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napirendet nyílt ülésen kell úárgyalni, a határozat és ľendelet elfogadásához minősített szavazat-

többség sztikséges.

ElŐxÉszĺrŐ SZERVEZETI

ÜcyoszrÁly ]"t /L

EGYSÉG: HutrĺÁNszoLGÁLTATÁsl

ÜcyoszrÁlv ÉsGezoÁlrooÁsl

/-'

KÉszÍrpľre:HuvĺÁľ<epCSoLATI IRoDA, GazoÁĺ-rooÁsl UcyoszľÁly
PÉľzÜcyIFEDEZETET IGÉNYELiNEM IGÉNYEL, IGAzoLÁS: ;-'
JocI

'|--('

Ar; J

roNtRoLL: lłJg-.

BETERJESZTÉsR'e łL<elľĺes:

Váľos gazd

á|

^

kodási és PénzĺigyiBizottság

v

L-"l.,ĺ'#
ttx

íł--

l

é|ernényezi

Embeľĺ Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi
Határozati

jav as|at a bizottsźĘ szÁmźra:

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I.

Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése

,1) NapraÍorgó Egyesített ovoda

A Képviselő-testiilet a 1f6ĺf0|5. (v.14.) szźtmű hatźrozatźtbaĺdöntött arról, hogy fenntartásában
működő napk<ĺzi otthonos óvodákat źúa|akítja,2015.augusztus l. napjával egy székhely óvodaként
és 14 tagóvodaként működik tovább.

a)
A

Indítható óvodai csoportok szómának meghatórozósa, maximóIis létszóm túllépésěnekengedé-

lyezése

2015120|6. nevelési évre szóló beiratkozási adatok ismeľetébena 13 józsefuárosi ĺĺnkormányzati
óvoda fenntaľtói engedé|yezés céljából megküldte a2015. szeptembeľ 1. napján indítani teÍvezett
csoportjaik számát és létszĺmát.
A nemzeti köznevelésről szóló 20||. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint a nevelési év indításánál a
fenntartó meghatározza az indíthatő óvodai csopoľtok szźlmźlt,továbbá engedélyezi az óvodai cso.
portra megállapított maximális |étszźmtegfe|jebb htszsz'áua|ékkal történő átlépését.

Az

Onkormányzat fenntartásában miĺködő óvodák esetében a20|5/f016. nevelési évben tervezeLt
óvodai csoportok száma a kĺĺvetkezőképpenalakul:

Csoportok száma
Napľafoľgó Egyesített ovoda és tagóvodáĺ

Itervezettt

2015ĺ2016.ban
Napraforgó Egyesített ovoda székhelyén
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Napraforsó EsYes ített ovoda Gyerek-V irág Tagóvodáj

4

a

Napraforsó Esyesített ovoda Tesz-Vesz Tagóvodája

4

Napľaforsó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodáj a
Nanraforsó Esyesített óvoda Várunk Rád Taeóvodáia

5

4

Naoraforsó Esvesített Ővoda Napsugár Tagóvodáia

4

Naprafoľgó Esyesített óvoda Koszorú Tagóvodáj a

4

Narlrafoľgó Egyesített óvoda Hétszínvirág Tagóvodája
Nanraforsó Ewęsített óvoda Mesepalota Tagóvodáia

4

Naoraforsó Esvesített óvoda

5

ľÁ-ľĺ-reTagóvodái

5

a

Napraforgó Esyesített óvoda Pitypang Tagóvodáj a

J

Napraforgó Egyesített Ovoda Szivárvány Tagóvodája
Nanrafoľsó Esvesített óvoda Csodasziget Tagóvodáia

4

Naoraforsó Esyesített óvoda SzÁzszorszép Tagóvodája

6

Naprafoľgó Egyesített óvoda Katica Tagóvodája

6

a
J

67

osszesen

Az elmútt neve|ési években ó6 óvodai csoport indítását engedé|yezte a fenntartó. A beiratkozás alapján eggye| tobb óvodai csoport indítása indokolt a Piýpang ovodában, mely a tornaszoba csoportszob źx á a|akításáv a| mego l dható.

Az

óvodai csopoľtok |étszámának kialakításánál az Nkt. 4. mellékletét kell irányadónak tekinteni,

mďrv az alábbi létszámhatárokól rendelkezik:

csoportlétszám (fő)
óvodában

mrnlmum
t3

mźxlmum

f5

át|ae

f0

adott óvodai csoportban lévő legmagasabb számított csoportlétszáĺĺ',
mely a nevelési év indításánál a fenntaľtó engedélyével legfeljebb húsz szźza\ékka|(f5+5 ťo) źlt|ép-

A maximális csopoĺtlétszámaz

hető, továbbá akkor is átléphető, ha a neve|ési év soľán új gyermek átvéte|e, felvétele miatt indokolt.

Af0|5lf}|6.

igényéta Mesepalota
nevelési év indítísánál a maximális csopoľtlétszam túllépésének

Napközi otthonos ovoda, a ľ,ł-ľl-raNapközi otthonos ovoda, a Pitypang Napközi otthonos
óvoda, és a Katica Btjlcsőde és Napközi otthonos ovoda jelezte aza|źhbiak szerint:

íntézmény
megnevezés e 201'5. szeptember 1-jén

Napraforgó Egyesített
Ovoda Mesepalota
Tagóvodája

a csopoľt megje|ö-

lése

maximális
|étszźtma
(ťo)

1

f
a

-)

Kagylóváros

Micimackó
Csingiling

maximális csopoľt
|étszámtői
(fő)

f6ĺ26
f6/26

+l

f7/27

t/

J-l

28ĺf8

TJ

3. Kiscsopoľt

f8/28
f7/27

+3

Pillangó

f8ĺf8

-rJ

ljaprafoľgo Egyes ített
Ovoda TA-TI-KA
Tagóvodája

l. Afonya
2.Ficánka

Napraforgó Egyesített

1.

ovoda Piýpang
Tagóvodája

2.Maci

ýľľafoľgó Egyesített
Ovoda Katica
Tasóvodáia

2015. szeptember [-ién /temezetÍ/
eltérésaz Nkt. 4.
melléklete szeľinti
ges/sámított

a csopoľt tényle-

t/

f6/26

+1

3. Mókus

27/27

+2

5. csopoľt

24ĺ27

+2

Az

ővodźk a túIlépésrevonatkozó igénytiket túljelentkezéssel, csopoľtszervezésiszempontokkal,
továbbá a csoportok kialakítása során 2 vagy 3 főnek szttmító sajátos nevelési igényĺĺgyermekekkel
indokoltak.

Az

ővodák a f0|5lf0I6. nevelési év indításánál nem lépik túl az a|apítő okirat szerinti maximális

Az

intézmények megküldték

gyermeklétszźtmot.

jogszabályban előírt nevelőtestületi és szülői szervez'eti véleményeket
is. A véleményekszerint azővodai csopoľtok maximális |étszámánaktullépése azeredményes nevelő munkát nem veszély ezteti és tĺibbletüámogaüási génnye l nem j arhat.
a

i

b)

Engedélyezett óllashelyek meghatározasa

A józsefuáľosi napközi otthonos óvodákjęlęnlęgi álláshęlyęinęk számaf6?,5 éi|éshę|y.
2015. augusztus l-jétől 18 álláshely keriil kialakÍtrásra a magasabb vezetői feladatok el|áttására: I
igazgatő, 3 igazgató -he lyette s, l 4 tagóvoda- v e zető.
A Naprafoľgó Egyesített ovoda engedélyezett álláshelyeinek a sz,ámát a hatályos jogszabźiyi e|őírásoknak megfe l e ően az a|ábbi ak szerint j avaso lj uk me ghat át ozni:
- óvodai csopoľtonként:2 óvodapedagógus, 1 dajka
67 óvodai csoporťtal számolva: 134 óvodapedagógus, 67 dajka
l

-

tagóvodánként és a székhely óvodában:

- l-1 felzárkóztatő pedagőgus (a Tesz.Vesz és a CsodaszigetTagővodák kivételével,mert a
két tagintézményben a két igazgató-helyettes fogja ellátni a ťe|zÁrkőztató pedagógusi munkát)'

- 1-l óvodatitkár

(a Tesz-Vesz és a Szivárvány Tagóvodák kivételével,mert akéttagintéz-

ményben az ebédbeťlzetésrendje nem változik)
- 3 óvodai csoportként lehet alkalmazni 1 pedagógiai asszisztenst, jelenleg 24,5 stźltuszbiztosított.

egyesített óvoda és tagin.

tézményei
Naprafoľgó Egyesített
ovoda (székhelyintéz-

Engedé|yezett
álIáshelvek

Engedélyezett
á|láshelv

20 1 5.08.0 l -tó| az á||áshelvek kimutatiása

f0t5.07.3t.

vezetó

ó.ped.

ó.titkáľ

dajka

1.6,5

4

9

I

4

30

t

9

I

4

0

I

8

0

4

ped.

eryéb

201s.08.01

1,5

3*

22,5

f

0

t7

0

14

ASSZ.

ménvben)

\apraforgó Eryesített
Ovoda Gyerek-Virág
Tasóvodáia
Napľafoľgó Egyesített
Ovoda Tesz-Vesz Tagóvodáia
Napraforgó Egyesített
Ovoda Kincskereső Tasóvodáia
Napľaforgó Egyesített
ovoda Várunk Rád Tagóvodáia
Napraforgó Egyesített
ovoda Napsugáľ Tagóvo-

1l

20

5

f

0

20

16,5

I

9

I

4

1,5

0

16,5

16,5

I

9

I

4

1,5

0

16,5

16.5

I

9

I

4

1,5

0

16,5

16,5

I

9

4

1,5

0

16,5

20

I

lt

5

2

0

f0

dźúa

Napraforgó Egyesített
ovoda Koszorú Tagóvodźńa

Napraforgó Egyesített
ovod a Hétszínvir ág T agóvodáia
Napraforgó Egyesített
Ovoda Mesepalota Tagóvodáia

I

Napľaforgó Egyesĺtett
Ovoda TA-TI-KA Tagóvodája

20,5

I

l1

\apraforgó Egyesített
ovoda Piýpang Tagóvodája

16,5

I

il

!o

I

0

Ą'
LJ

Napraforgó Egaesített
ovoda Szivárvány
Tagóvodája

5

)5

0

I

5

1,5

0

I

0

t

I

|.ł

15

t

6

I

3

I

0

lf

I

l3

I

6

f

0

23

T4

I

6

f

0

f4

148

l3

67

24.5

)

273,5

Napraforgó Egyesített

óvoda Csodasziget Tagóvodáia
Napraforgó Egyesített
óvoda Szźzszorszép Tagóvodáia
Napraforgó Egyesített
óvoda Katica Tagóvodája
łisszesen

24

f6f,5

l8

a

f0,5

19,5

munkáját segítő 3 fő (munkaügli, adminisztratív ügłintézők) a Józsefvárosi
Intézménymň,aarct xo,pontból kerülnek dthelyezésre 20I5. augusztus 1-jétől.
*: az óvodaigazgatósóg

logopédusi
óvodapedagósuk |étszźtma tarta\mazza a |3 fo fe|zárkőnató pedagógusi és az |fo
álláshelyet is.
4 +l1 álláshely bővítésétaza|ábbiak indokolják:
- af0I5ĺf016. nevelési évben eggyel több óvodai csoport indítasa szĺikséges a Piýpang Tagóvodában, így f ővodapedagóguJi és egy dajka (3 álláshely) a|ka|mazását kell biztosítani,
- a Tesz-Vesz és a CsođaszigetTagóvodákban !-1 tagóvoda-vezetői munkakör kialakítása (2

Az

-

álláshely), valamint

(3 álláshely)

a Napraforgo Egyesített óvoda igazgatői és két igazgatő-he|yettesi munkaköľ
és az óvoda] gazgatősźry munkáját segíto ügyintézők (3 álláshely).
Az engedé|y ezett źi|ás|łelyek řtĺltsegigényétjavasoljuk az intézményvezetői pźt|yázat elbíľálásakor,
meghavalamint a Józsefvárosi IntézménymĺttiatetoKtizpont jogutódlással való megszĺintetésekor

tźtrozni.

c)

Heĺyiségekkialakítasa

A Piíypang-Napttizi otthonos óvodában a magas gyeľmeklétszámra tekintettel, a nevelőtestĺileti és
sziilői k""d"'ény"zésfigyelembe vételévetindokoĺt a tornaszoba átmeneti (l-1,5 év) óvodai csoAz
porthelyiséggétórténő u|äkitź,'u,melynek költségigénye a JIK felméréseszeľint l.698.080 Ft.
b,,""g u tišňasźĘifestésnek, ľvc paalo javításának és a szi'ikséges berendezési és felszeľelési Ĺáľgyak költségeit foglalja magában.

esetében a
2015. augusztus l-jétől az egyesitetlóvoda és két tagóvodája (Tesz.Vesz, Sziváĺvány)
kialamegfele|ä infĺastľu-ktúľák Ggűgaft,i és igazgatő-helyette9r, valamint tagóvoda-vezetői irodák)
működése
a
zavarta|an
indokolt
(bútorok,_
biĺosítása
szźtmítőgépek)
kítňa, az irodai beľendezěs]ek
óvoda Szerérdekében, mety 2.350.000 Ft fědezetet igényel JrII( ĺ"meľéseszerint. AzEgyesített
beterjesztésre.
keriil
vezetiés Műktidés i Szabá|yzataa Képviselő-testiilet soron következő ülésére

B| Józs e.fvóros i Egyesített Bölcsődék

A Katica Bölcsőde e. Nupl.łĺuiottl'onos óvodával bölcsődei jogviszonyb an áil|ô gyermekeket f0I5 .
Katica Bĺjlaugusztus 1. napjától a Jizsefvźrosi Egyesített Bölcsődék (JEB) keretein belül működő
Szaés
Működési
fogu enátni. Ezen döntéssel osšzefuggésben szükséges a.JEB Szervezeti
",äd"
bźúyatáłak,Szakmai programjának módosítasą valamint engedé|yezett álláshelyeinek meghatározására.

a)

Szervezeti és MíĺkodésiSzabólyzat

Módosítrísra keriiltek az SZMSZ-hęn (előterjesztés 1. sz. melléklete) szereplő tagintézmé.
ađataiva|,
nyeptelephelyek (továbbiakban: tagiĺtézm,ény)felsorolásai kiegészítvea Katica Bölcsőde
4

ezze| egyltt az intézményszervezeti felépítésének
źlbrája, szakmai egységek szálna 6-rő| 7-re vá|to-

zik.

