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AZ INTÉZMÉNY ADATAI 
 
Megnevezés: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: JEB) 
Székhely: 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. 
Levelezési címe: 1083 Budapest, Szigetvári u.1.  
Telefonszáma: 210-9188; 303-1767  
E-mail címe: jeb@bolcsode-bp08.hu 
Honlap: www.bolcsode-bp08.hu  
 
1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 
Munkavállalói engedélyezett létszám: 197 fő. 
 
A munkavállalói engedélyezett létszám: 197 fő – ebből szakmai: 161 fő, egyéb 36 fő. 
 
Foglalkoztatottak éves átlag létszáma:  

- teljes munkaidős:                   194 fő 
- részfoglalkozású:                       2 fő 
- önkéntesek:                                0 fő 

 
Üres álláshelyek száma (átlagosan):      12, ebből tartósan üres: 7 álláshely 
 
Megbízási szerződéssel 1 fő került foglalkoztatásra. 
 
Közfoglalkoztatás: a 2018.07.02. napjától indult 10106/26/00493 számú Hatósági 
szerződésben meghatározott támogatott létszám 1 fő, mely 2019. február 28. napjáig tart. 
Ebben az időszakban nem volt közfoglalkoztatásra jelentkező. 
 
2. TÁRGYI FELTÉTELEK 
 
A bölcsődei nevelés-gondozás az érzelmi fejlődés, a szocializáció és egészséges életmód 
megalapozása. A személyi és tárgyi feltételek megteremtésével lehetőséget biztosítunk a 
kisgyermekeknek az önfeledt játékra, nyugodt pihenésre, az egészséges életmód 
megalapozására. 
 
Bölcsődéinkben 2018-ban az alábbi beruházások, felújítási munkálatok történtek: 
 
A Mini-Manó Bölcsőde egészében felújításra kerül a padlózat. Két ütemben kicserélésre 
került a folyosón, gazdasági helyiségekben és a konyhán a járólap. A csoportszobák esetében 
megtörtént a felmérés a linóleum cseréjéhez, a munkálatok 2019. februárjában kezdődtek 
meg. A Bölcsőde hosszú folyosójának mindkét végére beépítésre került egy-egy ajtó. A 
leválasztással megkezdődött egy felfedezőlabor kialakítása külföldi minta alapján a bölcsőde 
egyik végében, a másik végében pedig egy parajdi sóval feltöltött sószoba kerül kialakításra. 
Beszerzésre kerültek új, állítható méretű trapéz gyermekasztalok. A konyhában megtörtént a 
régi szagelszívó elbontása. A Bölcsőde teljes területén befejeződött a fűtéskorszerűsítés, 
megtörtént az összes radiátor cseréje. Sor fog kerülni a dolgozói öltöző felújítására, melynek 
részeként már beszerzésre került 14 db új, fém öltözőszekrény.  
A Babóca Bölcsőde csoportszobái új lambéria borítást kaptak. A Bölcsőde teljes területén 
befejeződött a fűtéskorszerűsítés, megtörtént az összes radiátor cseréje. A konyhában sor 
került a régi szagelszívó elbontására. Felújításra került a lapostető, mely korábban több 
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alkalommal jelentős károkat okozott a bölcsődének az esőzésekkor. A tető szigetelési 
munkálataival megszűnnek a káresemények miatt keletkezett többletkiadások. A beázások 
következtében megrongálódott a csoportszobákban található beépített szekrény, melyek 
javítására folyamatosan került sor. A Mini-Manó Bölcsőde konyhájának felújítása alatt a 
Babóca Bölcsőde biztosította az étkeztetést, ennek érdekében beszerzésre került a szükséges 
mennyiségű ételszállító badella. A bölcsőde folyosójának egyik vége egy ajtó beépítésével 
lezárásra került, növelve ezzel a hasznosítható területet.  
A Játékvár Bölcsődébe új szőnyegeket vásároltunk. Felújításra került az egyik tejkonyha, 
csempecserével. A gyermekek étkeztetéséhez beszerzésre került 6 db új zsúrkocsi. A 
Bölcsődében a gyermekek altatása kint történik, a régi, elhasználódott overallokat kicseréltük. 
Megtörtént a bölcsőde sószobájának kialakításához szükséges helyiség felújítása. A vezetői 
irodába új székeket vásároltunk. 
Gyermekkert Bölcsődében jelenleg is folyamatban van a teljes világításkorszerűsítés, 2018. 
decemberében az alagsorban már be is fejeződött. Mind a 6 csoport fürdőszobájába és 
átadójába új bútorok kerültek legyártásra. A Bölcsőde udvarán lévő pavilon új ponyvát kapott. 
Az elromlott ételszállító lift, a gyermekek gördülékeny étkeztetésének biztosítása érdekében 
felújításra került. Felújításra került a bölcsőde elektromos főelosztója is. A vezetői irodában 
lecserélésre került az összes irodabútor és szék. A dolgozói öltözőbe, valamint a 
csoportszobákba új székeket vásároltunk.  
A Tücsök-lak Bölcsődében kibővítésre került az árnyékoló rendszer, valamint megtörtént a 
klímarendszer és a gázkazán javítása is. A Bölcsőde utcafronti kerítésére két alkalommal 
graffitit festettek fel. Az első eltávolításra került, a második eltávolítása szerződés szerint, az 
időjárás függvényében 2019. tavaszán kerül eltávolításra. Ezt követően az utcafronti fal 
antigraffiti felületkezelő anyaggal kerül átfestésre. A fejlesztőszobába egész alakos, 
biztonsági tükör került beszerzése, a dolgozói öltözőbe egy új öltözőszekrény vásároltunk. 
Megkezdődött az udvar felújítása, helyükre kerültek a 2017-ben pályázati forrásból 
(Karácsony Sándor a Józsefvárosért Közalapítvány) megvásárolt udvari játékok, kialakításra 
került az automata öntözőrendszer, a füvesítési munkálatok az időjárás függvényében 
történnek meg 2019. tavaszán.   
A Fecsegő-tipegők Bölcsődében kialakításra került egy udvari babakocsi tároló. A szülői 
váróba új puffokat vásároltunk (kiegészítve a 2017-ben vett ülőgarnitúrát), a vezetői irodába 
új forgószékeket és szőnyegeket szereztünk be. Felújításra került a bölcsőde elektromos 
főelosztója. A Bölcsőde főzőkonyháján folyamatos az elhasználódó konyhai eszközök 
pótlása, felújításra került a dolgozói öltöző. 
A Katica Bölcsődében elkészült a teraszok felújítása: új járólapot kapott, felújításra került a 
korlát, valamint a csoportszobák elé, a teraszok fölé megtörtént az árnyékoló rendszer 
kialakítása. Megkezdődött az udvar felújítása, két alkalommal kertrendezési munkálatok 
történtek. Elkészült a rollerpálya, kialakításra került az automata öntözőrendszer. Felújításra 
került a Bölcsőde elektromos főelosztója. A Bölcsőde folyosóján befejezésre kerültek a 
linóleumozási munkálatok. Új szőnyegeket vásároltunk, és a szülői váróba új ülőgarnitúrát 
szereztünk be.  
 
Teljes festési munkálatokat végeztünk a Mini-Manó Bölcsőde, Babóca Bölcsőde és Tücsök-
lak Bölcsődében. Kisfestésre került a Játékvár Bölcsőde első emeleti tejkonyhája, javításra 
került két csoportszoba fala, kifestésre került a Gyermekkert Bölcsőde és Katica Bölcsőde 
konyhája, valamint a Fecsegő-tipegők Bölcsőde dolgozói öltözője.  
 
A Központi Szervezeti Egységben fűtéskorszerűsítési munka keretében kicserélésre került a 
kazán, amely működteti a fűtést és a melegvíz hálózatot. Felújításra került a telephely 
elektromos főelosztója. Beszerzésre került a munkaügy részére egy új függőmappa tároló 
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szekrény, a személyi anyagok biztonságos tárolása érdekében, és új forgószékeket vásároltunk 
a kollégák részére.  
Az elhasználódott, működéshez szükséges elektronikai háztartási eszközök, mint hűtőgép, 
mosógép, szárítógép, mosogatógép, porszívó, kávéfőző, vasaló, stb. minden telephelyen 
pótlásra, cserére kerültek.  
Az összes bölcsőde részére beszereztünk Papírszínházat, bölcsődénként két keretet és hat 
mesét. Az összes bölcsődében megtörtént a játékkonyhák (bútorok) és a hozzájuk szükséges 
játékeszközök beszerzése, illetve a meglévő készletek pótlása.  
Pályázati forrásból (Karácsony Sándor a Józsefvárosért Közalapítvány), egy kutatásban való 
részvétel érdekében beszerzésre került 7 db Lenovo tablet.  
A tanulók részére megvásároltuk a gyakorlathoz szükséges pólókat. A konyhai dolgozók és a 
dajkák részére munkavédelmi papucsokat szereztünk be, a gondnokok részére védőruhákat.  
A JEB gyógypedagógusa részére hordozható korai fejlesztő eszközt, úgynevezett SEED 
fejlődési skálát vásároltunk.  
A rendezvények magas színvonalú megrendezése érdekében új molinókat, projektort, kivetítő 
vásznat, erősítővel rendelkező hangfalakat és mikrofont szereztünk be.   
A megnövekedett külföldi állampolgárságú ügyfelekkel való gördülékeny kommunikáció 
érdekében több szakmai anyag és bölcsődei felvételhez szükséges tájékoztató lefordításra 
került angol nyelvre.  
2018. évben is sor került a negyedévenkénti rovar- és rágcsálóirtásra, hitelesítésre kerültek a 
főzőkonyhák mérlegei, valamint megtörténtek a szükséges szakhatósági és karbantartási 
ellenőrzések (liftek, kazánok, tűzjelző berendezések, riasztórendszerek stb. karbantartása, 
szükség szerinti javítása). Megtörtént a tisztítószerek, irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, 
a működéshez szükséges eszközök, valamint a téli időszakra az útszórósó beszerzése.  
A JEB költségvetésében biztosítja a fenntartó a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai 
Együttműködési Rendszer (JÁSZER) működési költségeit. A JÁSZER 2018. márciusában 
100-fős nagykonferenciát, júniusban 30 fő részére egy háromnapos tréninget, valamint 
szeptemberben 30 fő részére kétnapos továbbképzést tartott. Ezen kívül megtartott két 
egyeztető JÁSZER Team-et februárban és novemberben.  
 
3. A JEB FELADATA – A SZAKMAI MUNKA BEMUTATÁSA 
 
A JEB tevékenysége során a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a 
továbbiakban: fenntartó) által meghatározott kötelezően ellátandó alap és önként vállalt 
feladatok ellátását végzi. 
Az intézmény formája: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján gyermekjóléti alapellátás, gyermekek 
napközbeni ellátásán belül bölcsőde. 
 
Kötelező alapellátás 
A JEB a családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt 
ellátatlan gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni, gyermekjóléti 
alapellátás keretében biztosítja napos bölcsődei szolgáltatásként 7 Bölcsődében. 
 
Önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatások 
A JEB az alapellátáson túl szolgáltatásként egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal is 
segíti a családokat. 
Térítési díj ellenében: 

- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:  
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 időszakos gyermekfelügyelet (a felmerülő igényeknek megfelelően mind a 7 
Bölcsődében) 

Térítésmentesen:  
- egyéb gyermeknevelést segítő szolgáltatás:  

 játszóház, - családi délután 
 fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök kölcsönzése, 
 prevenciós fejlesztő programok, pszichológus tanácsadás, gyógypedagógiai és korai 

fejlesztés, integrált szülő- csecsemé/kisgyermek konzultáció, 
 otthoni gyermekgondozás, 
 Biztos Kezdet Gyerekház, 
 fejlődési ütem korai szűrése, 
 sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése. 

 
3.1 A JEB szervezeti egységei 
 
3.1.1 Központi szervezeti egység 
1083 Budapest, Szigetvári u. 1.  
 
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék központi irányítása.  Többek között: 

- központi beszerzések lebonyolítása, munkaügyi és gazdasági ügyintézés,  
- karbantartó csoport irányítása, 
- szakdolgozók képzésének, továbbképzésének felügyelete, 
- a bölcsődei elhelyezést kérelmező gyermekek előjegyzése, felvétele, 
- a Bölcsődék - Főzőkonyhák irányítása, működtetése, ellenőrzése, 
- az otthoni gyermekgondozás szervezése, működtetése és ellenőrzése, 
- a Biztos Kezdet Gyerekház irányítása, működtetése, ellenőrzése, 
- fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök, játékok kölcsönzési 

lehetőségének biztosítása, 
- prevenciós programok szervezése, a pszichológus, a gyógypedagógus és a zenei program 

irányítása. 
 

3.1.2 Nyilvántartásba vételi engedéllyel rendelkező szakmai szervezeti egységek  
 
Kötelező alapellátás: 
Mini-Manó Bölcsőde 1083 Budapest, Baross u. 103/A. 
Babóca Bölcsőde  1083 Budapest, Baross u. 117.  
Játékvár Bölcsőde  1085 Budapest, Horánszky u. 21.  
Gyermekkert Bölcsőde 1082 Budapest, Nagy Templom u. 3.  
Fecsegő-tipegők Bölcsőde 1087 Budapest, Százados út 1.   
A 1087 Budapest, Kerepesi út 29/a szám alatti konyha a Százados út 1. szám alatti 
bölcsődéhez tartozó egység. 
Tücsök-lak Bölcsőde  1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 19.   
Katica Bölcsőde  1089 Budapest, Vajda P. u. 37-39. 
 
Önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatások: 
Biztos Kezdet Gyerekház 1083 Budapest, Szigetvári u. 1. 
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3.2 Kötelező alapellátás – Bölcsődék 
 
Bölcsődéink a három éven aluli gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátásként, a 
gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan biztosítanak szolgáltatásokat. 
 
A Gyvt. 42. §-a alapján a bölcsődei nevelési év szeptember 1. napjától következő év 
augusztus 31. napjáig tart. 
 
A Gyvt. 42. § (1) bekezdése alapján „bölcsődei ellátás keretében a 3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását kell biztosítani.” 
A Gyvt. 42/A. § (2) bekezdése alapján „ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy 
értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését 
az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek 4. 
életévének betöltését követő augusztus 31-éig.” 
A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdése értelmében „bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes 
korától nevelhető és gondozható a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a gyermek 
negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig, b) a sajátos nevelési igényű gyermek 
esetén annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a hatodik életévét betölti, vagy c) 
az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét ca) január 1-je és 
augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, cb) szeptember 1-je és december 
31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő 
nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás 
keretében kívánja megoldani. 
 (2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján 
még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei 
ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő 
augusztus 31-éig.” 
 
Bölcsődéink nyitottak a szülők és a szakemberek előtt, egyéb látogatót bejelentés útján 
fogadnak. A látogatóknak igazodniuk kell a Bölcsőde házirendjéhez, a gyermekek 
életrendjéhez. 
 
A Bölcsődék munkanapokon 06,00 – 18,00 óra között biztosítják a gyermek nevelését, 
gondozását. 
 
