai munkakörben
foglalkoztatjuk.

k. az intézmény mőködtetésének forrásai: 2010. évi normatív támogatás, saját
bevétel, önkormányzati támogatás.
•

ingyenesen étkezık normatívája: 3 fı x 65.000Ft= 195.000Ft

•

normatív támogatás: 17 fı x 494.100Ft=

8.399.700Ft

•

saját bevétel:

1.270.291Ft

•

önkormányzati támogatás:

8.472.995Ft

A bölcsıdei hagyományok megırzése mellett célunk tovább fejleszteni, új
tartalommal megtölteni, értékekkel gyarapítani a szakmai munkát, hogy minél
jobban megfeleljünk az új kihívásoknak, fıképpen a gyermekeknek, akiket
szeretni, fejlıdésükben támogatni mindannyiunk közös felelıssége.

Ahogy Herman Alice kiváló gyermekpszichológus megfogalmazta:
„A gyermek a miénk, a tied, az enyém.”

Kérem a szöveges beszámoló elfogadását.

Enying, 2011. május 04.

Tisztelettel: Királyné Csernánszki Ilona
bölcsıdevezetı
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