A

bolcsődék míĺködésétmeghatározó jogszabályok alapján a JEB a Tücsĺjk-lak Bcĺlcsőde tagintézményében, két csoportban, csopoľtonként 3 fó (osszesen 6 fő) sajátos nevelési igényúgyeľmek gondoztsát, nevelésétbiaosítja. A módosított SZMSZ-ben beépítésľekerültek a sajátos nevelési igényű
gyermekek részérebiztosítottbĺilcsődei szolgáltatás szabá|yai,feltételei.

Az egyes

munkaköľökhoz tartom feladatok racíona|izációját kĺivetőęn módosíĹásra kertiltek. A 7
tagintézmény egyikében dietetikus-élelmezési ugyintéző keľĺilfoglalkoztatásraaf015. szeptember l.
napjától bevezetésre kerülő tljkozétkeztetési szabályok firyelembevételével.

b)

Szahnai Program

A JEB Szakmai Pľogľamja (Progľam) azSZMSZ-e| összhangban
nyek adatai, kibővítve a Katica Bĺilcsőde tagintézménnyel.
A Szakmai Program aze|őtetjesztésZ. számű melléklete.

c)

módosítĺásľa keľültek atagintézmé-

Engedélyezett óIlashelyek

A Képviselő-testület a7Il20|4. Gv.23.)

szám,űhatározatźtban úgy döntött, hogy a JEB engedé|yezett
Biztos Kezdet Gyere|<ház fe|adate||átása miatt ĺjnkéntvállalt feladatként hatźrozott idotaľtamra 2014. május 0l. napjától 2016. decembeľ 31. napjáig 1 fóvel megemeli a K.jt' szerinti aIkalmazással, íw a koltségvetésiszerv engedélyezett|étszttma |57 forő| 158 főľe módosult.
|étszźtmźúa

A Kat

i

ca B

ĺj l c

s

ode engedé|y ezett |étszźmaf 6 f o .

Tekintettel arĺa, hogy a Katica Bölcsőde feladatellátlísát a JEB a tagintézményekéntfogja ellátni
szĺikségesa JEB en ged é|y ezett ál láshelyei számának módos ítása.
A JEB engedélyezett álláshelyei2016. december 31. napjáig l58 főľől 184 főre emelkedik, melyből
5fő szakalka|mazott onként vállalt feladatok e|IáÍásźtra kęrĹil alkalmazásra, azza|, hogy ebbőI 1 fő
határozott ideju f0|6. december 3 l. napjáig. A 184 fő engedélyezett |étszám megoszlása a kĺjvetkező, kote|ezó feladatok esetében ||4 fő szakalkalmazott, 65 fő egyéb, technikai, önként váIlalt feladatok esetébęn 5 fo szakalka|mazott.
C I Józs ęfváros i Intézményműködtető Központ
A Képviselő-testiilet a |26120|5. (V.l4.) száműhatźrozatában kifejezte azon szándékát, hogy a Józsefuáľosi Intézménym'llkĺidtetőK<izpont á|ta! ellátott közfeladatok egy ĺészét2015. június l5. naptóI a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdálkodó Kft. útján |źtttatja el_ figyeiemme| az Aht. 3/A. $ (2)
bekezdésében foglaltaka, mely szerint a kĺjzfeladatok ellátásában źil|amháztaľtáson kívüli szervezet
jogszabályban meghatározqtt rendben közreműködhet.

A Kisfalu Kft.

gondoskodik a hivatkozott képviselő-testi'ileti hatźtrozatban foglaltak szerinti feladat-

ellátásróI.

A

feladatelltltás váitozása miatt szükséges a költségvetési szerv alapító okiratának módosítása. Józsefuárosi Intézményműködtetó Központ módosító okiratát és a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt a|apítô okiratźtt az e|őterjeszĺés melléklete tafta|mazza.

Az onkormányzat a Kisfalu Kft.-vel

kozszo|gát|tatási keretszerződést köt a kdzfeladatok e|látźsára,
me|y az előterjesztés mellékletétképezi.
A Kisfalu Kft., mint közszo|gźútató, több kĺjzfeladatot végez az onkormányzat számára, melyekľe
vonatkozó képviselő-testületi döntéseket az alábbiakban ismertetem.

A

Képviselő-testĹilet 44ĺ20|5. (['l9.) szilmű határozata a|apjźn a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában źi|őkozforgalom elől el nem zártmagátnutakon, valamint tereken, parkokban
és egyéb közerületeken közutijárművel történő várakozási (parkolási) közfeladatot 20l5. április 0l.
napjátő| a Kisfalu Kft. útján |źttjae|.

A Képviselő-testiilet |f6l20|5. (v.l4.)

számű hatźlrozat 7. pontjában a fentebb felsorolt feladatok
módon, hogy azokat 2015. június 15. napjától a Kisfalu Kft. látja el, a
I|8/20|5. (v.l4.) szátműhatźtrozaÍátban pedig ligy döntött, hogy ahatározatban felsorolt városüze.
meltetési feladatokat 2015. július 01. napjától szintén a Kisfalu Kft. látja e|.
e||źúásátő| döntött

oly

Mindezen közfeladatok e|látására kozszo|gźitatási keretszerződés elfogadását javasoljuk, mely tarta|mazza mindazon kötelező tarüalmi elemeket, amelyet azźůtz|ános gazdasátgi érdekű szolgáltatások
nyújtásával megbízoff egyes vállalkoz,ások javárakozszo|gĺitatźs e||entéte|ezése formájában nyújtott
állami trámogaüísokra va|ő a|ka|mazźtsáról szóló 20I2ĺ21|EU bizottsági határozatelőír (a közszo|gái.
tatiísi keretszerződés az e|őteĺ1esnés mellékletétképezi). Az egyes feladatcsoportokra kiilön-külön
javaslok évente szprzódést kĺitni Eves Szerződés elnevezés alatt, melyben meghatározásrakeĺu| az
adott évben a közfeladat el|źttására adotttźtgyévifinanszírozás (kompenzáciő), af0|5 évre vonatko-

ző,

egyes intézményműködtetési feladatok ellátására kotött szerzódés az előterjesztés męllékletét

képezi.

A Budapest Józsefuáľosi onkormányzatvagyonáról és a varyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66lf0|f. (KI.13.) cinkormányzati rendelet 3. mellékleténekmódosítása is szükséges, mely
a kízźróLagos joggal rende|kező önkormányzati társaságokat tarta|maz,za. A ľendelet módosítás az
előterj esztés mellékletét képezi.

fetadat ellátáshoz szükséges targyi eszközöket javasoljuk a Kisfalu Kft. ingyenes használatába
adni, me|ynek részétképezika JIK által használt gépjáľművek is, melyek aza|ábbiak:.
- MDP-097 forga|mirendszámú Skoda Roomsteľ Praktik,
- xK-950 forgalmi rendszámú Volkswagen Bora l.6,
. XxT-416 forgalmi rendszámú utánfutó.
Javasoljuk, hogy azIxr-qso forgalmi rendsámú és az XXT.4I6 forgalmi rendszámú gépjármíĺvek
az onkormányzat tulajdonába kerĺiljenek térítésmentesen (az MDP-097 forgalmi ľendszámú gépjźrmű a Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat tulajdonában áll) és a Kisfalu Kft. kerĺiljön mindhárom gépjármÍĺvonatkozá sźlban az üzembentartói pozícióba.

A

megnövekedett feladataira tekintettel, javasoljuk, hogy a társasági formaváItás útján
ĺétrejovő zaľtköriien műkodő részvénýársaságĺgazgatósága három tagĺól ot tagra módosuljon. Erre
tekintettel sziikséges a Zrt. a|apszabźiyának ilyen irányú módosítása.

A Kisfalu Kft.

J ó z s efv ár o s i Sz o c i áĺ i s S z o l gó l t at ó és Gy er m e kj ó l éü Ka zp o nt
A Képviselő-testi.ilet a 1f6lfOl5. (V.14.) száműhatáĺozatának l2.) pontjában kifejezte azol7 szándékát, hogy a Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Központot 20l5. augusztus 0l. napjával azźi|amháztartásról sző|ő f0|1. évi C{CV. törvény t1. $ (3) bekezdése a|apjźn beolvadással egyesíti a
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központta|, ezá|tal a beolvadó koltségvetési
szerv 201 5. július 3 t . napján megszűnik és általános jogutódja a Jőzsefvátosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK), mely alapján aza|źhbi feladatok kertilnek a JSzSzGyK-hoz:
. kĺilön megá|lapodás alapján . az ővodětk pénzijgyí-gazdasźryi tevékenysége,

- akozétkeztetéssel kapcsolatos feladatok az iskolák

és óvodák tekintetébęn.

tů|amháúartásról sző|ô 2011. CXCV. tĺirvény(Ánt.) ll. $ (3) bekezdése alapján a beolvadás
esetén a beolvadó költségvetési szerv megszűnik,jogutódja azźńvevo koltségvetési szerv.

Az

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a JIK által 2015. június 15-től ellátott fe|adatok, az iskolai kézbesĹ
tési feladatok kivételével keriiljenek át a JSzSzGyK-hoz 2015. augusztus 1. napjától, ezá.|ta| a költségvetési szerv jogutódlással megszüntetésre kerül. A megsziintetéssel kapcsolatos dokumentumok,
koTtségigények,munkakör<jk kialakítása és az SZMSZ a Képviselő.testület következő Íilésérekertil
előkészítésre.

jogutód intézmény (JSzSzGyK) engedélyezett álláshelyeinek szĺmát javasoljuk |7b-r(l|f07 fóbenmeg}latározni, melyből a JIK alábbi állashelyei közül 6 gazdasźryi-pénziigyi
ugyintézó,18 konyhai do|gozó,l munkaüryi ugyintéző, l informatikus, 1 élelmezési ugyintéző, I
irltézményvezeti5-he|yettesi állráshely, fentieken feliil 1 intézményvezeto-he|yettesi álláshely kialakĹ

2015. augusztus l-jétól

a

tása is sziikséges.
A feladatbővülés l.000,0 e Ft (tárgyi eszköz beszeľzés)fędezetet igényel, amelyet azétkezési térítési
díjak beszedéséhez sziikséges feltételek kialakítása indokol. A létsámbővülés fedezete a JIK-nél

biztosított.
II. A beteľjesztés indoka
Napraforgó Egyesített óvoda indítható csoportjainak, engedélyezett álláshelyeinek meghatározźr
sára,itagóřodňezetői irodák és a Piýpang ovoda tor:naszobźtjának csoportszobźpá źtta|akításźtva|
kapcsolatos dtintések meghozata|a szükséges ahhoz, hogy a nyźri zárási hetekben sor keľĺiljön a
munkálatok e|végzés&e és a tźrgyi eszkĺĺzök beszerzésére.

A

A JEB székhelyének és a Katica Bölcsőde,

mint tagintézmény orságos szo|gá'|tatői nyilvántarĹásban

töľténő bejegyzese érdekébensziikséges a JEB Szervezeti és Működési Szabźiyzatának, Szakmai
ProgramjďnJk, és engedé|yezettállásheýeinek módosításiĺra vonatkozó döntések meghozata|a

A JIK

źL|ta| végzett működtetéssel, karbantartással kapcsolatos kĺjzfeladatainak jövőbeni ellátása
miatt, valamint a koltségvetési szerv 20l5. augusztus l. napjával jogutóddal történő megsziintetésére
vonatkozó dontéshozata| szintén sztikséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|jaaz előterjesztés szeľinti költségvetési szerv

źúa|akítása,a bölcsődék és óvodák áta|aki.
tása az intézményi alapdokumentumok áttdolrgozásźtt indokolja, melyek a fenntartó jőváhagyźsé*al
lépnek hattiyba, továbbá, hory a szolgáltatások színvonalának fenntartrísa a jövőben is biztosított

legyen.

A JEB

alapdokumentumainak (Szervezeti és Működési Szabá|yzat' Szakmai Program) elfogadása
pénzügyi t.edezetet nem igényel.
Az egyesített bölcsődék áIláshelyeinek vtútozása, a Katica Bölcsőde 26 (15 szaka|kalmazotti, t l fo
egyéb) engedélyezettlrétszźffitlval változik 2015. 08. 01. napjától, me|y köItségvetési fedezetet nem
igényel. A JIK megszĺintetésévelkeriil átcsopoľtosításra a JEB koltségvetésébe.

A tagóvoda-vezetői

a)

és vezetői irodák, csoportszoba kialakítasa pénztigyi fedezetet igényel.

óvodákknl kapcsolatos koltségek:
egyesített óvoda székhelyénaz igazgatő és két he|yettes munkafeltételeinek biztosítĺása érde.
kében (tárgya|ő aszta|, írőaszta|, kaľosszék, számítőgépek) költségigénye: 700,0 e Ft, a
tagóvoda-vezetői irodźtk kialakítasának költségigénye a Gyerek-Viľág (650, e FQ és a Szivárvány ( l'.000,0 e Ft) óvodákban összesen: bruttó l.ó50,0 e Ft,
Pitypang ovodában a tornaszoba csoportszobź"ľátorténoźLta|akítźlsźLbőladódó köItségigény

bruttó l.698.080 Ft.
Fenti ĺisszegek (egyszeri költségek) a felha|mozási céltartalékľól biaosítható.

b) JIK

-

c)

ótalakításĺźbóladódó koltségek:
személyi, bérjel|egiĺkĺiltségek,
az átadott feladatokhoz kapcsolódó költségek.

JSzSzGyKfeladatbővüIésébőI adódó kalrcégek:
A gazdasági ügyintézők feladatellátásához (az ĺinkormányzat áita| működtetett isko|ákban az
étkezésitérítésidijak beszedéséhez) 1.000,0 e Ft (beruházási kiadás) iedezet szükséges, meiy
egyszeri költség. Javasoljuk fedezetéĺila mrĺködési általános taľtalékotmegjelölni és a költségvetésiszerv köItségvetésében biĺosítani.

4 JIK

a szabad pénzmaradvány terhére 3.390,0 eFtberuhtuźtsi előirányzatot kapott a Losonci Téri
Altalános Iskola tanuszoda fejlesztésre, szauna kialakításárą valamint szeptembertől ennek mÍĺködtetéséľeis megkapta az e|őirźnyzatot. A beľuházásÍ' már megvalósítani az intézmény a fe|adatátadásáig nem tudja, ezértjavasoljuk 3.390,0 e Ft intézményi költségvetésbőI való átcsoportosítani az
önkormányzati feladatokľaaezen beliil is a l1601 címre.

A Kisfalu Kft. átvett fe|adatainak részlętezésétkötelező és önként vállalt feladatonként az e|őteriesztés mellékletetarta|mazza' mely egyben a közszolgźL|tatási szerzí5dés me|lékletétképezi.