A Tücsök-lak Bölcsőde tagintézmény biztosítja a sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: 
SNI) gyermek gondozását, nevelését. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 46. § (1), (3) 
bekezdése szerint annak a csoportnak a létszáma, melyben sajátos nevelési igényű gyermeket 
látnak el, legfeljebb 11, 10, vagy 6 fő lehet 2018. I. félévben összesen 9 fő SNI gyermek 
ellátását biztosítottuk. 
Fentiek alapján a Bölcsődében részleges és teljes integrációban tudtuk biztosítani az ellátást. 
A részleges integrációban az egység egyik csoportszobájában 6 fő SNI gyermeket láttunk el, 
esetükben a nap bizonyos időszakában is megvalósul a teljes integráció, pl.: az udvari játék 
során. Teljes integrációban 3 fő SNI gyermeket láttunk el, 9 fős egészséges gyermekeket is 
ellátó csoportokban. 
2018. szeptembertől az I. félévben ellátott 9 fő gyermek óvodába ment, októbertől az év 
végéig 4 fő SNI-s gyermek beszoktatása történt meg. 
 



8 
 
 

További 1 fő SNI-s gyermeknek a Babóca Bölcsőde biztosított ellátást, 10 fős egészséges 
gyermeket is ellátó csoportban. 
 
Fent leírtak meghatározóak a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó bölcsőde férőhely 
kihasználtságának alakulásában. 
 
A Gyvt. 42. § (3) bekezdése szerint „bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű 
gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása 
is végezhető.” 
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 35. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében „ ha a 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató sajátos nevelési igényű, illetve 
gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra (a továbbiakban: korai 
fejlesztésre és gondozásra) jogosult gyermek napközbeni ellátását biztosítja, a gyermek 
bölcsődei nevelésének, gondozásának megkezdését követő legalább három hónap elteltével a) 
bölcsődében és mini bölcsődében – az intézmény orvosának, gyógypedagógusának, 
kisgyermeknevelőjének, valamint a család- és gyermekjóléti központ munkatársának a 
véleménye alapján – az intézmény vezetője a szülővel együtt, értékeli a gyermek 
beilleszkedését, és dönt a gyermek további neveléséről, gondozásáról.” 
 
A sajátos nevelési igényű gyermek törvényes képviselőjével kötött írásos megállapodás 
alapján 3 hónap időtartamra biztosítottunk bölcsődei szolgáltatást, majd ennek letelte után a 
bölcsődei szolgáltatás a rendeletben meghatározott szakmai csoport jegyzőkönyvbe foglalt 
véleménye alapján volt folytatható, melyről új megállapodás készült. 
Amennyiben bölcsődei ellátást megkezdett gyermek esetén utólagosan került igazolásra a 
sajátos nevelési igény, a pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakvélemény bemutatása után 
került sor a 3 hónapos időtartamra történő írásos megállapodás megkötésére a gyermek 
törvényes képviselőjével. 
 
3.2.1 Igénybevétel a számok tükrében 
 
Szómagyarázat 
Férőhely: Az adott bölcsőde működési engedélyében engedélyezett férőhelyszám. 
Beíratott: Az a gyermek, aki érvényes bölcsődei megállapodással rendelkezik.  
Feltöltöttség: A beíratott gyermekek számának alakulása az adott bölcsőde férőhelyszáma alapján. 
Kihasználtság: Napi igénybevétel a feltöltöttség adatait alapul véve. 
Bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek: Az adott bölcsődében megállapodással rendelkező 
gyermekek száma éves összesítésben, függetlenül a bölcsőde férőhely számától. 
 

Bölcsődei férőhely: 492 fő 
SNI-s igénybevételre figyelemmel a bölcsődei férőhelyek száma: 477 fő. 
 
3.2.1.1 Férőhely kihasználtság  
 
Az alábbi táblázatban látható 2018. 01. 01. napjától 2018. 12. 31. napjáig a bölcsődei 
egységek férőhelyeinek kihasználtsága. 
 

  

Mini-Manó 
Bölcsőde 

Babóca 
Bölcsőde 

Játékvár 
Bölcsőde 

Gyermekkert 
Bölcsőde 

Fecsegő-
tipegők 

Bölcsőde 

Tücsök-lak 
Bölcsőde 

Katica 
Bölcsőde 

férőhely 75 fő 
férőhely 75 fő 

(feltölthető átlag 
férőhely 74 fő férőhely 72 fő férőhely 50 fő 

férőhely 74 fő 
(feltölthető 60 

férőhely 72 fő 
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74 főre) főre) 

beíratottak 
száma (fő) 

feltöltöttség 
beíratottak 
száma (fő) 

feltöltöttség 
beíratottak 
száma (fő) 

feltöltöttség 
beíratottak 
száma (fő) 

feltöltöttség 
beíratottak 
száma (fő) 

feltöltöttség 
beíratottak 
száma (fő) 

feltöltöttség 
beíratottak 
száma (fő 

feltöltöttség 

január 68 91% 52 70% 70 95% 67 93% 43 86% 56 93% 50 69% 

február 71 95% 56 76% 71 96% 69 96% 46 92% 57 95% 53 74% 

március 71 95% 59 80% 70 95% 69 96% 48 96% 59 98% 53 74% 

április 72 96% 60 81% 73 99% 70 97% 49 98% 52 87% 56 78% 

május 73 97% 67 91% 74 100% 71 99% 50 100% 55 92% 61 85% 

június 73 97% 72 97% 74 100% 71 99% 50 100% 55 92% 64 89% 

július 72 96% 85 115% 72 97% 80 111% 48 96% 53 88% 60 83% 

augusztus 75 100% 81 109% 69 93% 77 107% 43 86% 56 93% 58 81% 

szeptember 53 71% 50 68% 55 74% 52 72% 30 60% 45 75% 56 78% 

október 65 87% 53 72% 56 76% 65 90% 33 66% 50 83% 62 86% 

november 63 84% 58 78% 62 84% 66 92% 32 64% 51 85% 61 85% 

december 61 81% 58 78% 63 85% 64 89% 32 64% 49 82% 61 85% 

 
 
A Bölcsődék feltöltöttsége 2018. évben átlag 73,8 %-os volt. A 2018. évi állami támogatás 
elszámolása alapján 363 fő a gondozotti létszám, az étkező gyermekek száma 319 fő. 
 
Fenti táblázatból látható, hogy a nyári időszakban két bölcsőde feltöltöttsége meghaladja a 
férőhelyszámot. A bölcsődék nyári zárása során az ügyeletes bölcsődék kiegészítő 
megállapodással fogadták a szolgáltatást igénylő gyermekeket. Az ügyeletes bölcsődék 
feltöltöttsége ebben az időszakban sem haladta meg a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben meghatározott 120%-ot.  
 
Sok gyermekünk ment óvodába, ezért tapasztalható minden évben szeptemberben egy létszám 
csökkenés. Az üres férőhelyekre bekerülő gyermekek beszoktatása a szakma szabályainak 
megfelelőn került megvalósításra. 
 
A statisztikai adatok alátámasztják, hogy a jelenleg meglévő 492 férőhely szükséges a 
kerületben élő kisgyermekes családok bölcsődei elhelyezésére vonatkozó szükségleteinek 
kielégítésére.  
 
2018. 01. 01. és 2018. 12. 31. között összesen 443 felvételi kérelmet nyújtottak be a 
gyermekük bölcsődei felvételét kérő szülők (ebből 3 fő SNI-s gyermek részére kértek 
felvételt). Ezekből a kérelmekből 67 esetben a 2019-es év során kérték a bölcsődei felvételt. 
46 esetben mégsem kérték a szülők a felvételt (elköltöztek a kerületből, munkahelyhez 
közelebb találtak bölcsődét, vagy inkább még otthon maradtak a gyermekkel). Ezeket a 
felmerült igényeket teljes mértékben ki tudtuk elégíteni.  

 
3.2.1.2 Gondozási napok száma 
 
Gondozási napok száma bölcsődei telephelyenként 2018. január 01. – 2018. december 31. 
között, a normatív támogatásánál figyelembe vehető 10 napos hiányzási adatokra 
figyelemmel. 
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12 havi 
tényadatok 
alapján 
2018.01.01-
2018.12.31.

Mini-Manó 
Bölcsőde

Babóca 
Bölcsőde

Játékvár 
Bölcsőde

Gyermekkert 
Bölcsőde

Fecsegő-
tipegők 

Bölcsőde

Tücsök-lak 
Bölcsőde

Katica 
Bölcsőde

Összes 
gondozási 

nap

2018. évi 
normatíva 
napok száma 
összesen / 
230 = 
elszámolt fő

bölcsődei 
ellátás - nem 
fogyatékos, 
nem 11 503 8 777 13 817 13 911 8 767 8 480 10 987 76 242 331
bölcsődei 
ellátás - nem 
fogyatékos, 
hátrányos 2 236 1 741 321 102 0 798 435 5 633 24
bölcsődei 
ellátás - nem 
fogyatékos, 
halmozottan 
hátrányos 0 145 0 0 0 183 0 328 1
bölcsődei 
ellátás - 
fogyatékos 0 151 0 0 0 1 363 0 1 514 7

13 739 10 814 14 138 14 013 8 767 10 824 11 422 83 717 364

 

 

 
 

 
A 2018. évi feltöltöttség adatokat és a teljesült gondozási napokat alapul véve (a 10 napos 
hiányzási adatokra figyelemmel) a bölcsődék kihasználtsága 73,8 % volt.  
 
A bölcsődei ellátásért (gondozás, gyermekétkezés) a gyermek törvényes képviselőjének 
személyi térítési díjat kell fizetnie. A személyi térítési díj mértékét a fenntartó Képviselő-
testületének 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) szabályozza. 
A térítési díj megfizetéséhez a szülők a Gyvt. és az ÖR alapján kedvezményeket vehetnek 
igénybe. 

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő családok 
mentesülnek az étkezési díj és a gondozási díj fizetése alól. Számukra a bölcsődei 
ellátás térítésmentes. 

- A három vagy több gyermeket nevelő családok mentesülnek az étkezési díj és a 
gondozási díj fizetése alól. Számukra a bölcsődei ellátás térítésmentes. 

- Az étkezési díj fizetése alól mentesülnek a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket 
nevelő családok. Számukra a bölcsődei étkezés térítésmentes. 

- A gondozási díj fizetése alól a bölcsődei ellátásban résztvevő tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermek jogán mentesül a szülő. 

- Azok a családok, amelyekben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 
összegének 130%-át (2018. évben: 119.301,- Ft) mentesülnek az étkezési díj fizetése 
alól.  

 
3.2.1.3 Térítési díjak alakulása 
 
Étkezési térítési díjak 
A bölcsődékben a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának összege az ÖR-ben került 
meghatározásra, mely összeg a Gyvt. szabályai szerint évente felülvizsgálatra kerül. 
 
A kedvezmények igénybevételének alakulása 2018.01.01. napjától 2018.12.31. napjáig az 
étkezési térítési díj tekintetében. 
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Babóca 
Bölcsőde 

Mini-Manó 
Bölcsőde 

Játékvár 
Bölcsőde 

Gyermekke
rt Bölcsőde 

Tücsök-lak 
Bölcsőde 

Fecsegő-
tipegők 

Bölcsőde 
Katica 

Bölcsőde 

Kedvezményben nem 
részesülők étkezési 
napjai 658 685 5454 4391 1385 3098 2127 

100% étkezési 
kedvezményben 
részesülők étkezési 
napjai 8943 11578 6821 7737 8259 4387 7821 

Összesen 9601 12263 12275 12128 9644 7485 9948 

A táblázatban foglalt étkeztetési adatok alapján az étkezők száma a 2018. évi állami 
támogatás elszámolása alapján 319 fő. 
 
Gondozási térítési díjak 
A Józsefvárosi önkormányzat fenntartásában működő bölcsődékben az ÖR-ben foglaltak 
alapján a szülő által fizetendő gondozási díj összege a család egy főre eső jövedelmének az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyított arányában változik az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint. 
 

Egy főre eső jövedelem 

alsó határa 

Egy főre eső jövedelem 

felső határa 

Térítési díj  
Ft/fő/nap 

0 70000 0 

70001 100000 210 

100001 130000 350 

130001 150000 450 

150001 200.000 600 

200.001 250.000 800 

250.001-től  1000 

jövedelemnyilatkozat hiányában 1.500 

 
A kedvezmények igénybevételének alakulása 2018.12.31. napján a gondozási díj 
tekintetében. 
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2018. évben a befolyt térítési díjak összegét az alábbi táblázat mutatja. 

 

  

Babóca 
Bölcsőde 

Mini-Manó 
Bölcsőde 

Játékvár 
Bölcsőde 

Gyermekkert 
Bölcsőde 

Tücsök-lak 
Bölcsőde 

Fecsegő-
tipegők 

Bölcsőde 

Katica 
Bölcsőde 

Összesen 

Étkezési 
térítési díj 
(Ft) 2018. 
évben 
összesen 

297 965 326 770 2 582 141 2 190 390 720 235 1 471 120 1 005 878 8 594 499 

Gondozási 
térítési díj 
(Ft) 2018. 
évben 
összesen 

615 440 1 383 320 4 904 035 4 598 470 1 745 600 2 909 430 2 560 760 18 717 055 

Összesen 913 405 1 710 090 7 486 176 6 788 860 2 465 835 4 380 550 3 566 638 27 311 554 

 
 
3.2.1.4 Demográfiai adatok 
 
A JEB bölcsődéiben gondozott gyermekek demográfiai adatai 2018. január 01.–2018. 
december 31. közötti időszakban. 
 
