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A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik 

formája. A bölcsődében a családban nevelkedő – 20 hetestől-3 éves korú gyermekek szakszerű 

nevelését és gondozását végezzük. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, a bölcsődei gondozási-

nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. XXXI. törvény 42.§ (1) bekezdés értelmében, amennyiben a gyermek még nem érett az 

óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig gondozzuk a bölcsődében. A 

bölcsődében végezzük a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását, korai habilitációs és 

rehabilitációs fejlesztésüknek helyet biztosítunk. 

A bölcsődében alapellátáson túl szolgáltatásként, alkalmankénti időszakos 

gyermekfelügyelettel segítjük a családokat. 

A bölcsődébe felveszünk minden olyan kisgyermeket, akinek a szülei, nevelői valamilyen ok 

miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. Előnyben részesítjük a felvételi eljárás során azon 

kisgyermeket, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a 

bölcsődei nevelés-gondozás, valamint a gyermekvédelmi törvény 42/A§-a értelmében a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket. 

A gyermek bölcsődébe történő felvételét általában a szülő kéri, egyéb estben a szülő 

hozzájárulásával kezdeményezheti a védőnő, a gyermekjóléti szolgálat, a házi gyermekorvos. 

 

A bölcsőde szervezeti feltételeinek jellemzői: 

A bölcsőde alapító okirattal rendelkezik, melyet Enying Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 13/2013. (I.30.) határozatával hagyta jóvá. 

Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő, előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Enying Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala szervezeti egysége útján látja el.  

A bölcsőde működési engedélyének tanúsítványát a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala állította ki, mely szerint a bejegyzett férőhelyek száma 30. 

 

A bölcsőde nyitvatartása: 

A bölcsőde nyitvatartási idejének meghatározásakor figyelembe vettük a bölcsődébe járó 

gyermekek szüleinek munka kezdését és befejezését. Az így meghatározott nyitvatartási idő reggel   

6.30-tól 17.30-ig. E szerint a bölcsőde nyitvatartási ideje napi 11 óra. A nyári zárás időpontját (2015. 

07.01.-től 2015. 08.02.-ig) Enying Város Képviselő-testülete a 167/2015.(IV.29.) számú határozatával 

elfogadta. 

 

 



 

 

A bölcsőde kapcsolatai: 

Fontosnak tartjuk, hogy a bölcsődei gondozás-nevelés a családi neveléssel együtt, azt 

kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. 

A szülő joga, hogy: 

 megismerhesse a gyermekcsoportok életét 

 megismerje a gondozási-nevelési elveket 

 tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a kisgyermeknevelőtől 

 véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban 

 megismerje saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat. 

A család és az intézmény közötti jó kapcsolat kialakítását úgy biztosítjuk, hogy a szülők 

megismerjék a bölcsődei nevelés elveit és gyakorlatát. A kisgyermeknevelők pedig a szülő 

segítségével megismerik a gyermek egyéni igényeit, szokásait, melyet az alábbi gyakorlat szerint 

szervezzük: 

 bölcsődelátogatás 

 családlátogatás 

 szülővel történő fokozatos beszoktatás és napi találkozások. 

Együttműködünk mindazon intézményekkel, akik a családoknak nyújtott szolgáltatások és 

ellátások során a gyermek családjával kapcsolatba kerülnek: 

 gyermekjóléti szolgálat 

 védőnői szolgálat 

 házi gyermekorvosi szolgálat 

 nevelési tanácsadó 

 óvoda 

 képző intézmények 

 korai fejlesztés szakemberei 

 gyámügy. 

 

A bölcsődei nevelés- gondozás célja: 

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás 

keretében a gyermek fizikai, érzelmi biztonságának és jólétének megteremtésével feltétel nélküli 

szeretettel és elfogadással a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, 

tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegítjük a harmonikus 

fejlődését. 

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjában foglalt elvek, valamint 

gyakorlatban való érvényesítésük határozzák meg a bölcsődében folyó nevelő-gondozó munka 

minimum követelményeit. Saját szakmai programunkat is e szerint készítettük. 



 

 

Bölcsődénk nevelés- gondozás feladatai: 

Egészségvédelem: egészséges, biztonságos környezet kialakításával támogatjuk a gyermekek 

fejlődését. Fontosnak tartjuk a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítését, valamint a 

testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését. Ezt segíti a folyamatos napirendünk.            