Az

onkoľmźnyzat köItségvetési címľendjéta feladatok źiszervezése miatt módosítani sziikséges,
ezért javasolt e közszo|gáltatási szerződésen belii| az oktatási és a nevęlési intézményiépületek üze.
meltetési, fenntaľ&ísi, karbantartasi fe|adataira külön-kĺilön címet adni, amit javaslunk a l 160t-0l és
a 11601-02 cím.

A költségvetési szervek alkalmazottaijövedelmĺ'ik

fiiggvényében a jogszabźúy szerint nyilatkozataik
jogosultak,
a|apjén bérkompenzációra
melyet a kĺĺzpontikciltségvetés az onkormányzatnak megférített. Vállalkoziís esetében a központi költségvetés ezt nem térítimeg. Annak érdekében, hogy az
alkalmazottak hátrányba ne kerĺiljenek a bérkompenzáció összegét kifizetői járulékokkal együtt
2.389,7 e Ft.ot biztosítani szĺikséges. A hatályos jogszabályok szerint az onkormányzatnakery hó-

nappal több bért kell finanszirozni, melynek összege 17.936,f e Ft, a kifizetői járulékokkal eryütt
22.088,0 e Ft' A közvetett költségek összege 13.|38,7 e Ft, így a tĺibbletköltség összesen 35.246,7 e
Ft. A tö,bbletköltségek a |7.936,2 e Ft kivételéveltartós működési kötelezettséget jelentenek, mely.
nek összege éves szinten 3l.958 e Ft.

A JIK

megszÍĺnésébőladódó személyi jellegiĺ költségek még nem ismertek, ęzértaz esetleges többletköltség igény a következő képviselő-testtileti tilésre kerüI előterjesztésre. A többletköItségek fedezetéül javasoljuk a működési általános tartalékot megjelölni.

szerződés szeľinti gázszámlźlk díjai nem keriilnek át a
kiadás - a 11601-0l címen |7.165 e Ft, 1160ldologi
az
onkormányzatnźi
Kft-hez,
marad
Kisfalu
02 címen 8.899,0 e Ft.

Az onkormźnyzat által kotött hőszolgáltatźsi

A JIK

a koltségvetésénekjúnius 15-ig töľténő felhasználásźravárhatő adatokat (melléklet tarta|maz.

za) adott meg, így a megsztintetésę során a tényadatok eltérhetnek a jelenleg kalkulált összegektől,
mely miatt a költségvetés és a Kisfalu Kft. kompenzáciőlkö|tségtérítés összege ebben az évben módosulhat.

a Budapest Fővríros VIII. kertilet Kormányhivata|a Munkaügyi
Kirendeltségével még ncm kötötte meg, így év közben a szerződés fiiggvényében a kompenzá.
ció/költségtérítés összege vtl|tozni fog (a kozszo|gáńtatási szerzódés melléklete is) az onrész ĺisszegé-

A Kisfalu Kft. a közfoglalkoztatásra
vel.

fV. Jogszabályi köľnyezet
Jelen előteľj esztés az źl||amhálnartásról szóló 201 l. évi CXCV. törvény, nemzeti koznevelésről szó|ó
201l. évi CXC. törvény, Magyarorsńg helyi önkormźnyzatairőI szćńő fD|l. évi CLXXXIX. toľvény, a neveĺésĹoktatási intézményekműkĺjdésérőlés a köznevelési intézményeknévhasználatáról
sző|ő |99f . évi XXXII.
szaid zolzol2. (Vm. 31.) EMMI rendelet, a közalkalmazoÍtakjogállásáról
előmeneteli rendszepedagógusok
a
['
torvény,
f}|f.
évi
szóló
törvény, a munka törvénykönyvéről
intézményekköznevelési
jogállásáľól
tö'rvény
XXXil.
évi
sző|ő |99f.
réről és a közalkalmazottak
gyermekjóléti
és
a
szociális,
ben torténő végľehajtásáľól szóló 3f6ĺf0t3. (V[I.30.) Korm. rendelet,
és
ellenorzéséről
gyermekvédelmi szolgáttatók, intézmények és htt|őzatok hatósági nyilvántaľtásáról
śző1ćl369lf0l3. (x.24.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást ny1jtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,valamint személyek szakmai feladatairól és míĺködésük feltételeiről szóló
|5l|998. (IV.30.) NM rendelet, az źtL|amhánaľtásľóI sző|ő f0| l. évi CXCV törvény foglaltakon alapul.

A Képviseló.testĺi|et hatásköre

a Magyarorszéryhe|yi tĺnkormányzatairól

sző|őf0|1. évi CLXXXIX.

tĺĺrvéńy23. $ (5) bekezdés l1. pontjában,4f.s l.
gyámiigyi igazgatźtsrő|sző|ó |997. évi XXXI. törvény l04. $ (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon

pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a

alapul.

Fentiek a\apjźn kérjük az a|ábbihďĺározatíjavaslat és a mellékelt önkormányzati rendelet tervezet
elfogadását.

II,łrÁnoza.TI JAVAsLAT

A Képviselő.testĺilet r'igy dönt' hogy

1'

2015120|6. nevelési évben indítható óvodai csopoľtok számát az źita|a,fenntartott Budapest
Főváros VIII. kerü|et Józsefuárosi Önkormányzat Napraforgo Egyesített ovodrára vonatkozóan
az a|ábbiak szerint határ ozza me g:

a

Napľaforyó Egyesített óvoda és tagóvodái

Csopoľtok száma
f0ĺ.5ĺf016-ban

Naoraforsó Esvesített óvoda székhelyén

4

Naorafoľsó Esyesített óvoda Gyeľek-Virág Tagóvodája

4

Naoraforsó Eevesített óvoda Tesz.Vesz Tagóvodája

4

Napraforsó Eeyesített óvoda Kincskeresö Tagóvodája

5

Napraforsó Esyesített óvoda Varunk Rád Tagóvodája

4

Naprafoľgó Esyesített óvoda Napsugár T agőv odźla

4

Napľaforgó Esyesített óvoda Koszoru Tagóvodája

4

Napraforsó Esyesített óvoda Hétszínvinág Tagóvodája

4

Napľaforgó Egyesített óvoda Mesepalota Tagóvodája

5

Napraforgó Egyesített óvoda TÁ.TI-KA Tagóvodája

5

Napraforgó Egyesített óvoda Pitypang T agóvodźtja

5

Napraforgó Egyesített óvoda Szivárvány Tagóvodáj a

4

Napraforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tasóvodáia

3

Napraforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodáia

6

Napraforgó Esyesített ovoda Katica Tasóvodáia

6

osszesen

67

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. augusztus 3l.
2.

engedé|yezi a2015ĺ20|6. nevelési év indításánál a maximális óvodai csopoľtlétsám tut|épéséta
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Napraforgó Egyesített ovoda Mesepalota Tagóvodájában, a TÁ-TI-KA Tagóvodájźban, a Pitypäng ľágovoaa3ĺuan és a Katica
Tagóvodáj

áb

an az a|ábbiak szerint:

2 01

Napraforgó Egyesített

'
ovo

d

a csopoľt megjelö-

a tagintézménye i ne k

lése

megnevezése

5. szeptember I -ién /tervezett/

a csopoľt tényleges/számított

maximális
Létszálma

Napraforgó Egyesített
Ovoda Mesepalota
Tagóvodája

Karylóváros
2 Micimackó
1
J Csingiling

Naprafoľgó Eryesített
Ovoda TA-TI-KA
Tagóvodája

l. Afonya
2. Ficánka
3. Kiscsoport

\ĺapraforgó Egyesített
Ovoda Pitypang

f

(fő)
26ĺ26

I

eltérés az Nkt. 4.

melléklete szerinti
maximá|is csoport
létszámtól
(fő)
+1

f6ĺ26
27ĺf7

TZ

281f8

-rJ

f8ĺ28
27/f7

+2

+1

+3

I

Pillangó

28/28

+3

a

f6t26

+I

Tagővodź$a

J

Maci
Mókus

27127

-t-z

Napľafolgó Egyesített
ovoda Katĺca
Taeóvodáia

5. csoport

24/27

-rz

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. augusztus 3l.
3.

a) a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi Önkormányzat Napraforgo Egyesített ovoda
engedéIyezett álláshelyeinek számát f73,5 áI|áshelyben _ óvodapedagógus166 ťo (| igazgatő,3
igazgatő-he|yeffes, 14 tagóvoda-vezető), |04,5 álláshely nevelőmunkát segítő (l3 óvodatitkár,
67 dajka, f4,5 pedagógiai asszisztens), 3 állĺáshely adminisztratív ugyintézó - határozza meg

2015. augusztus 01. napjától azalátbbiak szerint:

Napľafolgó Egyesített Ovoda

és tagóvodáĺ

Napraforgó Egyesített óvoda székhelyén

Engedélyezett á|-

láshelvek száma
f2.5

Napraforgó Egyesített ovoda Gyerek-Virás Taeóvodáia

t7

Napľaforgó Egyesített ovoda Tesz-Vesz Taeóvodáia

t4

Napraforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tasóvodáia

20

Napraforgó Egyesített óvoda Váľunk Rád Tasóvodáia

16.5

Napraforgó Esyesített óvoda Napsusár Tasóvodáia

16,5

Napraforgó Esyesített óvoda Koszorú Tasóvodáia

16.5

F,

gves ített óvoda HétszínvirágTagóvodái a

Nanraforsó Egyesített óvoda M"'"pulotu Tugouoduju
Naprafoľgó Egyesített ovoda

rÁ:rl-re

ľagovoaaj a

Napraforgó Egyesített óvoda Pitypang Tagóvodája

Naoraforsó Esvesített óvoda Szivtrvány
Na orafoľsó

F,

Tagqyq4ąq_-

gyes ített ovoda Csodasziget Tagóvodáj a

Naoľaforgó Esyesített ovoda
Naproforgó Egyesített

Sázs'o'@

o'oa" r"ti"' T.eo'"dáj"

16.5

f0
f0,5
19,5
15

tf
f3
f4
273,5

osszesen

meghatározására
b) felkéri a polgármestelt, hogy az źi|áshe|yekke| kapcsolatos többletköltségek
iilésre.
és annak köitsĘyetés i fedezeiérę a tegyen javaslatot a következő képviselő-testiiletí

Felelős: polgármester
soron követHatáľidő: a) pont esetében 20l5. június 04., b) pont esetében a Képviselő-testíilet
kező tilése
4.

otthonos óvoda
a Józsęfoárosi Egyesített Bĺjlcsődék engedé|yezett |étszámát a Katica Napközí
_
0l.
és Bölcsode uĺĺlóśoaei|étszźlmźlva|_ kotelęző feladatellátás érdekében 20ĺ5. augusztus
egyéb 1l fő napjától 2016. december 31. napjáig f6főve|_szakalkalmazott|5 fó, technikai,
fore, önként
I79
|étszáma
engedélyezett
fe|adat
m"lemeli, így a költségvetési iž"* t.ot"l"ző
módosul.
főre
184
főről
l58
vállalt feladat 5 fore móáosul, összes engedélyezett|étszáma

Az

engedéLy ezett |étszámot f0 |7

Felelős: polgármester

Határidő: 20i5. augusztus

5.

. január

l -j

étől 1 8 3 főben határozza meg.

0i.

jővźhagyjaa Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabá|yzatát, Szakmai
napi
ľ'og'uři;.ĺt az e|őte1esztes ĺ.z' számú mellékletei szerinti tartalommal 2015. auguszľus 01.
hatályba lépéssel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 04.

6.

źta|akítására és
a) a Piýpang Napközi otthonos óvodában a tornaszoba csoportszobźxátörténő
összesen bruttó l.ó99,0 e Ft fedezetet biztosít'
łta,gyi

"',kozökbeszerzésére
b) a Gyerek-Virág Napkĺizi otthonos óvoda telephelyén (VIII. Baross u. 9l.) a tagóvoda.
biztosít,
vezetói iroda kialakítĺásiľaésatárgyieszközök beszerzésére650,0 e Ft fedezetet
c) a Szivárvány Napközi otthonos ovoda székhelyén (VIil. Szigony u. l8.) a tagóvoda-vezetői

iioda kiatak ításźraés a tárgyi eszkĺjzök beszerzésére1 .000,0 e Ft fedezetet biztosĺt,
VIII. Tolnai u. 7-9.) ind) a Napľaforgó Napközi otthonos ovoda (egyesített óvoda székhelye:
e Ft fedezetet bizto700,0
téznényvezetšiirođaberendezéséhez, tźrgyíeszközök beszerzésére
sít'
1.000,0 e Fte) a Józsefrárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében

oi biĺosítĺárgyi eszközökbeszęrzésére a feladatbővülés miatt,

ozźsi céItartaf) az a)-d) pontban foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás 1'|107 -02 cím felhalm
_
4,049,0 e
e|őirényzatźtrő|
k(ite|efs feladat
lékon bettii az óvodářminimális taneszköz pótlás
_beruháaÁs
_
e|őirányzatźtra,
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím kötelező feladat
és á|ta|á.
e)pontban foglaltak miatt azonkormányzat kiadás 1l107--0l cím működési cél
_
Ft-ot áte
1.000,0
ňo' t*íuieton bęlüĺaz általános tarta]lék_ kötelező feladat e|őlrźnyzatáĺől
kiadácsoportosít a kiadás l 1 108-02 cím _ ktitele ző fe|adat- kiadás felhalmoási ťlnanszírozÁsi
utalása
,on b.ltil azirányítőszervi támogatásként fotyósított tźtmogatźs frzetési szźm|źlratöľténó

e)

u

e|óirźnyzatára"

l0

h) a Józsefuárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40|0f cím _ kotelezo fe|adat

_ bevételi felhalmozásí ťtnanszirozási bevételen beltil az irányítőszervi támogatásként folyósĹ

tott támogatás fizetési szÁm|án tĺiľténőjóváírása e|őirttnyzatát és a kiadás beruhĺázás e|oirányzatát céljelleggel l.000,0 e Ft-tal megemeli az e) pontban foglaltak miatt,

i) felkéri a polgármesteľt, hogy a kĺiltségvetésrőlszóló rendelet következó
h) pontban foglaltakat vegye ťlgyelembe.

módosítrásaná| az a)-

Felelős: polgármester
Határidő: a|g) pont esetében 2015. június 4.; i) pont esetében a kĺĺĺtségvetési
rendelet következő módosítása

7.

a) a JózsetÝárosi lntézménymĺiködtető Kozpont módosító okiratát és a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt a|apítő okiratźtt az előteľjesztés 3-4. sz. me|lékletében foglatt tartalommal,
2015. június 15. hatállyal jć;váhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. jlinius 04.

b) felhatalmazza a polgármestert az a) pontban meghatározoľt dokumentumok aláírástra és az
a|apitő okiratok tekintetében aMagyar Államkincstár esetleges hiánypótlási felszólításának tel-

jesítéséľe
azza|,hogy a hiánypótlás teljesítéseje|enhatározattal nem lehet ellentétes és az alapító okiratokat lényegi _he|yreigazítási kérdésneknem minősülő - kérdésekbennem módosíthaĺ
ja.
Felelős: polgármester
Határidő: 20 15 jlinius l0.
8.

felkéri a polgármestęrtaz Mt-ben szabá|yozoÍt munkáItatói éľtesítésmegtételére 20lSjúlius l5.
napjáig a munkáltató személyébenbekövętk ező

v

áitozásrőI.