 
Mini-Manó Bölcsőde 
2018. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen: 91 fő 

- ebből fiú: 51 fő, lány: 40 fő 

2018. dec. 
31-i 

állapot 
szerint 

Babóca Bölcsőde 
(beíratottak fő) 

Mini-Manó Bölcsőde 
(beíratottak fő) 

Játékvár Bölcsőde 
(beíratottak fő) 

Gyermekkert 
Bölcsőde (beíratottak 

fő) 

Tücsök-lak Bölcsőde 
(beíratottak fő) 

Fecsegő-tipegők 
Bölcsőde (beíratottak 

fő) 

Katica Bölcsőde 
(beíratottak fő) 

Létszám 
(fő) 

Százalékos 
aránya 

Létszám 
(fő) 

Százalékos 
aránya 

Létszám 
(fő) 

Százalékos 
aránya 

Létszám 
(fő) 

Százalékos 
aránya 

Létszám 
(fő) 

Százalékos 
aránya 

Létszám 
(fő) 

Százalékos 
aránya 

Létszám 
(fő) 

Százalékos 
aránya 

Gondozási 
díjat nem 
fizetők 

51 88% 48 79% 22 35% 22 34% 34 69% 8 25% 39 64% 

Napi 210,- 
Ft-os 
gondozási 
díjat 
fizetők 

4 7% 7 11% 8 13% 8 13% 4 8% 6 19% 9 15% 

Napi 350,- 
Ft-os 
gondozási 
díjat 
fizetők 

1 2% 3 5% 10 16% 5 8% 5 10% 3 9% 4 7% 

Napi 450,- 
Ft-os 
gondozási 
díjat 
fizetők 

1 2% 2 3% 5 8% 7 11% 0 0% 2 6% 2 3% 

Napi 600,- 
Ft-os 
gondozási 
díjat 
fizetők 

1 2% 0 0% 5 8% 12 19% 3 6% 5 16% 5 8% 

Napi 800,- 
Ft-os 
gondozási 
díjat 
fizetők 

0 0% 0 0% 8 13% 6 9% 0 0% 4 13% 1 2% 

Napi 
1000,- Ft-
os 
gondozási 
díjat 
fizetők 

0 0% 1 2% 5 8% 4 6% 3 6% 4 13% 1 2% 
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- életkori megoszlás:  2014. évben született:   3 fő 
2015. évben született: 28 fő 

    2016. évben született: 46 fő 
    2017. évben született: 14 fő 
 
Babóca Bölcsőde  
2018 évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen: 119 fő 

- ebből fiú: 68 fő, lány: 51 fő 
- életkori megoszlás:  2014. évben született:   6 fő 

2015. évben született: 46 fő 
                                               2016. évben született: 51 fő 
                                               2017. évben született: 15 fő 
                                               2018. évben született:   1 fő 
 
 
Játékvár Bölcsőde  
2018.  évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen: 90 fő 

- ebből fiú: 49 fő, lány: 41 fő 
- életkori megoszlás:    2014. évben született:  16 fő 

2015. évben született:  37 fő 
                                               2016. évben született:  32 fő 
                                               2017. évben született:    5 fő 
 
Gyermekkert Bölcsőde  
2018. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen: 130 fő 

- ebből fiú: 61 fő, lány: 69 fő 
- életkori megoszlás:  2014. évben született: 20 fő 

2015. évben született: 46 fő 
    2016. évben született: 46 fő 
    2017. évben született: 18 fő 

 
Fecsegő-tipegők Bölcsőde  
2018. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen: 69 fő 

- ebből fiú: 33 fő, lány: 36 fő 
- életkori megoszlás: 2014. évben született:   6 fő 

2015. évben született: 36 fő 
                                               2016. évben született: 20 fő 
                                               2017. évben született:   7 fő 
Tücsök-lak Bölcsőde  
2018. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen: 104 fő 

- ebből fiú: 66 fő, lány: 38 fő 
- életkori megoszlás:  2013. évben született: 1 fő 

2014. évben született: 9 fő 
2015. évben született: 40 fő 

    2016. évben született: 40 fő 
    2017. évben született: 14 fő 
 
Katica Bölcsőde  
2018. évben bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma összesen: 105 fő 

- ebből fiú: 57 fő, lány: 48 fő 
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- életkori megoszlás: 2014. évben született:   5 fő 
2015. évben született: 37 fő 
2016. évben született: 34 fő 

                                               2017. évben született: 28 fő 
                                               2018. évben született:   1 fő 
 

2018. év folyamán a JEB bölcsődéiben a 492 férőhelyen 708 fő gyermek rendelkezett 
bölcsődei jogviszonnyal, figyelembe véve az év során beíratott gyermekeket, a folyamatos 
jogviszonnyal rendelkező gyermekeket és a megszűnt jogviszonyú gyermekeket.  
A bölcsődei jogviszonyok megszűnésének oka néhány esetben lakóhely változtatás, nagyobb 
részt óvodába iratkozás volt. 
 
3.2.2 Bölcsődéinkben megvalósult szakmai munka: 
 
Bölcsődéinkben minden gyermek családias légkörben, saját képességei szerint fejlődhet, 
megtapasztalhatja a szabad játék örömét, élmény és fantázia világa gazdagodhat.  
A közös élmények hozzájárulnak a gyermekek egészséges fejlődéséhez, a családi nevelés 
segítéséhez. Az ünnepek megtartása, a népszokások, hagyományok, a múlt értékeinek 
megőrzése és beépítése a mindennapokba nagyon fontos nemcsak a családok, hanem a 
Bölcsődéink életében is. Ünnepek alkalmával (születésnap, farsang, húsvét, anyák napja, apák 
napja, gyermeknap) a csoportszobák díszítése, kisebb ajándékok készítése, a családias 
hangulat megteremtése fontos a gyermekek életében. 2018. évben is méltó módon 
búcsúztattuk az óvodába kerülő gyermekeinket, hangsúlyozva az együtt töltött idő örömeit.  
 
 
Az SNI-s gyermekeket ellátó Tücsök-lak Bölcsőde tagintézményben a kisgyermeknevelők a 
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi tagintézmény munkatársaival 
együttműködve és fejlesztő munkájukat segítve látják el a nevelési-gondozási feladatokat. A 
gyermekek napközbeni ellátás keretében kapják meg az egyéni fejlesztést az erre a célra külön 
kiépített tornaszobában. 
 
Az utazópedagógusok hetente négy alkalommal jönnek a Bölcsődébe fejleszteni a 
gyermekeket. Hétfőn és kedden korai fejlesztő gyógypedagógus, szerdán konduktor, 
csütörtökön szomatopedagógus, valamint délután logopédus segíti a gyermekek fejlődését.  
A habilitációnál nagyon fontos az életkor, tehát minél előbb felismerjük, annál előbb 
kezdődhet meg a kisgyermek fejlesztése-gondozása.  
 
A részleges integráció keretében működő egységben 5 fő kisgyermeknevelő látta/látja el a 
mindennapi feladatokat, akik közül egy pedagógus és gyógypedagógus asszisztensi 
végzettséggel is rendelkezik. Az ő szaktudása lényeges a gyógypedagógusok és a 
kisgyermeknevelők közti együttműködés során, így a lehető legmagasabb színvonalon 
tudtuk/tudjuk biztosítani az egységben nevelt, gondozott SNI-s gyermekek fejlődését. 
 
 
A bölcsődei nevelés csak akkor lehet sikeres, ha jó a család és a bölcsőde kapcsolata. 
Együttműködésünkben egyenrangú partnerek vagyunk, hiszen a közös cél, a gyermek 
harmonikus fejlődése. Minden lehetőséget megadunk a családok egységének megóvásához, 
az együtt gondozáshoz- neveléshez, gondolkodáshoz.  Különböző témákban szerveztünk 
szülőcsoportos beszélgetéseket: 
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- a beszoktatáskor adódó problémákról, preventív jellegű szülői értekezlet a gyermekkori 
megbetegedésekről, 

- só szoba használatáról,  
- a 2018. évi bölcsődei programokról, 
- ismerkedés a Ringató módszerrel, 
- az óvodába menő gyermekek szüleinek a kerületi óvodavezetők bemutatták 

intézményeiket, a felmerülő szülői kérdéseket, az óvodás kor életkori sajátosságai és 
nevelési nehézségek témában „kerekasztal” beszélgetés keretében megvitatták. 

 
A JEB saját honlapján folyamatosan frissülő információkhoz, aktualitásokhoz férhetnek hozzá 
a szülők. Elérhetősége: www.bolcsode-bp08.hu 
 
 
3.3 Önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatás – Biztos Kezdet Gyerekház 
1083 Budapest, Szigetvári u. 1.  
 
A Biztos Kezdet Gyerekház működési támogatása: a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal, másrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között 
létrejött BKG-046/6-2013. számú Finanszírozási szerződésben meghatározott 6 245 115 Ft. A 
működési támogatás a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának 
rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Kormány rendelet (továbbiakban Tkr.) 1. § (2) bekezdés 
h) pontja szerinti állami támogatás.  
A Tkr. 19.§ (3b) szerint a megítélt állami támogatás feltétele (kétezernél több állandó lakos 
esetén), hetente minimum 10 rendszeresen igénybe vevő gyerek létszám. 
 
A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait igénybe vevők számának alakulása 2018. évben: 
 

Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek                                                               
2018 
Hónap Jan. Febr. Márc. Ápr.  Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 
Havi megjelenések 
száma (halmozott 
adat) 178 225 192 239 321 319 290 269 201 224 206 168 
Éves megjelenések 
száma (halmozott 
adat) 2832 

Rendszeresen bejárók 
száma  15,5 15 8 14 20 18 17 13 11 13 15 14 
Ebből rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesülők száma   7 1 3 6 5 8 5 6 7 9 7 
Ebből 
hátrányos/halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 
(HH vagy HHH)   5 0 2 6 3 8 5 6 7 9 7 
 



16 
 
 

A Gyerekház vezető és Gyerekház munkatárs közalkalmazotti jogviszonyban, heti 40 órában 
dolgozott. 2018. szeptember 1. napjától a Gyerekház vezető személyében változás történt.  
Gyógypedagógus, mozgásterapeuta megbízásos jogviszonyban havi 4 alkalommal látta el a 
korai fejlesztéssel kapcsolatos feladatait. A Gyerekház munkáját segítették az otthoni 
kisgyermeknevelők. 
 
A Gyerekház kötelezően ellátandó tevékenységi körbe tartozó szakmai szolgáltatások: 
 
Gyerekek képességeinek kibontakoztatása 
A Biztos Kezdet program célja a születéskori és a családból hozott hátrányok leküzdésének 
elősegítése a kora gyermekkori integrált, komplex fejlesztéssel a család és tágabb környezet 
aktív részvételével. A fejlődési elmaradások felismerésében és korrekciójában a Józsefvárosi 
Egyesített Bölcsődék által biztosított szakemberek nyújtottak hatékony segítséget.  
 
A Gyerekház feladata olyan gyerek-és családbarát szolgáltatási környezet kialakítása, amely a 
szülők partneri bevonása és aktív részvétele mellett koragyermekkorban egyenlő esélyt 
biztosít a veleszületett képességek kibontakozásához. A Gyerekházunkat felkereső 
családokkal megismertettük az intézmény működési rendjét, az általunk nyújtott 
szolgáltatásokat. A szülővel való bizalmi kapcsolat kiépítése lehetőséget adott arra, hogy 
információkat kapjunk a gyermek családi hátteréről, egészségügyi állapotáról, a nevelési 
nehézségekről.  
A szabad játéktevékenység során megfigyeltük a gyermek viselkedését, fejlettségi szintjét, a 
szülő gyermek kapcsolatot. A dokumentációs rendszerbe ezek rögzítésre kerültek. 
A gyermekek egészséges fejlődése érdekében igyekeztünk a szülők felé közvetíteni a 
rendszeres napirend, egészséges életmód (pihenés, alvás és ébrenlét ritmusa, szabadlevegőn 
mozgás, napfény, öltöztetés, személyi higiénia, lelki egészségvédelem) fontosságát. 
Lehetőséget biztosítottunk a gyermekek testsúlymérésére, fürdetésére, ruhaneműk mosására, 
körömvágásra. 
A felismert hiányosságok és a gyermekek fejlettségi szintjéhez tudatosan igazítva alakítottuk 
ki a Gyerekház heti és havi programtervét, a gyermekek testi és szellemi fejlődésének minden 
szegmensét érintve a mindennapi foglalkozások során. Minden hétnek előre megtervezett 
menete volt, biztosítva a rendszerességet és a kiszámíthatóságot. A Gyerekház napirendjét 
úgy alakítottuk ki, hogy lehetőség legyen a folyamatos bekapcsolódásra.  
 
Az egészséges étrend a szervezet hatékony működéséhez és gyermekek növekedéséhez 
szükséges tápanyagokat tartalmazza. Az a gyerek, aki a létfontosságú tápanyagokat kellő 
mennyiségben tartalmazó, egészséges ételeket fogyaszt, várhatóan megfelelő ütemben fog 
növekedni és fejlődni, és gyorsabban kiheveri a gyermekkor számos kisebb betegségét. 
Gyerekházunk minden nap változatos és egészséges tízórait biztosít a hozzánk járó gyerekek 
számára. Fokozott figyelmet fordítottunk az egészséges és változatos táplálkozásra, 
összehangolva a családok egyéni étkezési szokásait, a dietetikus javaslatát és a bölcsődés 
korosztályra vonatkozó étkezési szabályokat. Gyakorlati tanácsokkal láttuk el a szoptatós 
anyukákat, és segítettünk a hozzátáplálás folyamatában. 
A tízórait a szülőkkel együtt készítettük el, megismertetve a különböző háztartási praktikákat 
és recepteket.  
 
Hétfői napokon a már hagyományossá vált daloló, mondókázós zenés programokkal, 
kéthetente Ringató foglalkozásokkal vártuk a családokat, amelyek a gyermekek ritmusérzékét, 
szókincsét, hallását fejlesztik. 
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Keddenként kreatív foglalkozásokat tartottunk. A foglalkozásokon a szülőkkel közösen a 
néphagyományokhoz, ünnepekhez is köthető díszeket, ajándékokat készítettünk. Célunk, 
hogy támogassuk a gyerek kíváncsiságát, felfedező kedvét, játékát és alkotótevékenységét.  

 
A kreativitás az aktív tanulás egyik módja, új tapasztalatokkal, élményekkel jár. Eközben nő a 
gyermekek önbizalma, magabiztossága, tanulás iránti lelkesedése. Lehetőséget teremtünk a 
gyermekek számára arra, hogy aktívan felfedezzék és eközben megértsék a világot.  
Lehetőséget kaptak a gyerekek az anyagok, festékek megismerésére. Ezek a foglalkozások a 
kreatív szülők számára különösen kedveltek voltak. 
 
Szerdai napokon a szülők bevonásával készítettünk egészséges, könnyen elkészíthető, a 
gyermekek számára is vonzó, édes, vagy sós süteményeket. A recepteket, konyhai praktikákat 
megosztottuk a családokkal.  
Ezen a napon a szülők a védőnői tanácsadás során különböző egészségügyi, gyermeknevelési 
kérdésükre kaphattak választ. A kisgyermekes édesanyák bátran kérték ki a védőnő tanácsát, 
nyíltan beszéltek félelmeikről, aggodalmaikról, illetve egy-egy szülő fórumon egymásnak is 
adtak tanácsokat, ötleteket. 
  
A Kesztyűgyár Közösségi Ház munkatársai által előadott, a gyermekek életkorának megfelelő 
interaktív báb-, vagy meseelőadásába a gyermekek is és a szülők is aktívan bekapcsolódtak.    
 
A csütörtöki nap a nagymozgás napja volt. A gyermekeket életkoruknak és a mozgásfejlődés 
különböző szakaszainak megfelelően ösztönöztük játékosan mozgásra.  
A megfelelő mozgásfejlesztő foglalkozásokra nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen, ha a 
mozgásfejlődés egy-egy eleme kimarad, az komoly hatással lehet a gyermek későbbi 
fejlődésére, teljesítményére is.  
Józsefvárosban a kis lakások negatív hatásaként gyakran tapasztaljuk, hogy a gyermekek 
mozgásfejlődése különböző szinten elmaradott. (kúszás-mászás, állás, járás,). A többségnél a 
lemaradás hamar behozható játékos gyakorlatokkal és szülői szemlélet-váltással. 
 
                                                                                                                                                                                          
A fejlődés támogatása csakis az elmaradás, nehézség okainak pontos feltárását követően 
lehetséges. A mozgásfejlesztést gyógypedagógus szakember irányításával végeztük, aki 
minden új gyermeket megvizsgált, hogy korának megfelelő-e a fejlettségi szintje. 
A szülővel együtt csináltuk a szakember által meghatározott korrekciós gyakorlatokat, 
hozzájárulva a lemaradás minél előbbi „ledolgozásához”.  
Fejlesztő eszközeink segítségével változatos akadálypályát építettünk, ami lehetőséget adott a 
kúszás, mászás, forgás, célba dobás, rugózás, bukfencezés, egyensúlyozás gyakorlására, 
testséma érzékelésére. 
 
Péntekenként többször szerveztünk kirándulást a kerületi közösségi kertbe és a sportpályára, 
ahol a gyermekek élvezhették a nagy, szabad teret, a friss levegőt, a napsütést.  
 
2018. évben 3 gyermek vizsgálata történt meg az „Autizmus spektrum zavar diagnosztikát 
segítő rendszer fejlesztése” kutatás keretében. 
 