Ezen belül: étkezés, tisztálkodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, 

játék, mozgás. 

Érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése érdekében: derűs légkör biztosítására, a bölcsődébe 

kerüléssel járó nehézségek csökkentésére törekszünk. Ehhez fontos a gondozónő- gyermek között 

szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakításának, valamint az én tudat egészséges 

fejlődésének támogatása. A kommunikatív képességek fejlődésének segítése. 

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése: a gyermek életkorának, érdeklődésének 

megfelelő tevékenységek biztosítására törekszünk. Támogatjuk önálló aktivitásukat és kreatív 

tevékenységüket. Fontosnak tartjuk a minél több ismertnyújtást, a tapasztalatok, élmények 

feldolgozásának segítését: összhangban az egyes csoportok nevelési tervével. 

 

Bölcsődénkben kötelezően vezetett dokumentáció: 

A gyermek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat alakulásáról való tájékozódás 

céljából a módszertani javaslatokban, valamint a Gyvt.– ben meghatározottak szerint dokumentációt 

vezetünk. A dokumentáció vezetésénél a személyiségi jogokat, valamint az adatvédelmi szabályokat 

figyelembe vesszük. 

A bölcsődei nevelés-gondozás személyi feltételei: 

Összes, engedélyezett álláshelyek száma 2015. évben:10 fő 

 10 fő 8 órában foglalkoztatott, 

 2 fő közhasznú foglalkoztatott 

A főállású dolgozók munkakör szerint: 

 1 fő vezető 

 6 fő kisgyermeknevelő 

 1 fő szakácsnő 

 1 fő élelmezésvezető 

1 fő takarítónő 

 a közhasznú dolgozókat technikai munkakörben foglalkoztatjuk. 

 

 

 



 

A kisgyermeknevelők valamennyien rendelkeznek a munkakör betöltéséhez előírt 

szakképesítéssel. Továbbképzésre kötelezett  2 fő, 1 fő a továbbképzési kötelezettség alól mentesül, 2 

fő továbbképzési kötelezettség teljesítése lejárt. 

A dolgozók 2015. évben munka- és tűzvédelmi oktatáson vettek részt. 

A bölcsődébe járó gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét gyermekgyógyász 

szakorvos látja el heti 3 órában (csoportonként 1 óra). Figyelemmel kíséri a gyermekek testi és 

szellemi fejlődését, ennek érdekében 1 éves korig havonta, majd negyedévenként rendszeresen ismétli 

és dokumentálja a vizsgálatokat. Megbetegedés esetén sürgősségi ellátásban részesíti a gyermekeket. 

Valamennyi munkakörben dolgozó kötelezett az évente ismétlődő időszakos munkaköri 

alkalmassági vizsgálatra, melyet a foglalkozás egészségügyi szolgálat végez.  

 

A bölcsőde tárgyi feltételei: 

„ Városi Bölcsőde intézményének infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” című 

KDOP.-5.2.2./B-09-2009-0006 jelű nyertes pályázat eredményeként tárgyi feltételeink maximálisan 

adottak. Szép, esztétikus környezetben változatos fejlesztő játékkészlettel várjuk az otthonról 

érkezőket. 

 

Bölcsődei élelmezés: 

A bölcsőde az élelmezést a rendszeres étkezést biztosító szervezett élelmezési ellátásra 

vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás szerint biztosítja. A főzés helyben történik a korszerű tej- 

és főzőkonyhán belül. „ Az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény 50.§-ának  (3) bekezdése 

előírja, hogy „ A közétkeztetésben- különös tekintettel az egészségügyi, szociális és 

gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre- az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és 

tápértékű étkezést kell biztosítani.”              

Az étrend tervezésekor figyelembe vesszük, hogy a kisgyermek bölcsődei élelmezésben- minimum 4-

szeri étkezés esetén- az ajánlott napi energia- és tápanyagtartalom 75%-át kell biztosítani. 

Enying Város Önkormányzat mezőgazdasági Start munkaprogram keretében megtermelt 

terményeiből rendszeresen kaptunk friss zöldségárut. 