Felelős: polgármester
Hatźĺridő: 20 1 5. júIius l 5.
9.

a) f015. augusztus 01. napjától a Jőzsefvárosi Intézményműkcidteto K<izpontot (székhely: l083
Buđapest, Baross u. 84') az á'Llamháztaľtásrói szőń fa| i. évi CXCV törvény i i. $ (3) bekezdése
a|apján beolvadással egyesíti a Józsefuárosi Szociá|is Szolgáltató és Gyermekjóléti Központtal
(székhely: l 08 l Budapest, Népszínhźnu. 2f .),

b) a beolvadó költségvetési szerv 2015. jlilius 31. napján megszűnik és általános jogutódja a
2015. augusztus 01. napjátől aJőzsęfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kozpont.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: a) pont esetében 20l5. augusztus 01., b) pont esetében 2015.július 31.
10. a) a k<iltségvetésról szóló önkormányzati

rendelet címrendjét 40|09 címmel kiegészíti oktatás-

nevelési intézmények étkeztetéseelnevezéssel,

b) 20l5. augusztus 0l. napjától a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ
engedélyezeťtálláshelyeinek számát 207 főbenhatÄrozza meg (címeken be|ül: 4010t címęn |2
fő, a 40|0f címen 56 ťo, a 40103 címen f0 fő, a 40|04 címen 35 fo, a 40105 címen 3f fő, a
40106 címen |7,5 fő,a41|07 címen 3,5 fr, a 40108 címen 10 fó, a 40|09 címen 2| fo).
Felelős: polgármester
Határidő: a) pont esetében 20
11.

l 5.

július 3 l ., b) pont esetében 20 l 5. augusztus

0

1 .

felkéri a Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Központ vezetőjét a

a) a

beolvadással egyesített intézmény ingatlan és ingóságainak leltarozástra,_

átv éte| el

őkész ítésére,

az

átadźn-

b) az Mt-ben szabźiyozntt munkáltatói értesítésmegtételérea munká|tató személyében bekövetkező vźitozásrőI 20 5. július l 5. napjáig.
1

Felelős: Józsefvárosi IntézménymíĺködtetőKĺizpont igazgatőja
1 5. júIius 3 1., b) pont esetében 20 1 5. július 1 5.

Hatráridő: a) pont esetében 20

lt

If

.

Józsefuárosi Vaa) a feladat ellátáshoz szükséges tárgyi eszkozĺjket térítésmentesena Kisfalu
június 1 5. naptól hatarozatlan idore,
gyongazdáIkodó Kft. ingyenes=ha sznźtÍaúbaadja 201 5.
gépjárműveket a Józsefaz IXK-950 forgalmi rendszámű, azXXT.416 foľgalmi rendszámú
városi Intézménym-űködtető Központ az onkoľmányzatEiajdonába adja térítésmentesen,

b)

c)

Szoltgźiataz
azMDP-o9lforgalmi rendsámilgépjármíĺvek a Józsefuarosi Városiizemeltetési

onkormányzat tulaj don

źlba adja téľítésmentesen,

és az MDP-097 forgalmi
az IXK-950 forgalmi rendszámú, azXXT-4I6 forgalmi rendszámú
Józsefrárosi Vaa
Kisfalu
napjától
15.
ŕendszámri gépjárňűvek iizembentaĺtőjaf}|S.június

d)

ryongazdálkodó Kft.

F.elelos: polgármester
Határidő: 20 15. június 04.

egyszemélyes
13. A Képviselő-testiilet, mint a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.

tulajdonosa úgy diĺnt' hogy

elfogadott, a Jó13.l.a) a 99lf0|5. GV.16.) számú képviselő-testtiteti h1t1rozat 2. pontjában
8.1.
alapszabá|yának
zsefuáľosi Gazdálkodási Kozpont ZáĺIkoruen Miĺködő Részvénýársaság
Szolpontját a Józsefuárosi Intézményműködtető Kozpont és a Józsefuárosi Várostizemeltetési
gaĺut ek"lellátott feladatok átvételét követően az a|źbbiak szerint módosítja:
és azigazgatóság tagjai képvi,,A társaság ügyvezetéseként ot fóből álló igazgatősćrymiĺködik
selik a táľsaságot.''
a|áírásźra.
b) felhata|m azłaapolgármestertazegységes szerkezetu a|apszabtúy

Felelos: polgármesteľ
Határido: 201 5. június 30.
és a Kisfaĺu Józsefuárosi
13.2 elfogadj a a hattrozat 5. melléklet ét képező, a1 o{9rmányzat

június 15. napjától 2025. június
vagyongř"dán.oĺo Kft' ktĺzö,tt kötendő, 10 évre sző|ő (f015.
31.
ls. na;aĺg) kozszolgáltatási keretszeľződést, és a 2015. június'l5..'nau!t9ĺ 201). december
szerződést,
Eves
képező
mellékletét
4.
szamú
napieĺgna7elyos a kšzszolgáltatasi keretszerzódés
nuiá.ńt felkéri a polgáľmestert a szerződések aláíľásáľa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 08.
Józsefuárosi
5ľ|1lu
akézkiegészíti
napjától
01.
augusztus
Yagyongazdálkodó rľt. ettal ellátott feladatokat 2015.
13 .3

a lf6l20

be s ító

1

5. (V. 14.) szźlmil képviseló-testiileti hatźrozat 7. pontjában' 1

i fel adatok ę|Lźltásźtva|'.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. június 08.
vállalt feladat felhalmoá14. a)a Józsefuárosi lntézményműködetési Központ 72|03 cím - önként
támogatás fizetési
folyósított
si finanszírozasi bevétel",, b"ltil az irányitőszewi télmogatásként
beruházÁs e|őirtnyzatźln
szám|ántöľténó ióváírása e|őirźnyzatét-ésezzeL egyidejűleg a kiadás
e Ft-tal csiikbelĺit a Losonci te.i Áltulĺnos ts-kola tanuszoda fejlesztés e|őirányzatát 3.390,0
kenti.

_
finanszírozási
_
b) az Önkorm ányzatkiadás 1l 108.02 cím önként váIlalt feladat fe|ha\mozźlsi
e|őirányzatźtről'
kiutalása
kiadáson beliil Ĺ irányítószervi támogatásként folyósított tamogatĺás
e|őirźnyzatttra 3.390,0 e
átcsopoľtosít és a kiadás l 160l cím - oňtent véi|a|tfeladat - beľuhĺíási
Ft-otä Losonci Téri Általános Iskola tanuszoda fejlesztés címén.
c) az onkorm źnyzat 2015. éviktiltségveiésérőlszóló rendelet

I.

számtl címrendjét 2015. június

|5. napjźtő|kie!észitia l160l.01 cílnmel, melynek címe oktatási intézményiönkoľmányzati

feladatok,
tulajdoňú ingatiánok iizemeltetésével,fenntaľtásával, karbantartásával kapcsolatos
t2

valamint a ll60l-02 címmel, melynek megnevezése a nevelési intézményi önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével,fenntartásáva|, karbantaľtásával kapcso|atos feladatok.

e) a Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Központ 7fI0| cím _ kote|ező feladat _ kiadás személyi
juttatás előirźtnyzatátf0.7f3,.I,0 e Ft-tal, a munkaadót terheló járulékok és szociáIis hozzájáru|źt.
si adó e|őirányzatáú 5.58l,9 e Ft.tal, a dologi e|őirányzatźú7.g73,o e Ft-tal, a beruházás előĹ
rányzatźú 499'0 e Ft.tal, a bevéte|i ťlnanszírozátsi bevételen belül a működési irányítőszervi támogatásként folyósított tamogatás fizetési szźtm|ántöľténő jóváírźtsa e|oirányzatát34.278'6 e Fttal, a felhalmoz,ási iľányítószervi támogatásként folyósított támogatiás ťĺzetésiszám|án történő
jőv źúrásae|óirźnyzatátt 499,0 e Ft-tal csökkenti.
f) a Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Központ 7f|02 cím - kĺitelező feladat - kiadás személyijuttatĺás e|őirányzatát7.999,0 e Ft-täl, a lllurrkaadót teľhe|ő járulékok és munkaadót terhelő
járulékok e|őirányzatát2.|49,0 e Ft-ta|, a dologi e|őirányzatźú 35.587,0 e Ft-tal, a beruhrázás előirányzatát 855,0 e Ft-tal, a bevételi ťlnanszírozási bevételen belül a működési irányítőszervitámogatiásként folyósított tłímogatás fizetési szźmlźntörténő jóváírása előirányzatźú45.703,0 e Fttal, a felhalmoási irányítószervi támogatásként folyósított tiámogatás f,lzetési számlán történő
jóváírása e|őirźtnyzatétt 855,0 e Ft-tal, a működési bevételi e|őirányzatát32,0 e Ft-tal csĺĺkkenti.
g) a Józsefuárosi Intézményműködteto Központ 7f103 cím - kĺitelező fe|adat_ kiadás személyi
juttatás e|őirányzatát 49.630,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és munkaadót terhelő jáľulékok e|óirányzatźtt 13.345,0 e Ft-tal, a dologi e\őirányzatźú8l.951,0 e Ft-tal, a beruházás előirányzatétt93,0 e Ft-tal, a bevételi ťlnanszírozási bevételen belül a miÍködési irányítószervitámogatásként folyósított tamogatás fizetési szźlm|án történő jóváírása eloirányzatát 138.413 e Ft-tal,
a felhalmozási irányítószervi tťtmogatásként folyósított tiĺmogatás fizetési szám|án torténő jóváí-

rása előirányzatát93,0 e Ft-tal, a működési bevételi e|őirányzatát 6.5l3,0 e Ft-ta| csökkenti.

h) az Önkormányzatkiadás l l 108-02 cím - kcjtelező fe|adat- működési ťlnanszírozási kiadáson
belĹil az irányítőszervi támogatásként folyósított tiĺmogatiás kiutalása e|őirźnyzatát224.907,6 e
Ft-tal, a felhalmozási finanszírozísikiadáson belül az iráĺyítőszervi támogatásként fo|yósított

támogatás kiutalása e|őirányzatált |.447,0 e Ft-tal csökkenti.

i)

a Józsefuárosi Intéznénymtĺködtető Központ 7210| cím - önként vá||att feladat _ kiadás
személyi juttatás e\óirźnyzatát |.258,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|źsi adó előirányzatźtt 449,0 e Ft-tal, a bevételi ťlnanszírozźtsibevételen belül a miĺkc'dési
irányítőszewi üámogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án tĺirténő jóváírása e|őirányzztźLt |.707 ,0 e Ft-tal csökkenti.

j) a Jőzsefvárosi

Intézményműködtető Központ 72102 cím . önként vállalt feladat
- kiadás
juttaüís
személyi
e|óirźnyzatát774,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és munkaadót terhelő járulékoke|óirányzatźú276,0 e Ft-tal, a bevételi finanszírozttsi bevételen be|iil a miĺk<jdési
irányítószervi üĺmogatásként folyósított támogatás fizetési számlán töľténő jóvá fuása e|óirźnyzatłát l.050,0 e Ft-tal csökkenti.

k) a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 72|03 cím - kĺitelezó fe|adat_ kiadás személyi
juttatás e|óirtnyzatźtt 6.107,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és munkaadót terhe|ő jáľulékok előirányzatát2.068,0 e Ft-tal, a dotogi e|óirányzatát 4.877,o e Ft-tal, a bevételi finanszíľozási bevételen belül a működési iĺányítószervi üámogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án töľténő jőváírása e|őirányzatát l l.896,0 e Ft-ta|, a működési bevételét l.ĺso"o e Ft-tal
csökkenti.

l) az Önkorm źnyzat kiadrás l l t 08-02 cím - önkén t vá||a|t fe|adat - mííkĺjdésifinanszírozási kĹ
adáson belül az iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatźú
|4.653,0 e Ft-tal csökkenti.

m)az onkormányzat kiadás l160l-0l cím - ktitelező fe|adat_ dologi e|őirányzatźlt |7.165,0
Ft-tal megemeli az iskolák

RFv

gázszo|gźútatÁsa címén.

e

n) az onkormźnyzat ||601-02 cím _ k<itelező feladat _ dologi e|őirányzatát 8.899,0 e Ft-tal
megemeli az óvodák RFV gázszoLgáltatása címén.
l3

o) az Önkor mányzatkiadás

1

l 107-0l cím miĺködési cél és általános taľtalékonbeltil a működé-

a l 160l-01 cím - kosi taľtalék - kotelező feladat _ e|őirányzatát 35.f46,7 e Ft-ot átcsoportosít
a Kisfalu Kft.
e|őirźnyzatélra
kívülre
te|ezó feladat - mÍiködési célútámogátás tiilamhźlzĺĺańáson
kompenációja címén.
_
célútámogatáazonkormányzat kiadás 11601-0l cím kötelezo feĘadat- kiadas míiködési
célútámogatás álsok államháztartĺáson kívülre e|oirźnyzatźú1f8.gff,8 e Ft-tal, a felhalmozasi
Kft. kompenzÁciőja cí|amháztaĺtźson kíviilre e|ó:ĺrźnyzatźi250,0 e Ft-tal megemeli a Kisfalu

p)

mén.

o"r."rmtnyzatkiadás 11601-01 cím _ tinként vállalt feladat - miĺktidésicélútamogatás
célúállamhiíztartáson
źú|amhán3rtáson kívtilrę e|őirŕlnyzatát 14-|61,9 e Ft-ta|, a fęlhalmozasi
kívülre e|őiĺányzatźt93,o e Ft-tal megemeli a Kisfalu Kft' kompenzáciőjacímén.