Szülőkkel való együttműködés 
Célja: A szülők pozitív megerősítése a gyermekneveléssel, a gyermekek gondozásával, 
párkapcsolati problémákkal, életvezetéssel kapcsolatos kérdésekben, hiszen a sikeres 
beavatkozások a szülővel való együttműködésben a leghatékonyabbak. Kora gyermekkorban 
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a szülői bánásmód minősége, az érzelmi és értelmi stimuláció a meghatározó a gyerek 
fejlődése szempontjából. A szülői készségek, ismeretek sokféle módon fejleszthetők: 
tájékoztatással, gyakorlati útmutatással, képzéssel, szülő-gyerek kapcsolat erősítésével, szülői 
kompetenciák fejlesztésével, terápiás jellegű beavatkozásokkal, a közösségi erőforrások és a 
tágabb család mobilizálásával. 
Naponta került sor egyéni és csoportos beszélgetésekre gyermeknevelési, étkeztetési, 
gondozási, egészségügyi, fejlődési kérdésekről. A szülői fórumok során szakemberekkel 
találkozhattak a szülők: védőnő, gyógypedagógus, zenepedagógus, pszichológus, 
gyermekorvos, dietetikus, gyermekirodalmi tanácsadó. 
A szülők és a munkatársak közötti kapcsolat erősítésének alapelvei: 
- a szülők feltétel nélküli elfogadása, partneri viszony kialakítása, 
- kulturális különbségekből adódó nevelési szokások tiszteletben tartása, 
- a szülői nevelés pozitívumaira való támaszkodás, 
- szülői ismeretek bővítése, gondozói, nevelői minta nyújtása a szülőknek, 
- a gyermekekkel történő interakciók kezdeményezése, bátorítása, 
- a szülők önállóságának erősítése. 
 
Gyerekházunkban 2018. évben 61 alkalommal tartottak a szakemberek szülői fórumokat, 
beszélgető köröket és 40 alkalommal vettek részt a szülők védőnői tanácsadáson. 
 A munkatársak a szülőkkel partneri viszonyt alakítottak ki, amely segített a szülői ismeretek 
bővítésében, a gondozói, nevelői minta átadásában, a gyermekekkel történő interakciók 
kezdeményezésében, bátorításában, a szülők önállóságának erősítésében.  
A Gyerekházban nagyon fontos a szülők egymásnak nyújtott támogatása is. A kisgyerek 
nevelésével járó bezártság csökkent, a Gyerekházban a szülők egymást erősítették, 
kapcsolatok szövődtek, ami a családok természetes támaszainak, forrásainak bővülését 
eredményezte. A szülők megbeszélhették a gyermekükkel/gyermekeikkel kapcsolatos 
nehézségeket, a mindennapi életben jól felhasználható információkat cserélhettek (mit, hol 
lehet olcsón kapni, mit lehet főzni bizonyos mennyiségű pénzből, stb.), megfigyelhették 
gyermeküket az otthonitól eltérő közegben, visszajelzést adhattak egymásnak gyereknevelési 
szokásaikról, hasznos praktikákat tanulhattak. 
  
Gyerekházunkban lehetőséget teremtettünk a varrógép használatának megismerésére, a 
szabás-varrás alapjainak megismerésére, egészséges ételek előállításához a főzési technikák 
használatára, recept ötletek cseréjére.  
Életvezetési, párkapcsolati nehézségek, szociális gondok, generációk együttéléséből, 
elszigeteltségből fakadó problémák, a társadalmi életben résztvevő partnerek (pedagógus, 
védőnő, gyerekorvos, ügyintézők, stb.) kapcsolatából eredő nehézségek megoldásához 
nyújtottunk segítséget. 
Gyerekházunkban a szülők igénybe vehették mind a mosási, mind a fürdetési lehetőségeket. 
Az aktuális programokról folyamatosan értesítettük (közösségi oldalon, plakáton, szórólapon, 
személyesen) a hozzánk járó családokat, és környéken élőket. 
Ügyintézésben, nyomtatványok kitöltésében, önéletrajz, motivációs levél megírásban, 
álláskeresésében, otthonteremtési támogatáshoz segítettük a szülőket 
A szülőknek igényük szerint lehetőségük volt számítógép és internet használatra. 
 
Közösségi részvétel erősítése, a program integrálása 
2018. évben 89 alkalommal dokumentáltunk közösségi programot. Rendezvényeink célja 
volt, hogy a közösségi élmény során erősödjön a szolidaritás, a másság elfogadása és 
barátságok szülessenek.  



19 
 
 

A Gyerekház életéhez tartoztak a gyermekek születésnapjának ünneplése, amelyre az 
édesanyák maguk készítették a tortát, süteményt.  
  
Megtartottuk az aktuális ünnepnapokat, megemlékeztünk a jeles eseményekről: vízkereszt, 
farsang, húsvét, anyák napja, gyereknap, föld világnapja, búcsúztató, Márton nap, Télapó, 
karácsony, óévbúcsúztató.  
Az alkalmakra díszeket, ajándékokat készítettünk, süteményt sütöttünk, ünnepeltünk. 
Családjainkkal látogatást tettünk a VIII. kerületi Tűzoltóságon, ahol a gyerekek és a szülők 
megismerkedtek a tűzoltósági felszerelésekkel, beülhettek a járművekbe. 
 
Nagyszabású, külső rendezvényeink 
Gyerekházunk folyamatosan fogadja a felajánlott gyerekruhákat, játékokat, cipőket, felnőtt 
ruhaneműket. A beérkezett adományokat májusban a Csere-bere nap keretén belül juttattuk el 
a rászoruló családoknak. Vannak olyan szülők is, akik erre az alkalomra elhozzák a kinőtt a 
ruhaneműket és számukra megfelelőre cserélik. 
Idén is igénybe vehettük a Magdolna utcában található közösségi kertet. Pikniket, búcsúztatót 
tartottunk, grilleztünk. A mellette lévő, gumival burkolt sportpálya biztosította a szabad nagy 
mozgásteret a szabadtéri játékokhoz.  
A Gyerekház dupla parcellájának gondozásában a szülők és gyerekek is részt vettek. 
Gyereknapi rendezvényünk a Kesztyűgyár Közösségi Házzal együttműködve a rendszeresen 
járó gyerekeken, szülőkön kívül a régi „gyerekházas” és külsős családnak is programot 
nyújtott. 
 
Az egy hetes családi üdültetésen, Magyarkúton, 8 rendszeres Gyerekház látogató család 13 
gyerekkel vett részt. Minden nap igény szerint védőnői tanácsadás lehetőségét biztosítottuk. 
Minden délelőtt kirándultunk, kilátóhoz, Irma forráshoz, Verőcére a Duna parthoz.  
 Az ősfás bekerített kertben szabadtéri játékokat használhattak, pancsolhattak.  
A gyermekek számára színvonalas papírszínházi előadás jelentett irodalmi élményt. Minden 
este a szabadtéri kemencében sütögettünk, amit az esti beszélgetések során fogyasztottunk el. 
  
Nagy érdeklődés övezte az őszi állatkerti kirándulásunkat, összesen 13 család 18 gyermekkel 
vett részt. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban is megrendezésre került Varázslatos Karácsony 
rendezvényünk, melyre a Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért alapítványtól 
283.000 Ft támogatást nyert a Gyerekházunk.  
A támogatással sikerült a rendezvény fényét emelni, és egy igazán tartalmas 
ajándékcsomaggal boldog karácsonyt kívánni a rászoruló családoknak.  
Karácsonyi rendezvényünkre 2018. december 18-án. került sor a Kesztyűgyár Közösségi 
Házban. A programon 65 fő gyermek és családja vett részt. 
A program keretében egy varázslatos hangulatú ünnepség keretében láttuk vendégül a 
Józsefvárosban élő 0 -3 éves korú gyermeket nevelő, a Gyerekházat látogató és a Magdolna 
negyedi szegregátumban élő hátrányos helyzetű családokat. 
Célunk volt a Gyerekház bemutatása, megismertetése a Magdolna negyedben élőkkel. 
Szeretnénk, ha egyre több rászoruló család venné igénybe a Gyerekház szolgáltatásait. A 
szervezésbe bevontuk a kerületi védőnői hálózatot, a JSZSZGYK szervezeteit és civil 
partnereinket. A bölcsődés korú gyermekek igényeihez igazodva, az ünnepség a délelőtti 
órákban zajlott. 
A program tartalma: szabadjáték lehetőség, ugráló várral; kreatív foglalkozás, interaktív 
színházi előadás, Ringató foglalkozás, valamint a Gyerekház dolgozóinak előadása. Az 
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ünnepség egész ideje alatt, ingyenes ruhatár és büfé üzemelt. Programunkat önkéntesként 
segítették a Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársai, akik gyümölccsel, 
süteménnyel, gyümölcslével támogatták az eseményt. A József utcai Baptista 120 
ajándékcsomaggal támogatta a rendezvényünket. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete is 
támogatta a rendezvényt. 
 A gyermekek nagyon élvezték a KEZESLÁBAS Társulat interaktív műsorát. Az ugrálóvár 
sok gyermeket vonzott. A büfében sütemény, szaloncukor, gyümölcslé és gyümölcs várta a 
gyerekeket és szülőket. 
A program végén, minden megjelent kisgyermek egy-egy cipős doboznyi ajándékkal és egy-
egy rúd beiglivel térhetett haza. Az ajándékosztást követően a gyermekek önfeledten 
bontogatták a csomagokat. Nagyon örültek a sok-sok játéknak, édességnek, szaloncukornak, 
mesekönyvnek.   
 
 Gyermekházunk munkatársai, valamint a segítő szakemberek egy rövid karácsonyi jelenettel 
tették még színesebbé, élménytelibbé a rendezvényt.  

 
Szakemberek közötti együttműködés 
Célja: közös munka a gyermekek érdekét képviselve, családok bevonása a Gyerekház 
mindennapjaiba. 
Tartalom: team, esetmegbeszélés, közös családlátogatás, folyamatos kapcsolattartás, 
erőforrások megosztása. 
 
2018. évben a Gyerekház munkatársai heti rendszerességgel tartottak szakmai teameket. 2018. 
évben összesen 40 alkalomra került sor, illetve 4 alkalommal vettünk részt 
esetmegbeszélésen. A megbeszéléseken jelen voltak az otthoni kisgyermeknevelőkön kívül a 
védőnők, az intenzív családsegítők, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) munkatársai. 
 
A JSZSZGYK esetmenedzserei és családsegítői aktuális probléma esetén, akár napi szinten is 
együttműködtek a Gyerekházzal.  
 
A Józsefvárosi Védőnői Szolgálat munkatársaival szoros az együttműködésünk. Családjaink 
jelentős része a védőnő ajánlására látogatta a Gyerekházat, és lett állandó tagja a 
közösségünknek. 
 
A Fővárosi Pedagógia Szakszolgálat VIII. kerületi tagintézményével együttműködés 
keretében a rendszeres külső szakembert igénylő korai fejlesztéseket a Szakszolgálat 
biztosította gyermekeink részére. 
A Katalizátor Hálózat szervezésében 3 alkalommal vettünk részt szakmai megbeszélésen, 
ahol a kerületben működő önkormányzati, egyházi és civil szervezetek képviselői és 
önkéntesei képviselték magukat.  
 
Gyerekházunk életében fontos szerepet játszott a Józsefvárosi Polgárőrség, a József utcai 
Baptista Gyülekezet, a kerületi Tűzoltóállomás, PÁRpillanat Kft., a Családbarát Országos 
Nonprofit Közhasznú Kft., Magyar Vöröskereszt VIII. kerületi szervezete, Moravcsik 
Alapítvány, valamint a MEJOK – Józan Babák. 
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3.4 További önként vállalt alapellátáson túli szolgáltatás 
 
3.4.1 Időszakos gyermekfelügyelet 
 
A szülő elfoglaltságának idejére, néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét a bölcsőde 
nyitvatartási idejében. Időszakos gyermekfelügyeletet a gyermek törvényes képviselőjével 
kötött írásos megállapodás alapján biztosítunk. Ez alapján az időszakosan gondozott 
kisgyermek felvehető normál bölcsődei csoport üres férőhelyére, a Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete (ÖR) alapján a 
JEB Bölcsődéiben. Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díj ellenében vehető igénybe. A 
havi befizetendő térítési díj az igénybevett gondozási órák és étkezési alkalmak alapján kerül 
megállapításra. A térítési díj befizetésre minden hónapban egy alkalommal kerül sor, a 
befizetett összegről készpénzfizetési számla kerül kiállításra. 
2018. évben időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást összesen 2.600 órában vettek igénybe 
a családok. A szülők által befizetésre került 650.000,- Ft óradíj és 224.282,- Ft étkezési díj.  
 
3.4.2 Játszóház - családi délután 
 
Játszóház, családi délutánok keretében összesen 8 alkalommal volt lehetőségük a szülőknek a 
bölcsődei élettel való ismerkedésre, a nagyobb gyermekeknek kreatív foglalkozásokon való 
részvételre, illetve mozgásfejlesztő játékok kipróbálásra az apróbb gyermekek részére. 
2018. évben tavasszal és ősszel, szombati napokon 15 óra és 18 óra között, a Babóca 
Bölcsődében és a Fecsegő-tipegők Bölcsődében került megszervezésre ez a program. A 
játszóház tavaszi programjában volt zenés télűzés, tánc, jelmezbe öltözött gyerekek, 
álarckészítés, húsvétra hangolódás, tojásfestés, kopogtató készítése, tavasz várása tavaszi 
virágok ültetése, anyák napjára való készülődés. Az őszi-téli programban almaságok-
körteségek, szüreti gyümölcslé kóstolgató, őszi hulló falevelek lenyomatának festése, 
kopogtató készítése, Márton napi vigadalom, lámpások készítése, adventre hangolódás, 
koszorúk készítése, zárásként pedig zenés Mikulás ünnepség, ahol gyermekek találkozhattak a 
Télapóval. A családok körében nagyon kedvelt lehetőség, minden alkalommal kb. 10-12 
család (18-20 fő gyermek) vett részt helyszínenként. 
 
3.4.3 Fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök kölcsönzése 
 
A hátrányos helyzetű családban nevelkedő gyermek gondozásához szükséges eszközök 
kölcsönzésének lehetőségét biztosítja a JEB. A térítésmentes eszközkölcsönzés népszerű, 
folyamatosan igényelt szolgáltatás. A kisgyermeket nevelő családok közvetlenül, vagy a 
családgondozójuk, védőnőjük, otthoni kisgyermeknevelőjük segítségét kérve fordulnak 
hozzánk. Lehetőségünk szerint igyekszünk bővíteni a leltári készleten lévő eszközparkot, 
hogy minél korszerűbb, egyszerűen kezelhető felszerelési tárgyat tudjunk biztosítani a 
rászorulóknak. 2018. évben leggyakrabban babakocsira, használt ruhára volt szükség. 
Szívesen fogadták a heti kétszer kiosztásra került péksüteményt, és játékokat, melyeket 
adományként kaptunk.  
A Gyerekházba járó szülőknek szakkönyveket is kölcsönöztünk, melyek gyermeknevelésről, 
foglalkoztatásról, fejlesztésről, a családi élet különböző nehézségeiről szólnak. A 
rendszeresen látogatók között nagy arányban voltak hátrányos helyzetű családok, akik 
szívesen fogadták a tápszert, bébiételt, alapélelmiszereket.  
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3.4.4 Prevenciós fejlesztő programok, pszichológus tanácsadás, gyógypedagógiai és 
korai fejlesztés, integrált szülő- csecsemő/kisgyermek konzultáció 

 
Prevenciós programok 
A kisgyermekek fejlődésmenete különböző. A gyermek első három éve, amikor a járás, 
beszéd, gondolkodás kialakul, nagy fontossággal bír. A nem megfelelő fejlődés 
következtében a kisgyermekek a későbbiekben beilleszkedési, tanulási zavarokkal 
küzdhetnek. Különböző fejlesztő tevékenységekkel, prevenciós céllal segíthető a gyermekek 
átlagos fejlődésmenete. A prevenciós fejlesztő programok előre meghatározott időszakokban 
a JEB szakmai szervezeti egységeiben működtek. 
 