 

A bölcsőde 2015. évi ellenőrzése: 

- Magyar Államkincstár 

 

- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

 

 



 

 

Az Enyingi Városi Bölcsőde 2015.évi költségvetésének mutatószámai az alábbiak szerint alakultak: 

 

1. Bevételi előirányzatok értékelése: 

2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesített előirányzat 

2.036.000Ft 2.992.0010Ft 2.294.345Ft 

 

Az intézmény fő bevételi forrása a térítési díjakból származik. 

Térítési díjak: 1.796.744Ft 

 

2. Kiadási előirányzatok értékelése: 

 2015. évi eredeti 

előirányzat 

2015. évi módosított 

előirányzat 

2015. évi teljesített 

előirányzat 

Bér 21.664.000Ft 22.969.000Ft 22.417.000Ft 

Járulék 5.851.000Ft 6.204.000Ft 5.900.000Ft 

Dologi kiadás 6.153.000Ft          6.224.000Ft 5.575.000Ft 

Egyéb működési célú 

kiadások 

          406.000Ft 406.000Ft 129.000Ft 

Összesen 34.074.000Ft 35.803.000Ft 34.021.000.Ft 

 

 A tárgy év során az intézmény minden kiadási főcsoport esetében a módosított előirányzat 

összegén belül maradt, túllépés nem történt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az Enyingi Városi Bölcsőde 2015. évi mutatószámai az alábbiak szerint alakultak: 

 

 működő bölcsőde        1 

 férőhelyek száma         30 

 2015. évi nyitvatartási napok száma      223 

 teljesített gondozási napok száma /jelenlétek/     5386 

 teljesített  élelmezési napok száma                                                                         5386 

ebből:                                                                    

-100% normatív kedvezményben részesülő, ezért ingyenesen étkezők száma  

  (1771/235= 7,53 fő)                   7 fő 

-50% normatív támogatásban részesül( 2015. 08.31-ig)   

              (1075/235 =4,57fő)                                                                                   5 fő 

-normatív kedvezményben nem részesülők száma 

              (2583/235= 10,99fő)                                                                                 11 fő 

                                                                                                                                

- kihasználtság a gondozott gyermekek számához viszonyítva   80,50% 

 (csak a napi jelenlét alapján) 

 beíratott gyermekek száma (jelenlét+hiányzás)                 6412 

 kihasználtság a beíratott gyermekek számához viszonyítva   95,84%  

            ( 6412x100/223/30) 

 az adott hónapban 10 napnál többet hiányzó gyermekek száma                           0 fő 

 korai fejlesztésben részesülő gyermekek ellátási napjainak száma:   

 (523 nap/2 =2,55)       3 fő 

 normatív támogatás elszámolásához (bölcsődébe beíratott gyermekek      

száma alapján)igényelhető normatíva  

           (6554 nap / 235=27,88)                                                                               28 fő 

                                                                                                         

 a szülők által fizetett térítési díj összege:     425Ft 

 a szülők által fizetett gondozási díj összege:     100Ft 

 az intézmény működtetésének forrásai: 

 ingyenesen étkezők normatívája 

 normatív támogatás 

 saját bevétel 

 önkormányzati támogatás 

 

 

 

 

 



 

 

    Továbbra is azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a gyerekek jól érezzék magukat nálunk, velük való 

kapcsolatunkban alapvető minden kisgyermek szeretetteljes elfogadása. Az eddigi bölcsődei 

hagyományok mellett célunk továbbfejleszteni, még több új tartalommal megtölteni értékkel 

gyarapítani a szakmai munkát. Barátságos, szép, ízlésesen berendezett, jól felszerelt a bölcsőde. Arra 

törekszünk, hogy a megváltozott jó körülmények között minél jobban megfeleljünk az új 

kihívásoknak, de leginkább a gyermekeknek, akiket szeretni, fejlődésükben támogatni mindannyiunk 

közös felelőssége. 

 

 

„ A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő 

éveknél. Amit ez a kor elront vagy elmulaszt, később helyrehozni 

nem lehet. Ezekben az években eldől az ember sorsa jóformán egész 

életre. ”  

                                                                          Kodály Zoltán 

 

 

 

 

 

Kérem a szöveges beszámoló elfogadását! 

          Tóth Judit  

                                                                                                              intézményvezető 

  

 

 

Enying, 2016. május 10. 

 

  

 