łiL

_
tamogatás államaz onkoľm ányzatkiadás 11601-02 cím kötelező feladat- miĺködési célú
źú|amhánaĺáháztaľtáson kívülre e|oiĺźnyzatát6I.665,4 e Ft-tal, afe|ha|mozźtsi célútĺámogatás
kompenzÁcić:jacímén.
Kft'
a
Kisfalu
son kívülre e|őirźłnyzatźút-loą,o e Ft-tal megemeli

r)

s) az onkor mźnyzatkiadás 1 160l.02 cím _ önként vállalt feladat - - miĺködési célútámogatás

Kisfalu Kft. kompenzźrciőja
tń|amháztartáson kívtilre e|óirányzatźúf.f33,5 e Ft-tal megemeli a

címén.
évenkéntmega következő évekľetartós működési kĺjtelęzettséget vállal, melynek összege
saját bevéteaz
önkormźnyzati
és
azadőbevételeket
kozelítőleg 31.958 e Ft, melynek fedezetéül

t)

leketjelöli meg.

szabadu) felkéri a Polgármestert, hogy a JIK átszervezésébő| adódó felmentés, végkielégítés,

feďezetére a javaslatot a
ságmegváltásra vonatkozó tobbletigények összegeire és költségvetési
ktivetkező képviselő-testiileti ülésre terjessze elo.

vav) felkéń a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló kovetkező rendelet módosításánti,
a ha+źrozatbanfoglaltak.at vewe firyelembe'
larnint a kö.ĺätkező évękteĺ,łeiéséné!

Felelos: polgármester
soron követHatáridó: a)ls) pontok esetében 2015. június 04., t) pont esetében a Képviselő.testület
módosítasa és az
kező ülése, u) pont esetében a költségvetésľől szó|ó rendelet következő
azt kov ető évek költségvetési tervezése

A döntés végľehajtĺísát végző szeľvezeti egység: Humánszo.lgáltatrĹsi Ügyosztály, Gazdálkodási
t'gy;;;aly, řeo"ĺigyi Ügy;sztály , JegyzőiKabinet, Józsefvárosi Intézményműkiidtető Kiizpont'
xíšľ.luKii., Jó"."f'árośi Szociálĺs Szolgáltató és Gyermekjóléti Kiizpont
Budapest, 20 l5. június 03.

CJĺa-.-$q

ilttĄA

dr. Kocsis

Máté l

polgármestey Ą.

Sántha Péteľné

alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina
iegyző
nevében és megbíaásábóI

r. ĺ

rĄilJ,-jĺĄJiltk
.dr.
KovácqfGabriella
a|jegyző
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Jĺózsefu áľosĺ Egyesített

Biilcsődék

A

Szewezeti és Működési Szabá|yzat céLja a Jőzsefvátosi Egyesített Bcjlcsődék (a továbbiakban:
JEB) tevékenységének,szeÍvezeti rendjének, fuényításźnak,felügyeletének, képviseleti ľendjének,
feladatainak me ghatár ozása.

A JEB

Szewezeti és Mríkĺjdésí
Szabá|yzatźi a magasabb vezetł| (intézményvezetó) ađjaI<l az

Képvi selő

1.

-te

stiilet j óv źhagy ásźxa|.

A JEB MEGI\.EvEZú.)ĺE,LEGFoNTosABB ADATAI

Megnevezése: Józsefuaľosi Egyesített Bolcsőđék

Röviđítettmegnevezése: JEB
Székhelye: 1083 Budapest, Szigetvrĺľi u.1.
Levelezési címe: 1083 Budapest, Szigetvari u.1.
Tel efonszám a: 2| 0 -9 1 88 ; Tel efoďF ax szárna: 3 03 - I 7 67
E-mail címe: jeb@bo1csode-bp08.hu
Létrehozásáról rendelkęző határozat: Budapest Fővrĺros VIII. keľiilet Józsefuarosi onkoľmanyzat
Képviselő-testĹiletének 392 ĺ t99 4. (X. 1 1 .) számú határozata.
Az alapítás iđőpoĺtja:1994.
Alapító szerve: Budapest FővĺíľosVIII. kęľület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testülete
(1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)
Az SzMSz utolsó módosításának időpontja a 179/2014. (WII.2/ Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet
Józsefuarosi ÖnkormanyzatKépviselő-testĹileti döntése a|apján 20t4. szeptember 01.

1.1

A JEB azonosítĺíadatai

Törzskönyvi azonosító száma.. 67937 4
Statiszikai számjele: | 69225 45 -889| -322-01
Ađőigazgatási száma.. | 69225 45 -2- 42
Bankszúmla szdma.. 2015. június 01. napjútlílK&H Bank 10403387-00028613-00000008
Alkalmazott jelzései:
Bé|yegzo: köľbélyegző, melynek külső körfelirata:
Józsefuiáľosi Egyesített Bölcsődék
A JEB szervezeti egységei áIta|haszĺált további bé|yegzoket azIratkęzelési szabá|yzat me||ékletét
képező b éIye gző nyi lvantaľt ás tarta|mazza.

A JEB fenntaľtója

és felügyeleti szerve: Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuiárosi

onkoľmányzat

Képviselő-testiilete (1082 Budapest' Baľoss u. 63-67.)

1.2

A JEB illetékessége

A JEB

hatáskörébetartoző' jogszabáIybanmeghatźrozott gyermekjóléti alapellátás tevékenységeit
illetékességi teniletén |źija e|.
Illetékessége:
Budapest Fővdros WII. keriitet Jlíuefvdrosi onkormdnyzat közigazgatdsí teriilete, tovdbbú
a Gyvt. 9a. $ (5a) bekezdése alapjdn a szolgdltatói nyilvdntartásban szereplőférőhelyszúm
legfeljebb 15%-a eľejéíg'a bijlcsőde elldtúsi teriiletén kíviil lakóhellyel, ennek hidnyában

-

a

3.

tartózkodltsí hellyel renďelkező glermek elldtúsa ís bíztosítható, amennyiben a keríileti
ig ény e k b ízto s íto ttak.

1.3

A JEB jogállása

A JEB önálló jogi személyiséggelľendelkező költségvetési szerv.
A JEB önállóan mfüođő helyi ĺinkormźnyzatikĺlltségvetésiintézmény. A JEB fenntaľtásáról a
Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuarosi onkoľmanyzat gondoskodik.
A JEB éléna Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuarosi onkoľmźnyzatKépviselő-testĹilete éita| 5
évhattrozottidőremegbízottmagasabbvezető(intézményvezetł5)áII.
A JEB képviseletére, a kiadmźnyozási jogkĺĺrgyakorlásaľa, uta|vźnyozásra és szerződésen való
kĺĺtelezettségvállalásr a az intézményvezeto j ogosult.

A

JEB-nél foglalkoztatott alkalmazottak köza|ka|mazotti jogviszonyban állnak. Illetményiikre és
egyéb juttatásaikľa akozalka\mazottakjogállásĺĺľól szóló |992. évi )ooilI. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

1.4 JEB

-

székhely

1083 Budapest, Szigetváľi u.

1.

Központi szervezeti egység

A JEB székhelyen az a|apel.|áttáson túl nyújtott szolgáltatás:

-

1083 Buđapest,Szigetvári u.

1.5

1.

Bĺztos Kezdet Gyeľekház

Telephelyek.tagintézmények

-

1083
1083
1085
1082
1087

Budapest,
Budapest,
Budapest,
Budapest,
Budapest,

Baľoss u. 103/A.
Baľoss u. |I7.
Hoľánszky u.2l.
Nagytemplom u. 3.
Századostft I.

1084Budapest,TolnaiLajosu.

19.

1089 Budapest, Vajda Péter u 37-39.
1087 Budapest, Kerepesi tltzglł.

1.6

Mini.Manó

Biilcsőde

BabĺícaBiilcsőde

Biilcsőde
Gyeľmekkeľt Btilcsőde

férőhe|y:75 fő
férőhely: 75 fő

férőhe|y:74fő
férőhe|y:72fő
Fecsegő-tipegők Btilcsőde féľőhely: 50 fő
Tücsiik-lakBłilcsőde férőhe|y:74fo
Katíca Biilcsőďe
férőhely: 72fő
Főzőkonyha
Jáúé|<vár

A pénzügyĺés gazdálkodási feladatokat ellátó szervezet

A JEB

felađataita Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuĺĺrosi
pénzügyi és gazđźĺIkodási
onkormanyzat Képviselő-testület 447120|3. (XII. 04.) szźľľrűhattrozata a\apjan a Józsefriĺľosi
Szociális Szolgáltató és GyeľmekvédelmiKĺizpont ĺjnállóan mfüödő és gazdźůkodóköltségvetési
szerv Gazdasági Szervezete \átja eI a Munkamegosztás és felelősségvźila|ás rendjét rogzító

megállapodás szerint.

2. Az
A

kti lts égv etés i s ze rv főtev ék e ny s ég én ek dl lamh dzt aľt ús i s zakd g azati

8891

A

JF,B FELADATAI' sZERVEZETIľar,ÉpÍľľsľ

1

0

b es o

r o lús a :

Biilcsődei elldtás

kö ks égv etés í s ze rv alap tev ék e ny s ég én e k k o ľmdny zati

fun kc ió

s

ze

rinti

b es o

r o lds a :

041232
041233
104030
104035
104036
104042

Start-munka program - Télíkö4foglalkoztatds
Hosszgbbidőtartamúkö4foglalkoztatds
Gyermekek napközbeni elldtúsa
Gyermekétkeztetés bijlcsődében,fog1latékosok nappali intézményében
Munkahelyi étkeztetésbijlcsődében
Gyermekjóléti szolgdltatdsok

Y áIla|ko zási tevékenys é ge : ninc s

Fenti tevékenységeket a JEB komplexitásának megfelelően egymásnak mellérendelten végzi.
tevékenységesorán a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmźnyzat
(továbbiakban: fenntartő) áIta| meghatźrozott kötelezően ellátandó alap és önként vá|LaLt feladatok
e||átásátvégzi.
A B<ilcsőde olyan szo|gá|tatő intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként
napközbeni ellátást nyújt a gyeľmekek szźtrlźna,az a|ábbi szakmai jogszabá|yok szerint:
- a gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló |997. éví)ooil. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.),
- a személyes gondoskodást nffitó gyermekjóléti, gyeľmekvédęlmiintézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mfü<jdésfü feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet (a továbbiakban: l5l1998. (IV.30.) NM rendelet),
- a péĺubeliés természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és
gyeľmekjólétíalape||átások helyi szabá|yairől szóló I0l20I5. (I[.01.) önkormányzati
ľendelet,
- a bölcsődei térítésidíjakÍól szőIó 13l201f. (I.23.) <inkoľmtnyzati rendelet szabá|yozza.

A JEB

Azíntézménytípusa: A Gyvt. VI. fejezete alapján gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni
el|átásán belül bölcsőde.

2.1

A JEB szervezeti felépítése'engedélyezett létszáma

JEB

Székhelye: 1083 Budapest, Szigetvaľi u.

1.

Az engedélyezett létszúma:183 + 1fő
(+1 fő a 2014. május 0t. ĺapjátő| 2016. december 3I. napjáíg a 7ll20l4. (Iv.23.) számu
Képviselő-testületi döntés alapj án.)

I.

Kiizponti szervezeti egvség
1083 Budapest, Szigetvári u.
EngeđéIyezett |étszźlm:1 6

fő

il.

1.

Szakmai szeľvezeti egységek
Biztos Kezdet Gyerekház
1083 Budapest, Szigetvári u.
EngedéLyezett |étszźtm:I fó

MinĹManĺó Biilcsőde

1.

1083 Budapest, Baross u. 103/4.
EngeďéIy ezett létszám : 23 fő

\

Babóca Btilcsőde
1083 Budapest, Baross

l.lI7.

EngeđéIyezett|étszźlm:f3 fo

Játékvár Biilcsőde

1085 Budapest, Horánszky u. 27.
EngeđéIy
ezett (étszźlm:2 4 fő

Gyeľmekkert Btilcsőde

1082 Budapest, Nagytemplom u. 3.
Engedélyez ett \étszźtm28 fó

Fecseeő.tipeeők Btilcsőde
1087 Budapest,Százados út 1.

Konyha

087 Budapest, Keľepesi tlt 29 l A.
Engedélyez ett létszźtm:20 fő
1

TücsökJak Btilcsőde
1084 Budapest, Tolnai Lajos u.
Eĺgeđé|y
ezett |étsztm:

24

fő

19.

Katíca Btjlcsőde
1089 Budapest, Vajda Péter u. 37-39.
Engedélyezett létszóm: 25 fő

2.2

A JEB tevékenységénekcélja:

Az illetékességiterületen a lakó- illetve taľtózkodási hellyel rendelkező családban élő háľom éven

aluli gyeľmekek gondozása-nevelése, haľmonikus testi-szellemi fejlődéstiknek segítéseaz é|etkon
és egyéni sajátosságok figyelembevételével,a Gyvt. 41.$ (1) bekezdése alapjtn:

,,A g/ermekek napkozbeni ellótásaként a csalódban élő głermekek életkorának megfelelő nappali
felüg,leletét, gondozását, nevelését,foglalkoztatásót és étkeztetésétkell megszervezni azon
glermekek számára, akilcľlek szi)lei, nevelői, gondozói munknvégzésük, munkaerőpiaci résmételt
elősegítő programban, képzésben való ľésmételük,betegségük vagy egléb ok miatt naplrÓzbeni
ellátásulcról nem tudnak gondoskodni. A napkÓzbeni ellótás keretében biztosított szolgóltatások
időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.,'

Alapellátás

A JEB

a családban nevelkeđő, a sztilők mrrnkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan
gyeľmek nappali felügyeletét, gondozását. nevelésétnapközbeni, gyeľmekjóléti alape|Iátás
keretéb en bizto sitj a napo s b ĺi l c s ő dei szo|gźltatáskéĺlt7 B ii l c s őd éb e n .

Alapellátáson túli szolgáltatások

A JEB az

a|ape||átáson

tul szo|gá|tatźlskéntspeciáIis tanácsadással, időszakos gyermekfeliigyelettel,

vagy más gyermeknevelést segítő szo|gáItatásokkal segíti a családokat.
Térítésiđíjellenében:
- egyéb gyermeknevelést segítő szolgá|tatás:

. időszakos gyermekfeli'igyelet (a felmeriilő igényeknek megfelelően a Mini-Manó
Bölcsődében, a Babóca Bijlcsődében, a Jútékvór Biilcsődében, a Gyermekkert Bi)lcsőďében,
a Fecsegő-tipegők Bölcsődében és a Tiicsijk-lak Bölcsődében)
Térítésmentesen:
- egyéb gyeľmeknevelést segítő szolgáltatás:
o jźńszőház, csaláđidélután,
o fejlesztő eszk<jzök, alapvető gyermekgondozási ęszközĺjkkölcsĺjnzése'
. prevenciós fejlesztő pľogľamok pszichológus közľemfüĺidésével,
o otthoni gyeľmekgondozás,
o Biztos Kezdet Gyeľekház,
2.2.1 Ktizponti

szeľrezeti egység feladata

A JEB központi itźnyítása, Többek között:

-

kÓzponti beszerzések lebonyolítása, munkaiigyi és gazdasági ügyintézés,
szakdol gozőkképzésének, továbbképzésénekfelügyelete,
a bölcsődei elhelyezést kérelmező gyermekek előjegyzése, felvétele,
a Bölcsődék irĺínyítása,működtetése, ellenőľzése,
az otthoni gyeľmekgondozás szervezése' működtetése és ellenőrzése,
a Biztos Kezdet Gyerekhaz irźnyítása, mfüödtetése, ellenőrzése,

alapvető gyermekgondozási eszkĺizĺĺk,játékok kĺjlcsönzési
lehetőségének biĺosítása.

fejlesztő eszközök,

2.2.2 Otthoni

gyermekgondozás feladata

A

Gyvt. 42.$ és a I5lI998. (ľV. 30.) NM rendelet 44.$ (1) bekezdés d) pontja a|apjtn egyéb,
gyermeknevelést segítő szo|gá|tatást, gyermekgondozást biztosíthat. A fenntaľtő a 23512007. (V.
09.) számú Képviselő-testületi hatáĺozatban dĺjntĺjttazotthoni gyeľmekgondozás mfüödtetéséről.