2018. évben a mozgásterapeuta szakember összesen 34 alkalommal mozgásfejlődést elősegítő 
programot, tartott.  A kisgyermeknevelők számára szóló irodalmi, mese-papírszínház 
módszertani előadás sorozat 8 alkalommal került megszervezésre. Betegségmegelőzés 
témában összesen 8 alkalommal, az egészséges táplálkozást elősegítő előadás szintén 8 
alkalommal került megtartásra. Multikulturális nevelés témakörben 6 alkalommal került sor 
módszertani előadásra, továbbá egészséges életmód előadás 7 alkalommal került megtartásra. 
 
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédjavító Intézetének fejlesztő pedagógusai a Mini-
Manó Bölcsődében és a Gyermekkert Bölcsődében heti egy-egy alkalommal beszédfejlesztő 
foglalkozásokat tartottak. 
 
A Józsefvárosban működő gyermekfogászati alapellátás szakemberei által tartott prevenciós 
fogászati szűrésre került sor 2 bölcsődében, mely során minden gyermeket megvizsgáltak és a 
szülőket írásban tájékoztatták az esetleges problémákról, további kezelések lehetőségeiről.  
 
Pszichológus tanácsadás 
2018. évben is nagy hangsúlyt kaptak a csoportlátogatások, az új gyermekekkel való 
ismerkedés, szüleikkel beszélgetés a bölcsődei életről, ennek célja a beszoktatás 
megkönnyítése, egy bizalmi kapcsolat megalapozása mind a gyermekekkel, mind a szülőkkel.   
A nevelési év során folyamatosan van lehetőség személyes és telefonos konzultációra a 
szülőknek.  
A pszichológus a kisgyermeknevelőkkel közösen követi a gyermekek testi- lelki fejlődését; 
amennyiben elakadást észlelnek, megvitatják a meglátásokat, melyekről első körben értesítik 
a bölcsődevezetőt. Közös megbeszélésen döntenek arról, szükséges e más szakember 
bevonása is: gyógypedagógus, mozgásterapeuta, Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Pedagógiai Szakszolgálat. A szülővel ezt követően konzultálnak, feltárják a meglátásokat, 
lehetséges megoldási javaslatokat tesznek.  
Minden bölcsődéből vannak a pszichológus szolgáltatást rendszeresen igénybe vevő családok, 
egyedülálló szülők, kollégák. A rendszeresen járók száma átlagosan 4-5 fő intézményenként, 
akik heti- kétheti rendszerességgel igénylik, ezen felül pedig az egy- egy élethelyzet- 
változásból fakadó kérdéssel is érkeznek havonta 4-6 család intézményenként. (főbb témák: 
válás, kistestvér érkezése, szobatisztaság, óvodába készülünk, megváltozott szokások, 
harapás, hiszti, dackorszak) 
 
A kisgyermeknevelő kollégák részére biztosított az életvezetési tanácsadás lehetősége, 
amennyiben munkájuk során a kollegális kapcsolataikban, vagy magánéletükben elakadást, 
nehézséget érzékelnek és tanácsra lenne szükségük. Előzetes megbeszélés alapján lehet 
időpontot egyeztetni. 
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A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egysége munkatársai részére 
egyéni konzultációs lehetőség biztosított havi egy alkalommal, előre kijelölt időpontban. 
 
A bölcsődevezetők és helyetteseik részére szintén havonta előre kijelölt napokon és 
időpontokban van lehetőség személyes konzultációt igénybe venni.  
 
2018-ban indult bevezető jelleggel 2 esetmegbeszélő csoport, kéthetente, csoportonként 4 
alkalommal. Bölcsődénként 1-1 fő vett részt a csoportokban, ahol kisgyermeknevelők által 
hozott saját esetekkel kapcsolatos érzések, megoldási módok feltérképezése volt a fókuszban. 
A sikerre való tekintettel az új nevelési évben már 4 csoport indult. 
 
A pszichológus és a szaktanácsadó vezetésével  
- került megtartásra a dajka kolléganők részére a dajkaképzéssel kapcsolatos tájékoztatást, 

(belső képzés). Tisztázásra kerültek a dajka munkakör legfontosabb velejárói, az új 
elvárások, illetve a képzéssel, vizsgával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók.  

- A gyakornok kolléganők részére csoportot szerveztünk, ahol a gyakornoki léttel 
kapcsolatos elvárásokról, a szabályzatról, a mentorukkal való kapcsolatról lehet 
elmélkedni. Megkértük őket, meséljenek arról, mi hozta őket a pályára, mióta dolgoznak és 
hogy érzik magukat. Felajánlottuk azt a lehetőséget is, hogy ha olyan helyzettel 
szembesülnek, ami nagyon foglalkoztatja őket, vagy elakadást, nehézséget okoz, hozzák el 
nyugodtan a csoportba és megvitatjuk. Félévente egy alkalom ez a csoport, de 
természetesen ha idő közben történik valami rendkívüli esemény, elérhetőségeinken 
megtalálnak bennünket.  

- 2019. évben új kezdeményezésként a kiégési problematikákkal küzdő kolléganők részére is 
2 csoport elindítása van beütemezve. A csoport neve „Játékos délután tapasztalt 
kolléganőknek”, és a bölcsődevezetők javaslatára kerültek be azok a kollégák, akiken a 
kiégés jelei tapasztalhatóak. A csoport2019. márciusában indul. 

 
Biztos Kezdet Gyerekház: Az ide járó szülőkkel és gyermekekkel egészen speciális kapcsolat 
alakult ki. Sokan közülük bölcsődéinkben folytatják a Gyerekházban megkezdett utat, ahol 
már a szüleik nélkül kell megállni a helyüket a kortársaik között. A Gyerekházban megismert 
szülők szívesen keresik fel a tanácsadást a későbbiekben is, ha nehézségük, kérdésük akad.  
 
Gyógypedagógiai fejlesztés 
2018. II. félévétől 1 fő gyógypedagógus látja el a bölcsődékben szükséges gyógypedagógiai 
feladatokat. A gyógypedagógus heti rendszerességgel látogatja a bölcsődéket, együttműködik 
a kisgyermeknevelőkkel, szülőkkel és a Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztő szakembereivel. 
Munkarendje alapján heti rendszerességgel látogatja a gyermekcsoportokat, szűri az újonnan 
felvett gyermekeket, és szükség szerint egyéni fejlesztéseket, továbbá csoportos fejlesztéseket 
végez. Az ellátott gyermekek létszáma 85 fő, heti rendszerességgel 8 fő gyermek egyéni 
fejlesztésben, a többi gyermek csoportos fejlesztésben részesül. 16 fő esetében a 
gyógypedagógus javasolta a szülőnek a Pedagógiai Szakszolgálat felkeresését. 
Mint a fejlesztő programért felelős szakember, tájékoztatja a szülőt a gyermek fejlődéséről, a 
fejlesztés várható eredményeiről, szükség szerint segítséget nyújt, tanácsot ad a gyermek 
otthoni nevelésével, fejlesztésével kapcsolatban. 
 
Integrált szülő- csecsemő/kisgyermek konzultáció 
2018 évben a szolgáltatást 10 család vette igényben. Minden család esetében a regulációs 
zavar miatti „félresiklás” korrigálódott. Az esetek 80 százalékában az anya és gyermeke jelent 
meg a konzultációkon, 20 százalékában a család. 
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Két esetben két találkozás elég volt a zavarok oldására. A többi esetben ez 3-5 találkozót vett 
igénybe. Két család esetében a kapcsolat folyamatos, a konzultációs alkalmak befejeződtek a 
regulációs zavar megoldódott, de a családnak szüksége van a folyamatos tanácsadásra, 
megerősítésre, szülői kompetencia erősítésére. Három család esetében a konzultáció 
folytatódik a következő évben. 
 
3.4.5 Fejlődési ütem korai szűrése 
 
A JEB és a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. kerületi tagintézménye együttműködési 
megállapodásának keretében a Szakszolgálat fejlesztő szakemberei 2018. év márciusában 
korai fejlődéssel kapcsolatos szűrést végeztek a bölcsődékben annak érdekében, hogy azok a 
gyermekek, akiknél beszéd, mozgáskoordinációs, figyelemzavar vagy bármilyen fejlődésbeli 
lemaradás, megtorpanás észlelhető minél előbb megfelelő ellátásban részesülhessenek. 
 

  

Mini-Manó 
Bölcsőde 

Babóca 
Bölcsőde 

Katica 
Bölcsőde 

Gyermekkert 
Bölcsőde 

Játékvár 
Bölcsőde és 
Biztos Kezdet 
Gyerekház 

Összesen 

Komplex korai 
fejlesztés 10 3 3 1 1 18 

Logopédia 2 2 1 5 1 11 

Mozgásfejlesztés 4 3 1 1 1 10 
Gyógypedagógiai 
tanácsadás 1 1 3 3 1 9 

Nem kell fejlesztés 3 1 3 3 2 12 

Összesen: 20 10 11 13 6 60 
 
A táblázatból látható, hogy a kisgyermeknevelők által jelzett 60 fő gyermek közül 18 fő 
gyermeknek komplex korai fejlesztésre van szüksége és további 21 fő gyermek logopédiai 
vagy mozgásfejlesztést igényelt. A kerületi Szakszolgálat ezeknek a gyerekeknek a 
fejlesztését csak részben biztosította, tekintettel arra, hogy nem minden szülő fogadta meg azt 
a tanácsot, hogy gyermekét fejlesztésre kell hordani.  
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az SNI-s gyermekek száma fokozatosan nő és a növekvő 
speciális szükségletek új, megoldandó helyzetet teremtenek számunkra. Az a növekvő 
tendencia is megállapítható, hogy az intézményemben egyre több a fejlődésben (mozgás, 
beszéd) megtorpant gyermek, akiknek a lemaradása nem olyan fokú, hogy SNI-s státuszba 
kerüljenek, de velük is igen indokolt a korai fejlesztés mihamarabbi szakemberrel történő 
elkezdése. Az intézményhez kötődő szakszolgálati fejlesztések állami szinten az óvodában 
kezdődnek, a bölcsődébe járó gyermekek kimaradnak. Ugyanakkor a szakmai tapasztalatok és 
a legfrissebb tudományos kutatások is egyértelműen alátámasztják, hogy korai fejlesztésnél 
nincs eredményesebben és hatékonyabban kifizetődő beruházás. 2018. évben a 
kisgyermeknevelők jelzése alapján a pedagógiai szakszolgálat 60 fő gyermeket vizsgált meg, 
ebből 48 fő kisgyermek van szüksége különfoglalkozásra, korai szakirányú fejlesztésre. Ezen 
gyermekek szakszerű korai fejlesztése a bölcsődében lenne a legmegfelelőbb, ami 
2018.07.01. óta intézményen belül is megoldott a főállásban foglalkoztatott gyógypedagógus 
szakember segítségével. 
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3.4.6 Otthoni gyermekgondozás 
 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 235/2007. (V. 09.) számú 
Képviselő-testületi határozatban döntött a VIII. kerületben az otthoni gyermekgondozás 
működtetéséről.  
Az otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy segítséget nyújtson az arra rászoruló 
családoknak iker szülés esetén, vagy ha a szülő betegsége miatt nem képes a gyermek 
gondozására.  
 
A szolgáltatás gyakoriságát és időtartamát a család igényei határozták meg. Otthoni 
gyermekgondozás szolgáltatást a hét mindennapján, szükség szerint biztosítottunk. A szakmai 
munka tartalma a gyermek életkorához, egészségi állapotához igazodó gondozás-nevelés, 
felügyelet volt. 
 
Az otthoni gyermekgondozást ellátó kisgyermeknevelők feladatai: 
Közreműködik, tanácsot ad a gyermek pszichoszomatikus fejlődését elősegítő napirend 
kialakításához. 
A nyugodt étkezéshez (szoptatáshoz) szükséges tárgyi, környezeti feltételek megteremtése, 
segítése szükség esetén a gyermek etetése. 
A gyermek alkalom szerinti pelenkázásának, öltöztetésének segítése, vagy annak elvégzése. 
Nyugodt alvást biztosító feltételek megteremtése. 
Fürdetéshez szükséges eszközök előkészítése, a gyermek fürdetésének segítése, vagy a 
gyermekfürdetése.  
A gyermek életkorának, fejlettségének megfelelő napirend, játszóhely és játéktevékenység 
megszervezése, a szülők figyelmének felhívása a gyermek korának megfelelő eszközökre, 
játékokra. 
A gyermek etetéséhez, korának megfelelő táplálék szükség szerinti elkészítésben való segítés, 
vagy annak elkészítése, a gyermek etetése. 
A gyermek levegőztetése az időjárásnak megfelelően. 
Figyelemmel kíséri a gyermek testi, mozgás, értelmi, érzelmi fejlődését. 
Figyeli a gyermekorvos, védőnő tanácsait, a preventív szűrések, kötelező oltások fontosságát, 
időpontját a szülőkkel tudatosítja, közreműködik az azokon való részvételen. 
 
2017. évben összesen 1.287 órában 338 alkalommal, alkalmanként 4 óra időtartamban látták 
el feladataikat a kisgyermeknevelő munkatársak. 
2018. évben összesen 1.873,5 órában 521 alkalommal, alkalmanként átlag 4 órában látták el 
feladataikat a kisgyermeknevelő munkatársak. 
A szolgáltatás fenntartásának szükségességét támasztja alá az igénybevétel emelkedése. 
A családok többségében ikergyermekeket vagy három vagy több gyermeket nevelnek, 
valamint átmenetileg olyan egészségi problémákkal küzdenek a szülők, amely akadályozza a 
gyermekük minden napos gondozását. 
 
 
4. SZAKMAI KÉPZÉS, INNOVÁCIÓ 
 
A bölcsődei élet legyen színes, élvezetes, motiváló, tapasztalatszerzési lehetőségekre építő, 
társas közegben zajló, interakciót ösztönző. Ennek érdekében hangsúlyt fektetünk nem csak a 
bölcsődék felújítási munkálataira, eszköz beszerzéseire, hanem a szakembereink fejlesztésére 
is. 
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4.1 Bölcsődei szakembereink képzése: 
 
A bölcsődei szakembereink folyamatos képzésben részesülnek, amit munkájuk során a 
kisgyermekekkel való foglalkozások alkalmával hasznosítani tudnak.  
 
Szakmai konferenciák, előadások 2018-ban: 
- Január hónapban Bereczkiné dr Záluszki Anna a kisgyermeknevelőknek tartott irodalmi 

előadást mind a 8 tagintézményünkben. 
- Január 25-én ELTE TÓK szervezésében Zenepedagógiai Konferencián vett részt 13 

kollégánk. 
- Február 15-én 2018 évi Jelzőrendszeri Szakmai Tanácskozásra mentünk 14 fő 

részvételével. 
- Február 19-22 között a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat - Korai fejlesztés hete 

konferenciasorozaton vett részt több, mint 50 kollégánk. 
- Februártól – áprilisig volt egy saját szervezésű továbbképzés a „Beszédfejlődés, 

koragyermekkori beszéd és nyelvi késés tüneteiről, a nyelvi késés diagnosztikájáról és a 
nyelvi késés terápiája mindennapok gyakorlatának tükrében.” részt vevők összesen 50 fő. 

- Március 22-én ELTE TÓK – „Mese interdiszciplináris megközelítései nemzetközi 
tudományos konferenciát” tartott, melyen 23 kollégánk vett részt. 

- Március 27-re meghívást kaptunk a Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési 
Rendszer Konferenciájára. Téma: „Figyelem felhívás a digitális világban rejlő fiatalokat 
fenyegető veszélyekre”. Részt vevő kolléganő 12 fő.  

- Április 11.-én ismét egy JSZSZGYK által szervezett jelzőrendszeri tanácskozáson vettek 
részt kollégáink, melynek témája: „Az átmeneti gondozás Józsefvárosban” a rendezvényen 
7 kollégánk vett részt. 

- ELTE – BTK – Művészeti Nemzetközi Konferencián 4 fő kollégánk volt jelen. 
- Június 21-én Jelzőrendszeri Tanácskozásra voltunk meghívva, melynek témája: „2018 évre 

vonatkozó intézkedési terv részletes ismertetése. Az intézmény szolgáltatásainak 
bemutatása” 7 fő kollégánk részvételével. 

- Szeptember 20 – 21. JÁSZER kétnapos továbbképzést szervezett tagjai számára. A 
helyszint a Budapesti Rendőr – főkapitányság biztosította, immár második alkalommal 
Adyligetei pihenőházban. 4 kollégánk csatlakozott. 

- Mód-Szer-Tár Konferencia: 2 fő vett részt, 
- Október 28-29. BabaArt Művészeti napok és szakmai konferencia programon 6 kolléga 

vett részt. 
- November hónapban Egészséges nevelés előadáson vettek részt a kisgyermeknevelők 7 

tagintézményünkben, amit Darvai Sarolta tartott. 
- 2018.11.22. a Semmelweis Egyetem XIII. Életmód Konferenciáján részt vett 1 fő. 
- Decemberben indult a Multikulturális képzés dr Bajzáth Angéla vezetésével 3 csoportban 

kisgyermeknevelőknek, vezetőknek és helyetteseknek a Gyermekkert Bölcsődében, 
melyen minden bölcsődéből érkeztek kollégáink. 

- December 7 – Digitális Honfoglalás konferencián 12 fő vett részt. 
 
Továbbképzéseken való részvétel 2018-ban: 
- Józan Babák- Józan Mamák – 1 fő megismerkedhetett a klub munkájával, 
- „Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai”, 

az Autizmus kutatócsoport által szervezett pedagógus képzésen 1 fő vett részt. 
- Színház pedagógiai és drámapedagógiai elemek alkalmazása a kisgyermeknevelők 

sikeresebb munkájáért képzésen 4 fő vett részt. 
- Kreatív kisgyermeknevelő, kreatív kisgyermek továbbképzésen vett részt 2 fő. 
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- Montessori-pedagógia gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a bölcsődei csoportban 
képzésen 4 fő vett részt. 

- Márciusban négy kollega a Montessori Egyesület által indított tanfolyam záró vizsgáján 
vett részt. 

- Bölcsődetörténet XVI. Szakmai Műhelyre 1 fő kolléga látogatott el. 
 

BA képzések és szakirányú továbbképzések és megkezdése 2018. évben: 
- ELTE-TÓK, „Művészettel nevelés a legkisebbeknek” szakirányú és műveltség területi 

továbbképzést indított, melyre 3 kolléga jelentkezett. 
- ELTE-TÓK, elindította a Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzés gyakorlatvezető 

pedagógusa szakirányú továbbképzését indított „Csecsemő- és kisgyermeknevelés 
gyakorlatvezető mentora” melyre egy kolléga jelentkezett. 

- Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzést 4 fő kisgyermeknevelő kezdett meg. 
- A Kodolányi Egyetemen Család és gyermekvédelem szakos pedagógus szakirányú 

továbbképzést 2 fő kolléga kezdett meg. 
- Az ELTE Pedagógus szakvizsgájára való felkészülést 1 fő kezdte meg. 
- Az AVKF Angol nyelvű óvodapedagógus BA képzését 1 fő kezdte meg. 
 
Egyéb belső képzés: 
Januártól bevezették (havonta történő) házi továbbképzésüket, a Katica Bölcsődében melynek 
a Katicás szakmai percek nevet adtak, és amelynek célja elméleti és gyakorlati tudásuk 
szinten tartása. 
 
2018. április hónapban Monoron egy 3 napos tréningen vettek részt a bölcsődevezetők. A 
tréning fő témái: vezetési képességek, kompetenciák, asszertív kommunikáció, érzelmi 
intelligencia, konfliktus kezelés. 
 
4.2 Belső szakmai munkacsoportok: 
 
2018. évben folytatták munkájukat a munkacsoportjaink: 
- Belsőképzés munkacsoport  
2018. március hónapban kiadásra került JEB szakmai protokollja, a minden bölcsődére 
érvényes szakmai szabály gyűjteménye.  
2018. áprilisban a Bölcsődék Napja alkalmából a munkacsoport egy szakmai előadás 
keretében mutatta be munkáját a JEB kollégáinak. 
Kidolgozásra került a dajka munkatársak belső képzésének anyaga, a képzés megtartása a 
szaktanácsadó és a pszichológus kollégák feladata volt, a képzések 2018. évben megtartásra 
kerültek. 
A munkacsoport egy szakmai anyagot állított össze a középfokú duális képzésben résztvevő 
tanulók írásos feladatainak tematikájára, továbbá a végzős tanulók vizsgafeladatainak 
áttekintésére is sor került. 
A munkacsoport folyamatos találkozásai alatt szervezésre került az „Ismerjük meg egymást” 
program sorozat folytatása, melynek tényleges lebonyolítására 2019. évben kerül sor. 
Továbbá elkezdődött egy szülői elégedettségi kérdőív összeállítása is, a kérdőívet 2019. évtől 
tervezzük használni. 
 
- Irodalmi munkacsoport 
2018. évet Bereczknié dr. Záluszki Anna szülőknek szánt előadásokat tartott az irodalmi 
nevelési program népszerűsítésére január hónapban a JEB 8 tagintézményében. 
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Az irodalmi munkacsoport által végzett jó gyakorlatról szóló tanulmányt angol nyelven is 
megjelentette a JEB az ELTE-TÓK-kal közös kiadású Beyond Inclusion című könyvében, 
április hónapban. 
A 2018. évi Bölcsődék napi szakmai napon április 21-én, Magyarkúton az intézmény 
dolgozói számára előadással készült az irodalmi munkacsoport. Bemutatták működésüket, a 6 
irodalmi kategóriát, amiben minden hónapban új alkotásokat ajánlanak szülők és 
kisgyermeknevelők számára egyaránt. A produkcióval felkeltették több kollégájuk figyelmét 
a projekttel kapcsolatban és rengeteg elismerést gyűjtöttek be kreatív és humoros 
előadásukkal. 
Folyamatos és természetes része a munkacsoport működésének az irodalmi ajánlók 
havonkénti elkészítése és a szakmai együttműködésen túl a csapat összetartozását is szolgáló 
havonkénti találkozók megszervezése. A találkozók minden alkalommal másik bölcsődében 
kerülnek megrendezésre, hogy jobban megismerjék egymást a tagok. 
Az „Így kezdetem… Első irodalmi élményeim” elnevezésű irodalmi füzetek a tavalyi év 
felmenő rendszerét-, és bevezető évét követően minden gyermek számára kiosztásra került a 
bölcsődékben. Az első év pozitív tapasztalatait összegyűjtve megbizonyosodtunk róla, hogy a 
kezdeményezés visszhangja kiváló, ezért általánosan is bevezettük a gyakorlat ezen részét. 
Az irodalmi anyanyelvi nevelés programunk híre egyre több helyre eljutott és felkérés 
érkezett a Rákosmenti Egyesített Bölcsődéktől, hogy mutassuk be számunkra az 
intézményeinkben zajló jó gyakorlatot. A felkérést elfogadtuk és 2018.10.01. napon az 
irodalmi team bemutatkozó előadást tartott a XVII. kerületi Egyesített bölcsődék számára. 
Mintegy 20 fő vett részt a projekt bemutató előadásán a Tücsök-lak Bölcsődében. 
A bemutatkozó délelőttel kapcsolatban szintén nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, ezért 
elhatároztuk, hogy megkezdjük az előkészületeit és a megszervezését egy országos szintű 
szakmai nyílt napnak, ahol a bölcsődék széles közönsége számára is bemutatjuk az 
intézményeinkben zajló irodalmi nevelést és segítséget nyújtunk a program adaptálásához is.  
 

4.3 Innováció: 
 
2018. évben folytatódott a korábban megkezdett Digitális Honfoglalás projekt. Bővültek 
szakmai kapcsolataink, önkéntesek álltak céljaink mellé és az együttműködés partneri 
viszonnyá fejlődött a Leonardo 41 Alapítvánnyal. A JEB aktív színtere volt ebben az évben a 
projektnek, párhuzamosan két kutatás is zajlott az intézményben. 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Általános Lélektani Tanszék vezetője, Gerván Patrícia 
szabadon választható kurzust szervezett hallgatói számára, ahol műhelymunka keretében 
kutatást végeztek a JEB tagintézményeiben. 9 hallgató 6 héten keresztül 3 kontrollcsoportban 
mérte fel, hogy van-e fejlesztő hatása a 2-3 éves gyermekekre a szakmailag felügyelt digitális 
eszközhasználat. Tagintézményeinkből 54 gyermek vett részt a kutatáson, a Babóca 
Bölcsődéből 9 gyermek, a Gyermekkert Bölcsődéből 11 gyermek, a Tücsök-lak Bölcsődéből 
9 gyermek, a Fecsegő-tipegők Bölcsődéből 7 gyermek, a Katica Bölcsődéből 6 gyermek, a 
Játékvár Bölcsődéből 6 gyermek és a Mini-Manó Bölcsődéből 6 gyermek.  
A kutatáshoz a JEB pályázatot nyújtott be a Karácsony Sándor Közalapítvány a 
Józsefvárosért pályázati kiírására, amin 8 tablet megvásárlásához kaptunk anyagi forrást. 
Ezek a tabletek voltak a pszichológus hallgatók eszközei a kutatás során, ahol fejlesztő 
alkalmazásokat, vagy szórakoztató tartalmakat használtak a készülékeken a különböző 
kontrollcsoportba tartozó gyermekekkel. A kutatásból született egy szakdolgozat és 
előkészületben van egy további is. 
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A második kutatást a Leonardo 41 Alapítvány végezte a JEB szolgáltatáskoordinátora 
bevonásával, aki neveléstudományi végzettséggel rendelkezik. A kutatás fókuszában a 0-3 év 
közötti gyermekek otthoni digitális eszközhasználati szokásai álltak. Kérdőíves formában 
kerültek kikérdezésre a szülők, akik 134-en küldték vissza az íveket. Az aktuálisan a JEB 
intézményeiben járó szülők 33%-a válaszolt a feltett kérdésekre, amikből többek között 
kiderült, hogy a 0-3 év közötti gyermekek 72%-a használ valamilyen digitális eszközt otthon. 
 
Az eredményeket folyamatosan közzéteszik a www.digitalskills.hu honlapon és a 
www.facebook.com/digitalskillshungary/ közösségi oldalon egyaránt. 
 
A kutatások eredményeit 2018.12.07. napon az Egyszülős Központban mutatták be 
szakemberek, ahol előadást tartott Koren Balázs a gyermekek digitális térben történő 
szabályozási lehetőségeiről és Magonyiné dr. Varga Emőke a Szegedi Tudományegyetem 
oktatója a digitális mesekönyvekről. A színvonalas rendezvényre nagy volt az érdeklődés, 
közel 70 résztvevő tájékozódhatott a legfrissebb információkról és a témában releváns 
területekről. 
 
2018. szeptember hónaptól kezdődött meg a JEB zenei projektjének megvalósulása. A 
feladatok kidolgozása során két célt tűztünk ki: 
1. A kisgyermekeket megismertetni az éneklés szépségével, hangszerekkel, azok 

megszólaltatásával, az aktív, élő zenei élményszerzéssel játékos formában. 
2. A kisgyermeknevelők énekelhető, a hétköznapokban is használható repertoárjának 

bővítése, egyszerű, könnyen megszólaltatható hangszerek megismertetése, használata. A 
program során kialakult vélemények, alkalmazott módszerek, javaslatok összehangolása. 

 
 
A használt hangszerek a gyerekek érdeklődését felkeltették. Szívesen pengetik meg a gitárt 
nem csak próbálgatással, hanem irányítottan is.  
A kisgyermeknevelőkkel szakmai megbeszéléseket az alvásidőben szerveztük. Ezeken az 
összejöveteleken a dalok éneklésén túl egyéni vagy csoportos fejlesztésekre, segítségnyújtásra 
is mód volt. A kisgyermeknevelők is aktívan segítik a foglalkozásokat. Egyre többet 
énekelnek, ösztönzik a gyerekeket mozgásra, hangszerrel való ismerkedésre. Gyakran adnak 
ötleteket játékra, de volt, hogy kétszólamú éneklésben segítettek, vagy furulyával színesítették 
az együtt zenélést.  
 
4.4 Bölcsődéink részvétele a kisgyermeknevelők gyakorlati képzésében: 
  
Bölcsődéinket - a magas szakmai színvonal elismeréseként - több oktatási intézmény is 
választotta gyakorlati helyszínének pl. ELTE-TOK kisgyermeknevelő hallgatója, de 
lehetőséget biztosítottunk szakközépiskolás diák közösségi szolgálatára is. Fontos, hogy a 
majdani kisgyermeknevelő kollégák tanulmányaik idején a legmagasabb színvonalú 
oktatásban részesüljenek, melynek része a megfelelő szakmai gyakorlat. A bölcsődékben 
dolgozó szakemberek igyekeztek tudásuk és szakmai tapasztalataik átadásával segíteni a 
diákokat.  
 
A JEB a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően 2016. márciustól 
részt vesz a duális képzésben. 2018. évben a duális képzés keretében 63 fő kisgyermeknevelő 
tanuló számára biztosítottunk gyakorlati képzést. A gyakorlati képzésre igényelhető normatív 
támogatásból munkaruhát, munkabért, étkezési támogatást biztosítottunk a tanulóknak. A 
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fennmaradó összegből közös karácsonyi vacsora elfogyasztására és színházi előadás 
megtekintésére került sor megköszönve a munkatársak fáradhatatlan és színvonalas munkáját.  
A tanulók létszáma alapján igényelhető beruházási kiegészítő csökkentő tételből kiskonyhák 
és  konyhai játékok kerültek beszerzésre a bölcsődék részére. 