Az otthoni

gyermekgondozás alapvető célja, hogy a dolgoző vagy magfua maradt szülőt segítse a
gyeľmek időszakos otthoni felügyelete, gondozása biztosításával.
Szakiľányú díplomóval renďelkező munkatársak (kisglermeknevelĄ pedagógus, pedagógas
munkatdrs,felsőfokú szocíúlísvégzettség, felsőfokú egésuégiłgyivégzettség) nyújtanak segítséget
az aÍra rászoruló családoknak, különösen iker szülés esetén, vagy ha a snjló betegsége miatt nem
képes a gyermek gonđozástra.
Az otthoni gyermekgondozást a családban é1ő hat éves kor alatti gyeľmekeket éľintő ellátási foľma,
a gondozást a család otthonában keľĹil biĺosításra a gyeľmek törvényes képviselőjével kötött íľásos
megállapodás a|apjźn. A szolgáltatás gyakorisźęa és időtartama a család igényeitől függő, a sziilő
munkarendjéhez igazodő. otthoni głermekgondozlÍs szolglźltatúst a hét mindennapján, sziikség
szerint biztosítunk. A szakmai munka taľtalma a gyeľmek életkorĺĺhoz,egészségi á||apottůloz
igazodő gondozás-nevelés, felügyelet.

2.2.3 Biztos Kezdet Gyeľekház feladata

A

Gyvt. 38/A. $ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az elsősorban hátrányos helyzetu,
vagy halmozottan hátrányos he|yzetu óvodáskort még el nem ért gyermekek egészséges
fejIődésének biĺosítását tiĺmogató, fejlődési megtoľpanásokat észle|ő, a szülői kompetencifüat
erősítő, tiíľsadalmifę|zárkőzást segítő prevenciós szolgáltatás.

A Biaos

Kezdet Gyerekház a tÁľłop-5.2'2. 08/1-2009-0001 Bp. VIII. páIyázati program
keretében valósult mes. A finanszirozás biztosítása érdekében a fenntaľtó önkormányzat a

I9Il2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a|apjźn 3 évre szóIő pá|yźzat beny(Ątásaľól dĺintött, mely
páIyazat az EMMI által befogadásra keľĹilt, így 2014. januar 01. napjátóI 2016. december 31.

napjáig évente biztosított lett a Gyeľekhźná||ami tĺĺmogatásából töľténő műkĺjdtetése.

A Biztos Kezdet Gyerekhaz biztosítja a gyermekek sztlmáĺa képesség-kibontakoztató foglalkozást,
a
állapotfelmérést, fejlesztést. A szülőknek a gyeľmekkel együtt tĺjľténőľészvételét

foglalkozásokon, a szülők számźlĺaszemélyiség-és kompetenciafejlesztést célző, valamint egyéb
pľeventívcélúpľogramokat, kozösségi rendezvényeket. A helyi sziikségleteknek megfelelően a
szülők részétevédőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb külsős meghívott szakemberek általi
tanácsadásokat biztosít. Sztilői csopoľtos beszélgetéseket szervez, i||etre konzultációs lehetőséget
biztosít. Különbĺjző módszerek a|ka|mazásával segíti a szĹilőket, hogy visszajelzéseket kapjanak a
gyermekkel való kommunikációjukľól, nevelési módszęľeikľől.

2.2.4 ldőszakos gyeľmekfeliigyelet, játszőház, családi délután, eszktizkiilcsłinzés,pľevenciós
fejlesztő pľogľamok, pszichológus tanácsadás

A JEB a

gyermek kapcsolatát eľősítő, a gyeľmek szocializációját támogatő, va|atlint egyéb
szabadidős és prevenciós szolgáltatásai
:

o

időszakos gyeľmekfelügyelet: A sztilő elfoglaltságának idejére, néhtínyórára kérheti
gyermeke felügyeletét a bölcsőde nyíwatartási idejében. Időszakos gyermekfeliigyeletet a
gyermek törvényes képviselőjével ktjttjtt írdsos megúllapoĺIdsalapjún biztosítunk. Ez
alapjón az időszakosan gondozott kisgłermek fe|vebető noľmál bölcsődei csopoľt tires
férohely&e, az időszakos gyeľmekfeliigyeletľől szóló |312012. (II.23) tinkoľmányzati
rendelet 6.$ szeľint a JEB 6 Btilcsődéjében (Mini-Manó Bölcsőde, Babóca Bölcsőde,
Játékvar Bölcsőde, Gyeľmekkert Bölcsőde, Fecsegő-tipegők Bĺjlcsőde és a Tücsök-lak
Btilcsőde).

o

jźtszőház: Elsősorban a játéktevékenységhez kötőđő, egyéni készségeketés képességeket
fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő szoIgéitatás,
amelyben a szülő és a gyermek közösen vesz tészt a bölcsőde által megteremtett
köľĹilmények közĺjtt. A hétvégijźtszőház minden évben előre meghatźtrozott időszakokban
mfüödik, aBabőcaBölcsődében (1083 Budapest, Baľoss u. 117.)

.

A szĹilő-gyermek kapcsolatot segítő, a gyeľmek fejlődését elősegítő
családi đélutrín:
játéktevékenységhez kötött szolgáItattĺs. A hétvégicsaládi délután előre meghatfuozott
időszakokban miĺkĺjdika Fecsegő-tipegők Bölcsődében. (1087 Budapest, Százados út l.)

o

eszkĺizkĺjlcsönzés: A hátrźnyos helyzetiĺ családban nevelkedő gyeľmek gondozásához
eszkoz szfüséglet (pl. légzésfigyelő) kölcscinzésének lehetősége a JEB Központi szervezeti
egységében.

.

prevenciós fejlesztő progľamok: A kisgyermekek fejlődésmenete különbĺjző. A gyermek
első harom éve, amikor a játás, beszéd, gondolkodás kialakul , nagy fontossággal bír. A nem
megfelelő fejlődés k<ĺvetkeztében a kisgyeľmekek a későbbiekben beilleszkedési, tanulási
zavarckkalküzdhetnek. Kültjnbĺjző fejlesztő tevékenységekkel, pľevenciós céllal segíthető a
gyermekek átlagos fejlődésmenete. A pľevenciós fejlesztő programok előľe meghatátozoIl
időszakokban a JEB szakmai szewezeti egységeiben műkĺjdnek.

o

pszichológus tanácsadás: A kisgyermekek magas színvonalú gondozása és nevelése, az
ellátás minőségének javítása érdekébentanácsadó szakpszichológusi szolgáItatás vehető

igénybe. A pszichológus munkájáva| támogatja mind a bölcsődébe jaľó családokat, mind a
bölcsődében dolgozó szakembereket. Családoktámogatźtsa egyéni és csopoľtos tanácsadás, a
bcjlcsődei dolgozók segítéseszemélyiségfejlesztő és esetmegbeszéIő csopoľtok formájában
töľténik. A program előre meghataĺozott időszakokban a JEB szakmai szervezęti
egységeiben működik.
Leggyakĺabban felmeriilő kéľđéskĺjrök:
o szülő.gyeľekkommunikáció,
o szülői szerepek,
o gyeľmeki dackorszak, ĺinállósodás, akarat,
o szobatisńaság'
o alvási és étkezésiszokások,
o verekedés, agresszió, haľapás, (életkori sajátosságok)
o családon belĹili szeľepek,
o fontos ,,lépcsőfokok'' a kisgyeľmek fejlődésében,
o feszĹiltség és indulatkeze|és,
o kcjtődési-leválási pľoblémák, önállóságra nevelés,
o testvéľféltékenység,

2.2.5 Bölcsődékfeladata
Bĺjlcsődéink a három éven aluli gyeľmek családban történő nevelkedését segítő ellátásként, a
gyeľmek és családja helyzetéhez, szfüségleteihęz igazodőanbiztosít szo|gźitatásokat.

A JEB

7 telephelyen

-

tagíntézménybenbiztosit bölcsődei szol'gáItatást (szakmai szeĺvezeti

egységeket lásd a 2.1. pontban).

A

GyVt. 42. $ (1) bekezdése a|apján ,,ą bolcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli glermekek
napkozbeni elldtását, szalrszerű gondozósát és nevelésétbiztosító intézmény.Ha a głermek a 3'
életévétbettjltötte, de testi vagł szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai
nevelésľe,a 4' événekbetaltésétkovető au7usztus 31-ig nevelhető és gondozható a b0lcsődében.,'
A 15/1998. (IV.30.) NM rendę|et 36. $ éľtelmében,,bölcsődébe ű gyermek húszhetes koľdtól
gyermek az ijtijdÍk életévének
vehető fel a) harmadik életévének,sajdtos nevelési ígényíÍ
betöltěséíg, b) annak az ěvnek az augusztus 31.éig, amelyben a haľmadik ěletévét, a sajátos
nevelési igényúígyleľmek az ötödik életévétbetölti, vagl c) annak az évnek a december 31-éig,
amelyben a g1lermek szeptember L-je és decembeľ 31-e között tiiltí be a harmadik életévét,ha a
sziilő, töľvényes képviselő vúllalja, hogl a glermek elldtúsót a nevelésíév végéiga biilcsőde
biztosítja.
(2) Ha a g1łeľmek a harmaďik életévétbetijltötte, de testi vagy szellemifejlettségi szintje alapjdn
még nem érett uz óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a btilcsőde orvosa nem javasolja,
bijlcsőďében gonďozható negledik életévénekbetöltěsét kiivető augusztus 3l-ig.,

A l5/1998. (IV30.) NM

rendelet 41. $ (1) bekezdése szerint ,,a sajdtos nevelési igényíigyermek
btilcsődébe abban az esetben vehetőfel, ha a nemzeti kijznevelésről szóIó 201l. évi CXC. törvény
4. s 25. pontjúbanfoglaltak szerinti sajútos nevelési igényétmegdllapí,tottlÍk.,
A (2) bekezdése alapjón ,,sajdtos nevelésíígényűígłermek bölcsődei nevelésben, gondozúsban
legfeljebb annak az ěvnek a7 augusztus 3l. napjdig vehet részt, amely évben a hatodik életévét

betölti.,

A

(3) bekezďésének értelmében ,,sajdtos nevelésíigényűígyermeket bölcsődébe próbaídővel lehet
felvenni, melynek legröviďebb időtartama egy hónap.,,

10

A próbaiďő letelte után a gleľmekkel kijzvetleníil foglalkozó, a bölcsőde orvosdból,
"(4)
głógypedagógusúból, kisgyermeknevelőjébdl ěs vezetojébil áaó szakmai csoport véleményének

ftglelembevételével kell diintení

a

gyermek tovúbbi neveléséről, gondozđsúróL,,

A

Tíicsiik-lak Bijlcsőde tagintézményben, két csoportban, csoportonként 3
s aj dto s n ev e l és i ig ény íÍgy e r me k g o nd o zlźs lźt, n ev e lés ét bizto s ttj uk.

fő

(összesen 6 fő)

A sajdtos nevelési igényíígłeľmek törvényes képviselőjevel kiittitt írásos megállapodús alapjdn 3

hónap próbaídőre biztosítunk biilcsőďei szolgltltatást. A próbaídő letelte utdn a bijlcsődei
szolgúltatús a rendeletben meghatúrozott szakmai csoport jegyzőkönyvbe foglalt véleménye
alapj dn fo lytath ató, melyről új mególlap o dús késztil
Amennyiben bijlcsődei elldtdst megkezdett glermek esetén utólagosan keľiil igazoldsra a sajótos
nevelésíígény,a pedagógiaí szakszolgúlat dltal kiadott szakvélemény bemutatdsa utún kerťil soľ a
3 hónapos próbaidőre tijrténő írdsos megdllapodds megkötésre a gyermek törvényes
képvíselőjével.
a napi nyiwatartási időn belül biĺosítjfüa gyermek nevelését, gonďozástú.
A Bĺjlcsőđék
Alapfelađatkéntnyújtott ellátás esetén a gyermek bcjlcsődei gondozási iđejea ĺapi tizenkét őtát

nem haladhatja meg.

A bölcsődei nevelés, gondozás igénybevétele a szĹilő vagy törvényes képviselő kérelméreindul.
A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 36.$ foglaltaknak megfelelően:
,, (3) A gyermek bölcsődébe torténő felvételéta szĹilő hozzájárulásával
a) a k)rzeti védőnő,
b) a hózi glermekorvos vag/ a hóziorvos,
c) a szociális, illene családgondozó,
d) a gyermekjóléti szolgálat,
e) a g,lámhivatal,'

is kezdeményezhetí'

A kéľelembenyújtásakoľ történik atájékoztatźs az

e||átás igénybevételének feltételeiľő|, az e||átźs
tartanáróI, aťĺzetenđótérítésidíjľól, apanaszjog gyakoľlásrának módjĺĺról.
A kéľelmezőnek az intézményben vezetett törvény áItaI meghatározott nyilvántaľtásokhoz
kötelessége adatokat szolgáltatnia.
A GyVt. 42lA. $-a alapjan ,,a bĺ)lcsődei felvétel sorón előnyben kell részesíteniazt a rendszeres
głermekvédelmi kedvezményre jogosult g/ermeket, akinek szülője vagl más törvényes képviselője
igazolja, hogł munkaviszonybanvagł munkavégzésre irónyuló egłébjogviszonyban áll.,'

Nem gonđozhatő bĺilcsődébeĺa fertoző beteg gyeľmek mindaddig, arníg a hźni gyeľmekoľvos
igazo|źsa aIapjáĺ ez az á|Iapot fenn áll.