 
4.5 Egyéb eseményeink: 
 
A Gyermekkert Bölcsődében működik a Bölcsőde Múzeum. Több vidéki és fővárosi bölcsőde 
munkatársai látogattak el és tekintették meg a Múzeumot, de az egyéni látogatók is szép 
számmal jöttek. A múzeumi és könyvtári látogatók száma 2018. évben 825 fő volt. 
 
A Bölcsődék Napja keretében 2018. április hónapban a JEB munkatársai egy egész napos 
szakmai rendezvényen vettek részt Magyarkúton. A szakmai napon bemutatták eddigi 
munkájukat a szakmai munkacsoportok és betekintést nyerhettünk az ERASMUS+ pályázat 
keretén belül megvalósult firenzei szakmai tanulmányút tapasztalataiba. Nagyon sikeres és 
élmény dús nap volt mindannyiunk számára.  
 
 
5. PÁLYÁZATOKON VALÓ RÉSZVÉTEL 
 
Gyakorlati képzésünk magas szakmai színvonalának elismertségét mutatja, hogy a JEB a 
magyar és nemzetközi partnereivel együtt 2016. évben megnyerte a Multicultural Early 
Childhood Education /multikulturális kisgyermekkori oktatás (nevelés)/ – MECEC+ című 
Erasmus+ Köznevelési stratégiai partnerségek pályázatot és 2018. évben lezárta azt. 
2018.04.21. napon, a Bölcsődék Napi szakmai rendezvény keretében a projekt eredményei 
bemutatásra kerültek a JEB dolgozói számára. 
2018. május 6-11. között az Erasmus+ – KA2 Stratégiai Partnerségek - "MECEC+" projekt 
keretében tanulmányi látogatáson vettünk részt Spanyolországban, intézményünkből, a 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődéktől 3 fő. 
A projekt célja összehasonlító tanulmány készítése volt a pedagógusok kulturális hátteréről a 
partnerországokban, figyelemmel az európai jó gyakorlatokra, a partnerek multikulturális és 
interkulturális kompetenciáinak és képzési igényeinek elemzése révén. 
A teljes tanulmány elérhető elektronikusan, magyar nyelven az alábbi linken: 
http://www.galileoprogetti.hu/doc/MECEC+%20Final%20Publication_HU  
 
Gyermekétkeztetésünk magas szakmai színvonalának elismertségét mutatja, hogy a JEB a 
magyar és nemzetközi partnereivel együtt 2018-2020. évre megnyerte a “Food and Nutrition 
In ECEC / Élelmezés és étkeztetés kisgyermekkori oktatás (nevelés)/ – FINE!” című 
Erasmus+ Köznevelési stratégiai partnerségek pályázatot. A főpályázó a Galileo Progetti 
Nonprofit Kft. (Kft.), mely az olasz partner magyarországi képviseleti szervezete. 
A projekt átfogó célja, hogy elősegítse és véghezvigye az EU élelmiszerbiztonsági politikáját, 
a HEALTH 2020 vázát, a 2015-ös Európai élelmiszer és táplálkozás akció tervét, és a 2014-es 
WHO és gyermekkori elhízás akció tervét. 
A projekt lehetőséget ad a bölcsődei szakembereknek, hogy találkozzanak egymással, hogy 
növeljék a tudásukat a gyermekélelmezés témával kapcsolatban, tapasztalatot cseréljenek, 
megoldásokat találjanak, és megvitassák a problémákat. 
A résztvevők (Magyarország, Olaszország, Portugália, Bulgária, Horvátország) össze fogják 
hasonlítani: az étkezést, a diétákat, a nemzeti és helyi élelmiszer és táplálkozási irányelveket, 
az elhízás megelőzését, az élelmiszer támogatottságát a hátrányos helyzetű gyermekeknél, az 
élelmiszer pazarlás prevencióját és az újrahasznosítást.  
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2018. november 26-30 között belga, olasz, spanyol résztvevőkkel bemutatásra kerültek 
Budapesten a Nagy Templom utca 3. szám alatti Gyermekkert Bölcsődében a résztvevő 
országok pedagógiai keretrendszerei az étkeztetés/élelmezés témájában. 
A pályázat keretében 2018 decemberében a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődékből 3 fő vett 
részt egy háromnapos tanulmányi látogatáson Olaszországban a Erasmus+ – KA2 Stratégiai 
Partnerségek - "I.ECEC" projekt keretében. A tanulmányút során a résztvevők megtervezték a 
projekt részletes feladata- és ütemtervét. 
Vendéglátók a Firenzei Egyetem Oktatási és Pszichológiai Tudományok Tanszéke (Firenzei 
Egyetem), illetve az ARCA Cooperativa Sociale (ARCA) nonprofit szervezet voltak. 
 
2017. őszén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdetett többek között 
a Biztos Kezdet Gyerekházak fejlesztésére (eszközbeszerzésre, informatikai eszközök, 
szoftverek, tárgyi eszközök, fejlesztő játékok beszerzésére). 
Gyerekházunk sikeres pályázatot nyújtott be és ennek eredményeként 2018. január 16-án 
aláírásra került a támogatási szerződés.  
A támogatási szerződésnek megfelelően mosogatógép, asztali számítógép, nyomtató, szoftver, 
különböző érzékelő, egyensúlyozó és nagymozgást fejlesztő játék kerül beszerzésre, ezek 
megvásárlására 2018. évben kerül sor. 
 
6. ELLENŐRZÉSEK: 
 
- 2018. február 13. napján a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi Osztálya közegészségügyi ellenőrzést tartott a Játékvár Bölcsődében. Az 
ellenőrzés során szabálytalanságot nem állapítottak meg. 

- 2018. május 22.–2018. június 30. napja között Belső Ellenőrzést végzett a Financial Ideas 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft., a kötelezettségvállalás folyamatának vizsgálatáról.  

- 2018. szeptember 3. napján a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Főosztály Közegészségügyi Osztálya közegészségügyi ellenőrzést tartott a Mini-Manó 
Bölcsődében. Az ellenőrzés során szabálytalanságot nem állapítottak meg. Az ellenőrzés 
során feltárásra került, hogy a bölcsőde főzőkonyhájában szükséges két csempe pótlása 
(amelyeket vízszerelés során le kellett bontani) és a küszöb javítása. A csempe pótlása 
megtörtént, a küszöb kijavítását a járólapok cseréjével egyidejűleg kerül sor 2019. 
januárjában.   

- 2018. októberében minden telephelyen sor került a tűzoltó készülékek karbantartására. Az 
ellenőrzés során kicserélésre kerültek a lejáró porral oltó készülékeket.  

- 2018. november 20. napján a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc Biztonsági és 
Állategészségügyi Osztálya hatósági ellenőrzést végzett a Gyermekkert Bölcsődében. Az 
ellenőrzés során szabálytalanságot nem állapítottak meg, hiányosságként azonban 
feltűntetésre került, hogy elhasználódott a húselőkészítő helyiségben az asztal, és a 
szárazáru raktárban pereg a festék a plafonról. A szükséges intézkedéseket megtettük, 
lefolytatásra került a beszerzési eljárás az asztal tekintetében, valamint kifestettük a 
szárazáru raktárt.  

- A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési tanácsadója negyedévente ellenőrzi 
a Duális képzés tanulószerződéseivel kapcsolatos dokumentációk nyilvántartását. Az 
ellenőrzések során mindent rendben lévőnek találtak. 

 
A bölcsődék saját belső ellenőrzései: 
- 2018. március és május hónapok között ellenőrzésre kerültek a megállapodások és 

szúrópróbaszerűen a szakmai dokumentáció mind a hét tagintézményben. Az ellenőrzést a 
szaktanácsadó vezette és a szolgáltatás-koordinátor segítette. 
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- 2018 október és december hónapokban szaktanácsadó és szolgáltatás koordinátor 
jelenlétével ellenőrzés zajlott, amely kiterjedt az összes szakdolgozó szakmai 
dokumentációjának ellenőrzésére, csoportmegfigyelésekre, a gyermekek jogviszonyával 
kapcsolatos dokumentáció ellenőrzésére és a gyermekek jelenléti ívének ellenőrzésére két 
tagintézményben. 

- Duális képzés keretében tanulók gyakorlati napjának ellenőrzése 
- KJT-s gyakornok minősítő vizsgáját megelőző megfigyelések 
- Pedagógus gyakornok felkészülésének megfigyelése 
- Munkaruha juttatási idő nyilvántartó vezetésének ellenőrzése 
- Értékcsökkentő leltár ellenőrzése 
 
Bölcsődevezetői ellenőrzések: 
- Csoportnaplók ellenőrzése 
- HACCP dokumentáció naprakész vezetése 
- Főzőkonyha, tálalókonyha rendszeres ellenőrzése (élelmezésvezetővel közösen történt) 
- Élelmiszerraktár, raktárkészlet ellenőrzése (élelmezésvezetővel közösen történt) 
- Leltár ellenőrzés (bölcsődevezető helyettessel) 
- Csoportok szakmai munkájának ellenőrzése (bölcsődevezető helyettessel) 
 
Csoportokat érintő időszakos ellenőrzések, és szempontjai: 

Megfigyelési szempontjai: 
- szakmai adminisztráció vezetésének ellenőrzése, 
- otthonos környezet megteremtése, 
- napi tevékenység rendszeressége, 
- szokások kialakítása, betartása, 
- játék feltételeinek megteremtése, 
- érzelmi biztonság kielégítése, 
- szeretetteljes légkör biztosítása, 
- kisgyermeknevelő elfogadó magatartása, 
- szociális kapcsolatok elősegítése, 
- védettség érzésének biztosítása, 
- a tervezett pedagógiai feladatok kellő időben és megfelelő minőségben történő 

megvalósulása, 
- különböző nevelési módszerek alkalmazása a folyamatos napirendben, 
- a csoportok adminisztrációjának vezetése, 
- étkezési szervezése, lebonyolítása, 
- irányított és szabad játéktevékenység megszervezése, lebonyolítása a csoportszobában és 

az udvaron. 
 

 

7. INTÉZMÉNYÜNK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 
 
A JEB 2018. évi beszámolója alábbi 7. pontjában szereplő pénzügyi-költségvetési adatokat a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gazdasági Szervezete 
biztosította.  
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Költségvetési adatok intézményi szinten összesítve  

Bevételek 
 E Ft 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Előirányzat 
teljesítés 

Teljesítés 
(%) 

Intézményi működési bevételek 42 307 43 637 48 774 111,8 

Működési célú támogatás 
államháztartáson belülről 

22 682 59 921 58 374 97,4 

Működési célú átvett 
pénzeszközök  283 283 100,0 

Működési bevételek összesen 64 989 103 841 107 431 103,5 

Felhalmozási célú támogatás 
államháztartáson belülről 

2 419 2 419 2 419 100,0 

Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

 540 540 100,0 

Irányítószervi támogatásként 
folyósított támogatás jóváírása 

845 390 1 038 260 1 003 556 96,7 

Előző évi előirányzat 
maradvány igénybevétele 

0 108 076 108 076 100,0 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 912 798 1 253 136 1 222 022 97,5 

 
Az intézmény eredeti előirányzatai 912 798 e Ft, az év közbeni módosításokkal 37,3 %-kal  
1 253 136 e Ft-ra megemelésre kerültek. 
 
Az összesen bevételi előirányzatok a módosított előirányzathoz képest időarányosan 
teljesültek. 
 
A bevételek döntő részét (82,1 %-át) az irányító szervi támogatás képezte.  
 
Az intézményi működési bevételként a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó étkezési és 
gondozási térítési díjak bevétele, valamint a dolgozók étkezési térítési díj bevétele, továbbá a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Ezüstfenyő gondozóház részére 
biztosított étkeztetés ellenértéke került tervezésre.  
 
Ezeken túlmenően közvetített szolgáltatások ellenértékeként, biztosító által fizetett kártérítés 
jogcímeken folyt be további működési bevétel. 
 
A működési célú támogatásokon belül közmunka program kapcsán érkezett foglalkoztatási 
támogatás a Fővárosi kormányhivataltól, szakképzési hozzájárulás normatíva bevétel a NAV–
tól, megpályázott és elnyert támogatási összeg a Karácsony Sándor Közalapítványtól, 
valamint a Galileo Progetti Nonprofit Kft-től az ERASMUS programok kapcsán.  
 
Kiadások 
Az Intézményi módosított előirányzatokhoz viszonyítva az összes kiadások egész évi 
teljesítése időarányos.  
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A kiadási előirányzatokon belül a működési kiadások 93,2 %-os, míg a felhalmozási kiadások 
6,8 %-os arányt képviseltek. Az intézmény 2018. évi kiadási előirányzatai gyakorlatilag az 
intézmény működését szolgálják. 
 
A felhalmozási kiadások vonatkozásában 2018. évben több felújításra került sor. 
 
Beruházásként informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése történt összesen 22 187 e Ft 
értékben. Ennek 74 %-a kisértékű tárgyi eszköz, a fennmaradó része nagyértékű tárgyi eszköz 
beszerzés volt. A beszerzések 13,7 %-ból kül- és beltéri játékok megvásárlása történt meg. A 
fennmaradó beszerzéseket informatikai eszközök, felszerelési tárgyak, bútorok, konyhai 
kisegítő eszközök és felszerelések, valamint egyéb műszaki eszközök tették ki.   
 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 60,1 %-os, a munkaadókat terhelő 
járulékok 13,7 %-os, a dologi kiadások 15,1 %-os, az egyéb működési kiadások 11,1 %-os 
arányt képviselnek. 

  E Ft 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Előirányzat 
teljesítés 

Teljesítés 
(%) 

személyi juttatások  567 698 637 258 618 248 97,0 

munkaadókat terhelő járulékok  125 340 143 270 140 300 97,9 

dologi kiadások 179 523 253 352 155 475 61,4 

ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0,0 

egyéb működési célú kiadások 0 114 037 114 037 100,0 

működési kiadások összesen 872 561 1 147 917 1 028 060 89,6 

beruházások 25 287 35 045 22 186 63,3 

felújítások 14 950 70 174 53 014 75,5 

egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 - 

felhalmozási kiadások összesen:  40 237 105 219 75 200 71,5 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 912 798 1 253 136 1 103 260 88,0 

 
Az intézménynél a működési, illetve az összes kiadások több mint felét a személyi juttatások 
alkotják.  
 
A személyi juttatások előirányzata az év során 0,1 %-kal növekedett.  
 