A

JEB-nél a gyeľmekek felvétele egész évben folyamatos.

A

szülőnek joga van a bĺjlcsőde

megvźiasńásźůloz.
A gyermek előjegyzésbe vételéta JEB vezetője végzí.

Biilcsődei elldtúst a glermek törvényes képviselőjével kiittitt íľdsosmegúllapodás alapjdn
biztosítunk. A megdllapodús hatúľozottídőtartamĺł,mínden év múrcius 31. napjóig tarĹ A
megdllapoddsban foglaltak évente, dprilis hónapban feliilviagdlatra keriilnek. A feliilviagdlat

eredményénekalapjdn az intézményvezető dönt az elldtlts tovdbbí ígénybevételéneklehetőségéről
és a megdllap o dds meghoss zabbítdsőról.

1i

A

gyermek életkorlínakés egészségi állapotĺának megfelelően a JEB biĺosítjaa bĺilcsődei nevelés,
gondozás feltételeit, a törvényes képviselővel tĺirténőfokozatos beilleszkedés lehetőségét,

megfelelő textíliát és bútorzatot, megfelelő játékokat és a szabađbantartőzkođásfeltételeit, továbbá
a bölcsődében gondozott gyeľmekek élętkoranak megfelelő egészségestźlplźikozáskülön
jogszabá|yban meghatározott követelményeit, valamint szakorvosi igazo|ás esetén a điétźú,.

A

Gyvt. 42. $-dnak megfelelően a biilcsődeí nevelési év szeptember 01. napjától következő ěv
augusztus 31. napjúig tarL

A ] 5/1998. (IV,30') NM rendelet 4 j,f -a alapján a bolcsődei elhelyezés megszűnik:
a) az óvodai nevelésre nem érett g1łermek esetěn a 36. $ (2) bekezďésében meghatúľozottak
alapjdn augusztus 3 l-ig,
b) a sajútos nevelési igényíÍgyermek esetén a 41. $ (2) bekezdésében meghutdrozottak alapjdn,
annak az évnek az augusztus 31-ig, amely évben a hatodik életévétbetijlti,
,c) az a) és b) pont ald nem tartozlí gyermek esetttn, ha a harmadik életévét
ca) januúr l-je és augusztus 3I-e köztjtt ttilti be, az adott bölcsőďei nevelési év végěig,
cb) ha szeptember l-je és decembeľ 3l.e kijzijtt tölti be, a következő bölcsődei nevelési év

végéíg.,

A

btĺlcsőde i e|hely ezés megszűntethető :
a bölcsőde oľvosĺĺnakszakvéleménye alapjźn annak a gyeľmeknek a bölcsődei ellátása,
aki egészségi áIlapotamiatt bölcsődében nem gondozhatő,

.

-

ha a gyeľmek hozzátartozója, ismételt figyelmeztetés ellenéľemegsérti a bölcsődei
hźtzirendet,

ha a gyeľmek indokolatlanul folyamatosan távol maľad a bcjlcsődéből, (a

htu;iręnd

szerint)
ha a gyeľmeket évkĺjzbenóvodába veszik fel.

A

bölcsődei elhelyezést igénybevevő gyeľmek törvényes képviselője az elIźtáséľttérítésidíj
fizetésérekötelezett. A GyVt. 146.s - 151.$ bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a fenrÍaľtő az
intézményitérítésidíjatrendeletbenhatźnozzameg.
Térítésidij megfizetésérekedvezmények vehetők igénybe:
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő családok mentesülnek
az étkezésiđij,és a gondozási đíjťtzetésealól. Számulaa a bölcsődei ellátás
téľítésmentes.

- A
-

3 vagy több gyermeket nevelő családoknak az étkezésiđíj50%-át kell fizętni. A
gondozási díj fizetése alól mentesülnek'
A taľtósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családoknak az étkezésidíj 50%-át
kell fizetni. A gondozási díj fizetése alólmentesülnek.

A JEB

Btllcsődéi nyitottak a sztilők és a szakemberek eIőtt, egyéb látogatót bejelentés útján
fogadnak. A látogatóknakígazodniuk kell a bölcsőđe hazirenđjéhez,a gyermekek életrendjéhez.
A B ö l cső dék nap i múktj dé si rendj ét a hźľ;irenđszabáIy ozza.

tf

3. A

JEB sZERVEzETÉNEK TAGoLoDÁsA

A JEB szervezeti felépítésénekábrája..

Jőzsefváľosi Egyesített Biilcsódék
1083 Budapest, Szigetvári u. 1.

Ktizponti Szervezeti Egység

magasabb vezeto (intézményvezeto)
magasabb vezetó-helyettes (intézményvezetó-helyettes)
2 fo szal<nai

Szakmai szeľvezeti
Tagintézmények
Kłizponti

Biztos Kezdet

szeľvezeti
1083 Bp.
Szigetvári u. 1.

1083 Bp.
Szigetvaľi u. l.

5 fÓ szakmai

9 fó egyéb

Gyerekház

MinĹManÓ
BiiIcsóde

1083 Bp.
Baľoss u. l03/a.

BabÓca
lcsóde
1083 Bp.

B

Barossu. l17.

Játékváľ

B

|csöde
1085 Bp.

Hoľiĺĺrszky
u. 21.

1 f<ĺ szakmai

munkatárs

munkatáľs
megbízási
szeľzodéssel
további 2 f

Gyermekkert
Błilcsóde

1082 Bp.
Nagytemp

Tĺicsłik-lak

Fecsegó-t

B

|csóde
1087 Bp.
Szazados rit

l.

Błilcs de

Tolnai Lajos

Vajda Péteľ

u. 19.

u. 3.

75 féróhely
(6 csopoľt)

75 férohely
(6 csoport)

74 férohe|y
(6 csoport)

72 fér he|y
(6 csopoľt)

50 féróhely
(4 csoport)

74 férohe|y
(6 csoport)

16 fó szakmai

l6 fő szakmai

17 fó szakmai

l8 fÓ szakmai
l0 fó egyéb

1l

fo szakmai
4 fö egyéb

17 fÓ szakmai

munkatars

munkatars

7

f

egyéb

munkatars

7 fo egyéb

munkatárs

7

f

egyéb
munkatiĺrs

munkatiĺľs

Katica

BłiIcsóde
1084 Bp.

7

f

egyéb

u. J ĺ-3y.

72 féröhel'y
(6 csoport)
16 fo szakmai

9 fo egyéb

munkatĺírs

FózŐkonyha

Munkavállalői engedé|yezett|étsztlm: 183+1Íö _ ebbdl szakmai: lI9+1 fű, egyéb: 64 Íö
Ellátotti engedé|y ezett létszĺĺm: 4 9 2 Íö

1087 Bp.

Kerepesi rit 29l

l fĺi szakmai
4

fo egyéb
munkataľs

A JEB szervezeti egységeinekfuarryítását a2, szám mellékelt tarta|mazza.
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3.1

A JEB iľányítása

A JEB vezetői megbízással ľendelkező közalkalmazottai:

1.
2.
3'

A

Magasabb vezeto (intézményvezeto)
Magasabb vezető-helyettes (intézményvezető-helyettes)

Szakmai szervezeti egységek vezetőĺ (bĺilcsődevezeto, Biztos Kezclet Gyerekház
vezető)

Szakmai szervezeti egység vezetők javaslataikkal részt vesznek a vezetői dĺjntések
meghozatalában, és felelősek azok megvalósításáért. Szervezik vezetésfü és ellenőrzésfü alá

tartoző szervezęti egységben folyó munkát.

3.1.1 Magasabb

vezető (intézményvezető)

A JEB

egyszemélyi felelős vezetője az A|apítő okiľatban megá||apított feladatkĺjľben ĺjnállóan
irźnyitja a JEB tevékenységét.
A Képviselő-tęstiilet bízza meg, menti fe|, az egyéb munkáltatói jogkör gyakoľlója a polgármester.
Illetményéľeés egyéb juttatásaira a koza|ka|mazottak jogáILásańl szóló töľvény, valamint a
Képviselő-testiilet vonatkozó ľendelkezéseit kell alkalmazni.

3.1.1.1 Feladat-

és hatáskiiľe, felelőssége

o
o

Felelős azfuźnyításaa|att álló szeľvezetti>rvényes működéséért, ajogszabályok bętartásáért.
Vezeti és képviseli a JEB-et, meghatźrozzaannakszervezeti felépítésétés mfüĺjdési rendjét,

o
o

Biztosítja a jogszabźllyoknak megfelelő egységes jogalkalmazási gyakorlatot a szakmai

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

biztosítj a a feladatok végrehajtásiĺhoz sziikséges feltételrendszereket.
Felügyeli és ellenőrzi aszervezeti egységek munkáját, vezetőit rendszeľesen beszámoltatja.
elj

aľásľendnek kialakí tásźx al'.

Elkészítia JEB éves munka- és ellenőrzési tervét, valamint az éves beszámoló jelentést és a
stati sztikai ö sszefo glalót.
Felelős azadatvédelemért.
Szeľződéseket, együümúködési megállapodásokat kĺithet, kötelezettségeket vá||a|hat a

hatályos jo gszabźiyi keretek közĺjtt.

Képviseli a JEB-et más szervezetek előtt.
Felelős a szakembeľek elméleti-gyakorlati továbbképzés biztosításáért, a koľszení nevelési
mó dszerek gyakorlati a|ka|mazásźĺért.
Feladata a munkaerő -gazdáIkodás szabáLyoztsa.
Megszervezi a gazdá|kodás szabźiyszeru rendjét.
Gondoskodik a JEB belső szabá|yzatainak elkészítéséről.

hányítja a

JEB

gazdaságos miĺködését, szakmai ĺinállóságát,

önkormĺány zati fi|aj don védelmét.

a

törvényesség

és aZ

Feladata a gyermekek előjegyzése, felvétele a B<jlcsődékbe.

3.1.1.2 Munkáltatĺói

j

ogktiľe

A JEB k<jzalkalmazottaitekintetébenkizźĺó|agosan gyakoro|jaaz alábbi munkáltatói jogokat:

o
o
o
o

kinevezés,
felmentés,
fegyelmi jogkĺir,
vezetői megbízźsmódosítása, visszavonása.

Egyéb munkáltatói

j

ogkĺirök:
t4

o
o
o

o
o
o

o
o

o
o
o

kinevezés módosítása,
ideiglenes vagy végleges áthelyezés, kirendelés, áthelyezés,
jutalmazás,
tanulmĺĺnyi szerzodés megkötése,
mérlegelési jogkĺirb e tartoző ťĺzetésnélkiili távollét engedélyezése,
btintető, szabáLysértési eljaľás kezdeményezése,
megbizźlst szęrződés kötése, módosítása, megszĹintetése,
helyettesítési díj, pótlékok ľregállapítása,
illetményelőleg felvétel engedélyezése,
szociális tiĺmogatás ođaítélése,
munkaidő, munkarend meghatźrozása.

Jogosult a Szakmai szervezeti egységek vezetői részéreátruhtuĺĺaz egyéb munkáltatói jogkörÓket.
Atrvházható munkáttatói jogkörök szabadstąeĺgedéIyezés,munkaszervezés.

3.1.1.3 Helyettesítése

A

magasabb vezető feladat- és hatásk<jrét távollétében vagy akadá|yońatása esetén a magasabb
vezető -helyette s látj a e| az íntézményvezetó utas ítás a szeľi nt.

3.l.2

Magasabb vezető.helyettes (Intézményvezető.helyettes)

A JEB

intézméĺyvezetőjénektávollétében,illetve akadá|yońatása esetén, helyettesíti az
iĺtézményvezetőt,továbbá folyamatos an e||źfija az intézményvezető áIta| ńbízott feladatokat.
Feladata a központi beszerzések lebonyolítása, szakmai ellenőrzések lefolýatása. Intézkedési
jogkdrét azintézményvezetővel tcirtént egyeńetést kövętően az önkoľmźnyzat, Szakmai szervezęti
egységek vezetői és a JEB valamennyi közalkalmazottjafuányabarl gyakoľolhatja.
Kozvetl en ir źny ítźsaa|á tarto zík a karb antaľtó c so poľt.

3.1.3 Biilcsődevezetők
Btilcsődevezetdk 7Íő

A

b ci lc s ő devezetőket az intézményvezető bízza me g.
Munkakörfüben' szakmai kéľdésekbentlnálló hatáskĺjrben intézkedésľejogosultak.
Részletes feladataikat a munkakĺiľi leírásuk tarta|mazza.
Munkájukľól kĺjzvetlen a JEB inténnényvezetőjénekkötelesek beszámolni.
A bölcsőđevezetők egymással mellérendelt viszonyban állnak. A mfüöđéssel kapcsolatos
gazđasági-péĺlnigyífeladatok tekintetében a bĺilcsődevezetők az intézményvezető iriínymutatása

szeľint k<jtelesek elj áľni.

3.1.3.1 Biilcsődevezetőkfeladatai

o A
o
o
o

munkahelyen folyó napi munka felelős kźnyitőja, részt vesz az intéznényszakmai

irĺányításában.

Felelős a Bölcsőde mfüĺjdésifeltételeiért (személyi-tźĺrgyífe|tételek).
Felelős a bcjlcsődei dolgozók munkájáért, a bcjlcsőđébengondozott gyermekek haľmonikus
fej1ődésééľt.