A személyi juttatások 84,2 %-át a törvény szerinti illetmények (alapilletmény, kötelező 
pótlékok), míg 15,2 %-át a nem rendszeres kifizetések (normatív jutalom, helyettesítés, 
készenléti, ügyeleti díjak, jubileumi jutalom, illetve cafetériához, munkába járáshoz 
kapcsolódó kifizetések), valamint szociális juttatások, továbbá 0,6 %-ban a külső (állományba 
nem tartozók) személyi juttatásai képezték.   
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       E Ft 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Előirányzat 
teljesítés 

Teljesítés 
(%) 

Törvény szerinti illetmények, 
munkabér 

527 202 527 785 520 785 98,7 

Normatív jutalmak 0 43 450 35 950 82,7 

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési 
díj, túlóra 

1 471 3 558 3 557 100,0 

Végkielégítés 0 0 0 - 

Jubileumi jutalom 3 025 3 830 3 704 96,7 

Béren kívüli juttatások 24 949 32 766 30 144 92,0 

Közlekedési költségtérítés 4 970 4 970 4 225 85,0 

Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai 

4 158 16 974 16 051 94,6 

Foglalkoztatottak személyi 
juttatásai 

565 775 633 333 614 416 97,0 

Munkavégzésre irányuló egyéb 
jogv. nem saját fogl. fiz. juttatás 

1 923 3 874 3 782 97,6 

Egyéb külső személyi juttatások  0 51 50 98,0 

Külső személyi juttatások 
összesen 

1 923 3 925 3 832 97,6 

Személyi juttatások összesen 567 698 637 258 618 248 97,0 

 
A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az év során 14,3 %-kal nőtt. 
A teljesítésen belül döntő arányt (81,5%), a szociális hozzájárulási adó képez. Az összes többi 
járulékfajta mindösszesen 18,5 %-ot tett ki. 
 E Ft 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Előirányzat 
teljesítés 

Teljesítés 
(%) 

Szociális hozzájárulási adó 105 261 116 202 114 300 98,4 

Rehabilitációs hozzájárulás 11 392 13 298 13 298 100,0 

Egészségügyi hozzájárulás 4 218 5 928 5 412 91,3 

Táppénz hozzájárulás 0 1 926 1 925 99,9 

Munkáltatót terhelő szja 4 469 5 916 5 365 90,7 

Munkaadókat terhelő 
járulékok összesen 

125 340 143 270 140 300 97,9 

 
A dologi kiadások előirányzata az év folyamán 17,3 %-kal emelkedett.  
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A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányt az üzemeltetési anyagok, ezen belül az 
élelmiszer beszerzés, valamint a közüzemi díjak, a szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások és a szakmai anyagok alkotják.  
 
A teljesítéseknél előirányzat túllépés nem történt.  

E Ft 

Megnevezés  
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesített 
előirányzat 

Teljesítés 
(%) 

Szakmai anyagok beszerzése 5 037 6 605 4 890 74,0 

Üzemeltetési anyagok beszerzése 66 646 68 106 59 887 87,9 

Informatikai szolgáltatások 
igénybevétele 

1 467 2 279 1 894 83,1 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 467 1 564 1 530 97,8 

Közüzemi díjak 32 367 34 857 27 661 79,4 

Bérleti és lízing díjak 1 318 2 171 2 171 100,0 

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 19 864 70 049 11 387 16,3 

Közvetített szolgáltatások 0 8 1 12,5 

Szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások 

9 815 11 224 10 451 93,1 

Egyéb szolgáltatások 8 421 8 731 7 581 86,8 

Áfa kiadás 32 801 47 021 27 596 58,7 

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 11 11 100,0 

Egyéb dologi kiadások 320 726 415 57,2 

Dologi kiadások összesen 179 523 253 352 155 475 61,4 

 
Az intézmény engedélyezett létszáma 197 fő. 
 
Költségvetési adatok feladat bontásban  
 
Kötelezően ellátandó feladatok 
Az intézmény költségvetésének – a módosított előirányzatok arányában – 83,5 %-át képező 
kötelezően ellátandó feladatok előirányzatai az alábbiak szerint alakultak 

E Ft 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesített 
előirányzat 

Teljesítés 
(%) 

Személyi juttatások 506 172 522 169 519 524 99,5 

Munkaadókat terhelő járulékok 109 337 116 706 116 392 99,7 

Dologi kiadások 170 998 245 435 148 095 60,3 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 - 

Egyéb működési célú kiadások 0 86 368 86 368 100,0 
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Működési kiadások összesen 786 507 970 678 870 379 89,7 

Beruházások 22 868 24 209 17 287 71,4 

Felújítások 14 950 50 949 36 789 72,2 

Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 - 

Felhalmozási kiadások összesen: 37 818 75 158 54 076 71,9 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 824 325 1 045 836 924 455 88,4 

Intézményi működési bevételek 40 891 42 221 47 918 113,5 

Működési célú támogatás 
államháztartáson belülről 

0 25 685 25 685 100,0 

Működési bevételek összesen 40 891 67 906 73 603 108,4 

Felhalmozási célú támogatás 
államháztartáson belülről 

0 0 0 - 

Irányítószervi támogatásként 
folyósított támogatás jóváírása 

783 434 889 119 877 804 98,7 

Előző évi előirányzat maradvány 
igénybevétele 

0 88 811 88 811 100,0 

Finanszírozási bevételek 783 434 977 930 966 615 98,8 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 824 325 1 045 836 1 040 218 99,5 

 
Az előirányzatok a módosítások során összességében 26,9 %-kal növekedtek.  
 
Önként vállalt feladatok 

E Ft 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesített 
előirányzat 

Teljesítés 
(%) 

Személyi juttatások 61 526 115 089 98 724 85,8 

Munkaadókat terhelő járulékok 16 003 26 564 23 908 90,0 

Dologi kiadások 8 525 7 917 7 380 93,2 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 - 

Egyéb működési célú kiadások 0 27 669 27 669 100,0 

Működési kiadások összesen 86 054 177 239 157 681 88,9 

Beruházások 2 419 10 836 4 899 45,2 

Felújítások 0 19 225 16 225 84,4 

Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 - 

Felhalmozási kiadások összesen: 2 419 30 061 21 124 70,3 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 88 473 207 300 178 805 86,3 

Intézményi működési bevételek 1 416 1 416 856 60,5 

Működési célú támogatás 
államháztartáson belülről 

22 682 34 236 32 689 95,5 

Működési célú átvett pénzeszköz  283 283 100,0 
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Működési bevételek összesen 24 098 35 935 33 828 94,1 

Felhalmozási célú támogatás 
államháztartáson belülről 

2 419 2 419 2 419 100,0 

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  540 540 100,0 

Irányítószervi támogatásként 
folyósított támogatás jóváírása 

61 956 149 141 125 752 84,3 

Előző évi előirányzat maradvány 
igénybevétele 

0 19 265 19 265 100,0 

Finanszírozási bevételek 64 956 168 406 145 017 86,1 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 88 473 207 300 181 804 87,7 

 
Az önként vállalt feladatok költségvetése, a módosított előirányzatok arányában, a teljes 
intézmény költségvetésének 16,5 %-a.  
 
Az előirányzatok a módosítások során összességében 134,3 %-kal növekedtek.  
 
Az önként vállalt feladataink: 
 időszakos gyermekfelügyelet 
 játszóház, - családi délután 
 fejlesztő eszközök, alapvető gyermekgondozási eszközök kölcsönzése, 
 prevenciós fejlesztő programok, pszichológus tanácsadás, 
 otthoni gyermekgondozás, 
 Biztos Kezdet Gyerekház,  
 Cafetéria juttatások,  
 Jutalmak 

 
 
8. VEZETŐI ÉRTÉKELÉS, ÖSSZEGZÉS 
 
A Szakmai programban foglaltakat 2018. évben is megvalósítottuk, programjainkat kivétel 
nélkül megtartottuk. Családi programjaink minden esetben a gyermekek örömével és a szülők 
elégedettségével zárult. 
 
Továbbra is fontos számomra, hogy a munkatársak jól érezzék magukat és örömmel végezzék 
feladataikat. Ennek érdekében fejlesztettük a munkahelyi környezetet, különböző 
eszközbeszerzésekkel és felújításokkal tettük lehetővé a gördülékeny munkavégzést. A 
csapatszellem erősítésére is megragadtunk minden alkalmat: kirándulás, színházlátogatás, 
bölcsődék napi ünnepségek, rekreáció során. Folyamatosan biztosítok mentálhigiénés 
támogatást is a kollégáim számára. 
 
A 2017. évben tervezett pedagógiai és egyéb innovációs tervek közül sokat sikerült 
megvalósítani: 

- a kisgyermeknevelők zenei továbbképzése programot 2018. szeptember hónapban 
beindítottuk,  

- a 2018. évben megnyert Erasmus+ korszerű gyermekélelmezés témakörű 
tapasztalatcsere pályázati program keretében nemzetközi szinten is 
megismerhetjük/megismertetjük a gyermekétkeztetést, és a szerzett tapasztalatok 
birtokában a sajátunkat még jobbá, színesebbé, változatosabbá tehetjük, 
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- az Erasmus+ stratégiai partnerség keretében folytattuk a multikulturális nevelés 
körében elkezdett munkát, 

- beindítottuk a pályakezdőket, gyakornokokat segítő tematikus beszélgető csoportokat, 
- elkezdődött a szakmai munkát, problémakezelést segítő „esetmegbeszélő” csoportok 

munkája, 
- pályakezdőket, gyakornokokat segítő tematikus beszélgető csoportok beindítására is 

sor került, 
- a fejlődésben megtorpant gyermekek korai fejlesztésének érdekében 1 fő 

gyógypedagógus munkatárs került alkalmazására,  
- a „Belső dajkaképző” program megszervezése és lebonyolítása is megtörtént. 

 
Fentiek hozzájárultak a magas színvonalú szakmai munka fenntartásához. A munkatársak 
tapasztalatokat cserélnek, folyamatosan motiválják egymást, hatékonyan együttműködnek. 
 
Az elkövetkezendő években új pedagógiai és egyéb innovációkat is tervezek 
megvalósítani, melyek az alábbiak: 

- 2018. évben elkezdődtek az előkészítő munkák a „felfedező-kutató pedagógiai labor” 
kialakítására a Mini-Manó Bölcsődében, a labor beindítását 2019. évre tervezem, 

- továbbra is hosszabb távú terveim között szerepel a környezettudatos nevelés 
kialakítása, 

- jövőbeni pályázati lehetőségek kihasználása, 
- a Gyermekkert Bölcsődében elkezdődött Montessori csoport beindításának 

előkészületei, a csoport beindítását 2019. évre tervezem, 
- Elégedettségmérés: szükségét látom a szülők körében az évenkénti 

elégedettségméréseknek is, a szükséges elégedettségi kérdőív előkészületei már 2018. 
évben megkezdődtek,  

- Humánerőforrás fejlesztés: 
o hazai és külföldi tapasztalatszerzés megteremtése a dolgozóim számára, 
o a már megkezdett tréningek, képzések folytatása az elkövetkezendő években.  

 
Intézményműködtetés, gazdálkodás 
 
Az előző évekkel azonosan legjobb tudásom szerint folytatom a fenntartó által finanszírozott 
felújításokat, fejlesztéseket, beruházásokat, a kapott forrást a hatékonyság, takarékosság és 
gazdaságosság jegyében használom fel.  
A bölcsődéink finanszírozását a fenntartói az állami hozzájárulás és a szülők által befizetett 
térítési díjak bevétele biztosítja. Szervezetünk az előre meghatározott céljaink elérése 
érdekében a rendelkezésünkre álló forrásokat a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség 
jegyében használja fel. Gazdálkodásunkat az államháztartási törvényben meghatározottak és a 
Munkamegosztási Megállapodás alapján a JSZSZGYK Gazdasági Szervezete segíti, 
támogatja.  
 
2018. évben a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 1.253.136 e forinttal gazdálkodott. A 
személyi juttatásokat ebből 780.528 e forint fedezte. A fennmaradó 472.608 e forint az 
intézmény működési költségeit biztosította. A bevételek döntő részét (82,1%-át) az irányító 
szervi támogatás képezte. 
 
2018. évben a normál bölcsődei személyi térítési díj bevételeink az alábbiak szerint alakultak. 
A szülők által befizetésre került: 

- 8.594e forint gyermekétkezési személyi térítési díj  
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- 18.717e forint gondozási személyi térítési díj.  
2018. évben időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást összesen 2.600 órában vették igénybe 
a családok. A szülők által befizetésre került: 

- 650e forint óradíj  
- 224e forint gyermekétkezési díj.  

2018. év folyamán a JEB bölcsődéiben a 492 férőhelyen 708 fő gyermek rendelkezett 
bölcsődei jogviszonnyal, figyelembe véve az év során beíratott gyermekeket, a folyamatos 
jogviszonnyal rendelkező gyermekeket és a megszűnt jogviszonyú gyermekeket. A bölcsődei 
jogviszonyok megszűnésének oka néhány esetben lakóhely változtatás, nagyobb részt 
óvodába iratkozás volt. 
 
Az önként vállalt feladatok költségvetése a teljes intézmény költségvetésének 16,5%-a, azaz 
207.300e forint volt.  Ebből a forrásból lettek fedezve többek között a dolgozók cafetéria 
juttatásai, az évenként kétszer megszervezésre kerülő játszóház, családi délután, a prevenciós 
fejlesztő programok. 
 
A bölcsőde, mint kötelező gyermekjóléti alapellátás központi költségvetésből származó 
finanszírozása az utóbbi évek során folyamatosan változott.  
 
 
2018-ban a bölcsődei ellátás állami finanszírozása tekintetében nagy változás történt. A 
bölcsődei ellátás esetében is bevezetésre került a feladat alapú finanszírozás, amely 
támogatási forma már több területen – így például a szociális szakosított ellátásnál, az óvodai 
nevelésnél vagy a gyermekétkeztetés feladatellátásnál – is bizonyította eredményességét. E 
támogatási forma számítási alapját a bölcsődei gondozási napok alapján kiszámított normatíva 
igénylési adat határozza meg, mely egy százalékos arányszámot (számított létszám) generál.  
A pedagógus életpálya 2016-ban történő bevezetése is mérföldkőnek bizonyult a bölcsődei 
dolgozók (diplomás) bérrendezése tekintetében, amelyhez az állami hozzájáruláson felül a 
szükséges forrásokat az önkormányzat biztosította.  
2018. évtől a feladatalapú finanszírozás a felsőfokú, a középfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők, valamint a dajkák bérét szinte teljes egészében fedezi. Az állami 
bértámogatás összege (4.419e, illetve 2.993e forint/számított létszám/év).  
Az önkormányzat bevételét ennek alapján jelentősen növeli, ha minél több felsőfokú 
végzettségű kisgyermeknevelő munkatárs dolgozik az intézményben (jelenleg 31 fő). A 
forrásbővítés lehetőségét tehát jelentősen befolyásolja, ha a munkáltató inspirálja a 
dolgozókat a diploma megszerzésére, mely összhangban áll az általam preferált 
tanulószervezeti kultúra megtermésével is. Örvendetes, hogy 2018-2019 évben 4 fő kezdte 
meg felsőfokú tanulmányait, mely jelenleg csak munkaszervezési többletfeladatot jelent az 
intézménynek, de ha végeznek a kisgyermeknevelők jelentős többletforrást is fog generálni.   
A középfokú bölcsődei dolgozók alacsony bérét az önkormányzat is támogatja önkormányzati 
kereset kiegészítés formájában 2016. május óta, ez a támogatás teszi lehetővé közalkalmazotti 
bértábla „összecsúszásából” adódó anomália kivédését Józsefvárosban.  
Az intézmény működtetését a hatályos szakmai és gazdasági jogszabályok rendelkezéseinek 
betartásával végeztem. 
 
 



 

 

Napirend 3/1. pontja 

Javaslat intézményi beszámolók elfogadására 

(írásbeli előterjesztés) 

Előterjesztők: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester, 

Dr. Erőss Gábor alpolgármester 

 

 

SZAVAZÁSNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELŐ  

A HATÁROZATHOZATALHOZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG SZÜKSÉGES 

HATÁROZAT:  

170/2019. (XI.28.)  17 IGEN  0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 

1)  elfogadja a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. november 28. 

 

2) elfogadja a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó 

Egyesített Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolóját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. november 28. 

 

3) elfogadja a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. november 28. 

 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Humánkapcsolati Iroda.  
 