A helyi adottságok figyelembevételével megszervezi a Bölcsőde munkaľendjét, a dolgozók
munkabeosztását. Irźnyítjaés ellenőrzi a Btjlcsőde gondozási és nevelési felađatainak
e||átásźt.
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o
o
o
o
o

Törększik aľľa, hogy minden csoportnak állandó kisgyermeknevelői legyenek, a napirend
meglerv ezésénélszakmai se gítséget nytij t.
Ahol 14 fos gyermekcsopoľt kialakításáĺa keriil sor, megteremti és biztosítja a miĺködés
feltételeit.
Ha egy gyeľmek megbetegszik, gondoskodik arról, hogy a szĹilőt éľtesítsék,és a gyeľmeket
elvigyék a bölcsődéből' Fęrtőzo betegség ęsetén végrehajtja a Budapest Fővaros
Koľmĺányhivata|a KerĹileti Népegészségugyi Intézet vonatkozó utasításait.
Az éIeImezésvezető híźnyzása esetén végzi az é|e|miszerek tarolását, kiszabását, kiadását.
Felelős azért ĺs, hogy minden ételféleségből mintát tegyenek el. Ktilĺjnĺjsgonddal iigyel a
tejkonyha munkájaľa.
A Bölcsőde egész dokumentációjanak megfelelő, naptakész, hiteles és pontos vezetéséért
felel. Feladata az orvosi adminisztľáciő végzésénekelősegítése is.

o A

szolgźitatás igénybevételéľőla Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
KENYSZ/TEVADMIN elektronikus nyilvźtntartásában rendszeres jelentési

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

kĺjtelezettségénekeleget tesz.
Ellenőrzi a kisgyeľmeknevelőknek a gyeľmekekkel kapcsolatos dokumentációs munkáját.
Keze|i a Bĺjlcsőde gyógyszerkészletét. A győgyszerek megfelelő tĺáľolásaľól gondoskodik.
Felelős a Bĺjlcsődéľe,mint intézményre vonatkozó rendeletek, utasítások, jogszabályok
végrehajtásáétt, illetlĺle betartásáért. Gondoskodik a munkavédelmi és ťúzvédelmiutasítások
betaľtásáľól.
A szakhatóságok á|ta|feltárt hiĺínyosságok megsziintetéséről, javításáró| azornal' intézkedik.
Fontos szerepe van a munkaerő szervezésében,kiválasńásában, betanításában.
A Bölcsőde dolgozóival megismerteti a belső szabá|yzatokat, nyomon kĺjveti azok
érvényesülését,betartását.
Éves munkatervet készíta dolgozók szabadságo|ásáta, a Bĺjlcsőde tŁemeltetési idejére
vonatkozóan.
Javaslatot tesz a (Bölcsőde tatarozása'karbarftartźlsa, felújítása, az e|használódott felszerelési
tar gy ak p ótlása, ) a B ö l c s ő de tisńításérő1 é s rendj érő 1.
Közľeműködnęk a JEB SZMSZ-ének, kötelezően előíľt szabźiyzatainak, továbbá a JEB
mfüödését segítő egyéb szabáIyzatoknak, rendelkezéseknek az e|készítésében.
Kapcsolatottart a családokkal, a gyeľmekjóléti központtal, a védőnői hźiőzattal, akornyező
óvođĺĺkkalés lehetőség, illetve igény szerint a hasonló profilú gyermekintézményekkel.
Szakmai tudását a k<jvetelményeknek megfelelően szinten tartja, tovźlbbképzésekenvesz
tészt.
Munkáját kĺizvetlen felettesének irĺínyításaés felügyelete alatt a hatályos jogszabáIyok és
rendelkezések szerint végzi.
Évenkéntköteles részt venni a munka-. balesetvédelmi és tliztenďészeti oktatásban.

3.1.3.2 Helyettesítésůik

A bölcsőđevezetók helyettesítésétaz adott telephelyen dolgozó erľe a feladatköne kijelölt
kisgyeľmeknevelő ko llé ga látja e|.
3.1.4 Biztos KezđetGveľekház
1

vezető feladatai

fő Biztos Kezdet Gveľekház vezető

o
o

Felelős a Biztos Kezdet Gyerek,ház (továbbiakban: Gyerekház) magas színvonalú szakmai
műk<jdésééľt,a Gyerekház kĺjltségvetésénekbetartásáért.
A gyermek ek számát a á11 ap otfel mérést, fej le s ńő fo glalko zást bizto sit.
I6

o
o

Szakmai alapelveknek megfelelő gondozćtsi _ nevelési módszerek alkalmazásáva| minden
gyermek szźĺĺrláraaz egyéni banásmód elvét valósítja meg.
Figyelemmel kíséńés elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését. Szakmai munka
folyamĺán kiemelt figyelmet fordít a fejlődési megtorpanások észlelésére.

o Biztosítja a
o

gyeľmekek igényeinek megfelelő taryyi környezetet,

a teret

a

mozgásfej lődésiikhoz' a koľuknak megfelelő j átékeszkĺjzĺjket.
Az elmélyült, alkotó, szabad játéktevékenységfeltételeit bíúositja.A gyeľmekek egymás

melletti és egyiiĺ't játszási igélryeit egyar'ĺĺlrttárrrogatja, kialakíwa ennck közĺissógi,
gyĹittél é si szab á|y

ait.
külĺjnĺjsgonddal segití e|o az
gyeľmekek egészségesszemélyiségfejlődésénekérđękében
a helyes kulturhigiénés
ttĺnogať1a,
törekvéseket
önállósági
én-tudat kialakulását. Az
szokások el s aj átítás át szot ga|mazza.
A nyelvtanilag helyes beszéd, megfelelő aľtikuláció, a gyeľmek szintjének megfelelő
szőhaszná|at a|apveto követelmény. Fontos, hogy sok gyeľmekdalt, verset, mondókát
i smerj en, és me gfelelően alkalm azza mlnkáj a során.
Lehetőséget teremt a szĹilőknek, hogy a gyermekkel egyĹitt vehessenek tészt a különbĺjző
képesség-kibontakoztató foglalkozásokon.
A sztilők szźmźraszemélyiség- és kompetenciafejlesztést céIző, valamint egyéb preventív
célúpro gram okat szerv ez.
RendszereseÍLszeÍvez közösségi rendezvényt a szülők, illetve a helyi közösség számźra.
A sziikségleteknek megfelelően a sztilők tészérękiilső meghívott szakembeľ á|tali
tanácsadást szervez (pl. védőnői, dietetikusi, orvosi).
Rendszeres alkalmanként szülői csopoľtos beszélgetéseketszervez, illetve konzultációs
lehetőségeket bizosít.
A szakma szabáIyainak megfelelő visszaje|zésekkel segíti a sziilőket gyeľmekiik
nevelé séb e n, gondozźts áb an.
A sztikséges dokumentáció naprakész vezetése.
Évesmunkatervet készit a Gyere|łltnüzemeltetési idejéľe.
Javaslatot tesz a Gyerekďlćz a foglaLkozásokhoz szfüséges eszkoz és játék beszeruéséte.
Kapcsolatothrt acsaládokkal, a gyermekjóléti szolgálattal, avédőnői hźiőzatĺal akomyező
óvodakkal és lehetőség szerint a hasonló pľofilúgyeľmekintézményekkel.
Szakmai tudását a kcjvetelményeknek megfelelően szinten tartja, továbbképzéseken vesz
részt.
Folyamatosan figyelemmel kíséria szakmában töľtént vźt|tozásokat, a munkakörhtjz
az onképzésre.
kapcsolódó szakirodalmat, gondot foľđít
Feladatait pontosan, lelkiismeľetes körültekintéssel, példamutató munkafegyelemmel végzi.
Munkáját közvetlen felettesének irĺányítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabźt|yok és
rendelkezések szeľint végzi.
oktatásban.
Évenkéntkdteles ľészt venni a munka-' balesetvédelmi és tllzĺenđészeti

e

o A
o
o
o
o
o
o
o
'o
o
o
o

.

o
o
o
o
o

4. A JEB sZERvEZETI EGYsÉGEINEK FELADATAI
A JEB munkatarsai kĺizalkalmazotÍi jogviszonyban főállásban,

teljes munkaidőben látják el

munkaköľfüet' feladataikat. A kozalka\mazotti jogviszonyľa a közalkalmazottak
1992. évi xXxIII. t<irvény rendelkezései irányadóak.

jogá|Iásáĺől szóló

A munkatársak részletes feladatait a munkaköri leíľások tartalmazzźk..
Minden munkakörben egységesen érvényesül (munkaeszközök, szervezeten kívüli személyek'
szervezeti egység múkĺjdése,stb,) az általános kártéľítési,polgáľi, biintetőjogi felelősség.

4.1

Központi szervezeti egység munkatáľsai
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I fő szak<tanácsadó
fő pszichológus
1 fő munkaii gyi ngyiĺtéző
I fő gazđaságíngl1iĺtézł5
I fő szo|gá|tatásko oľdinátoľ
l fő gépjatmíivezető
1 fő kézbesítő-takarító
4 fííkur b u ntu rtú-cs op a rt
3 fő otthoni kisgyeľmeknevelő
1

4.1.l

Szaktanácsadó feladatai

o A bölcsődék szakmai

munkájanak segítése tanácsadással, szakmai látogatásokkal,
megfigyelésekkel, szak<nai pľogramokka|, tźngyi és személyi feltételęk, munkafolyamatok

o
o

elemzésével.

Megfigyelési szempontsoľok, éľtékelőlapok, elemzési szempontok kidolgozása.
Elégedettségivizsgálatok (sziilők, gondozónők, vezetők) ęlőkészítése,lebonyolítása,
értékelése.

oA
o
o
o
o

o
o
o
o

szakmai szewezeti egységek statisztikai adatainak gffitése, véleményezése,beszámolók
készítése.
A JEB szakmai programjanak elkészítése.
A szakdolgozók nyilvĺántaľtási rendszerének és képzésikötelezettségének ťrgyelemmel
kísérése.
Ellenőľzésekben valő részvďel a gyámhivatal felkéréséľe.
A JEB oktatási intézsnéĺyekkeltörtént megállapodźsaalapjźn szakmai gyakorlatok szewezési
és irĺín5lításifeladatainak ellátása.
Szolgáltatások modelljének kiđolgozása.
Szakmai tudását a kövętelményeknek megfelelően szinten tartja, továbbképzésekenľészt
vesz.
Munkáját közvętlen felettesénęk irźnyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabźĺIyok és
rendelkezések szeľint végzi.
Évenkéntköteles részt venni a munka-. balesetvédelmi és bjzĺendészeti oktatásban.

4.1'.2 Pszichológus feladatai

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Szakmai kompetenciájáIakmegfelelően figyelemmel kíséria gyeľmekek fejlődését.
A sztikséges adminisztrációkat vezetí.
Feladata a szakmai szervezeti egységekben dolgozók munkájanak segítése.
Szaktudźsáva| segíti a kisgyeľmeknevelők családtámogató munkáját, megťrgyeléseinek
tapaszta|atait megbeszéli a kisgyermeknevelőkkel, segíti a gondozási-nevelési munka
színvonaliínak folyamatos emelését.
Igény szeľint egyéni tanácsadást nýjt a szĹilőknek hatékonyságuk fejlesztése, a családi
nevelés problémáiban való eligazođás segítése érdekében.
Feladata arászoruIő gyermekek és családok mielőbbi szakemberhez juttatása.
A kisgyeľmeknevelők munkája során adóđó megteľhelő pľoblémák feldolgozását
mentálhigiénés támo gatás formáj źlban _ se gíti (esetmegbeszélő csoport).
Szakmai fórumokon bemutatja, népszeríĺsítia btjlcsődét, az ott folyó gondozó-nęvelő munkát
(előadás, poszteľ, cikkek, stb.).
Yezető szeľepet vaL|a| az a|ape||átásokon tuli családtámogató tevékenységek módszeľtanának
kidolgozásában.
Feladata a mentálhigiénés kultuľa fejlesztése és terjesztése.
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o
o
o
o
o
o

Aktívan részt vesz a szakmai és készségfej|esztő továbbképzéseken, szakmai konzultációkon.
Folyamatosan figyelemmel kíséria szakmában tĺjľténtváItozásokat, a munkaköľhĺjz
kapcsolódó szakirođalmat,gondot fordít az onképzésre.
Feladatait pontosan' a gyermekek irant érzett felelősséggel lelkiismeretes kĺjľiiltekintéssel,
példamutató munkafegyelemmel végzí.
A gyermekek személyi ađataitbizalmasan kezeli, betartja az adaFłédelmitĺjrvényben
e|őírtakat, a gondozott gyermekek és szüleik személyiségi jogait védi, tiszteletben taĺtja.
Munkája során mindig a bölcsőde gondozási _ nevelési elveit képviseli.
Munkáját közvetlen felettesének iranyítása és feliigyelete alatt a hatályos jogszabá'Iyok és

o

rendelkezések szeľint v é gzi.
Évenkéntkĺjteles részt venni a munka-, balesetvédelmi és ttvrendészeti oktatásban'

4.L.3 Munkaiigyĺ ĺigyintéző feladatai

o Az

tĺj dolgozók nyilvántaľtásba vétele (személyügyi nyilvantaľtó progľamban rogzítés,
munkaszeľződés készítés,szabadság megá|Iapítás). AZ adatlapot és a kinevezést a Magyar

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Á[amkincs táľ fę|é továbbítj

a.

lap a|apjĄ munkaviszony megsztintetése, az elszámoló lap kiállítása,
továbbítása a Magyar Allamkincstttt felé, - a munkaviszony megsziintetés źlfuęzetésea
nyilvantaľtásokon.
A nyugdíjba vonuló dolgozók munkaügyi ügyintézését.elvégzí.
Betegszabadság nyilvantartása,továbbítása aMagyaľ Allamkincstrĺľfelé' Hetente összesíti a
beérkezett táppéllruta|ványokat, kimutatás kíséretébentovábbítja a Magyaľ Államkincstar
felé.
Évelején megállapítja minden dolgozó szabađságźń,eľľől az értesítóket a bölcsődevezetők
felé megkülđi.
Yezetí a JEB székhelyéndolgozók és a bölcsődevezetők által igénybevett szabadságokat.
Fizetés nélküli szabadságok engedélyét, GYED-GYES engedélyeket elkészíti,továbbítja a
Magyaľ Á[amkincstáľnak.
Havonta ellenőľzi a jelenléti íveket, az esetleges eltérésekľőla bölcsődevezętóket
tájékoztatja.
Minden hónap elején összęsíti a távolmaľadás, a szabadság és aváItozóbér jelentéseket és a
me gadott hatarídóíg továbbítj a a G azdasági S zeľvezet felé.
Havi létszám és bérstatisńikátkészít.
Negyedévente elkészítia szociźtl'is ágazati pótlék elszámolását, és előkészíti a ktjvętkező
negyedévi igénylést.
A cafeteria nyilvántaľtást vezeti.
Elkészítiaz átsorolásokat, továbbítja a Magyaľ Allamkincstáľ fe|é.
A besorolási-, bér-, személyi ađatvá|tozétsokat felvezeti anyilvántaľtásba.
Költségvetés előkészítéshez,beszámoló elkészítéséhezađatszolgáltatás a vezető és a
Gazđasági Szerv ezet felé.
Mfüödési noľmatívaszámításhoz adatközlés.
A gyermek étkeztetésüzemeltetési á||aní normatív támogatźstůlozsztikséges
Leszámoló

adatszo|gáItatás.

Évesbéremeléselőtt kimutatást készítadolgozók besorolásaról, béréről.
Előkészíti a jubileummal kapcsolatos kifizetéseket.
Yezetí az tires álláshelyek nyi|váĺtartźsát.
Képzésitervet (1 éves, 6 éves) készítés vá|tozásait vęzeti, a Nemzeti Család és
SzociálpolitíkaiIĺtézetfelé töľténő jelentési kötelezettségnek eleget tesz.
Munkaviszonyľa iranyuló egyéb jogviszoný létesítők szerzőđésételkészíti(megbízási díj,
diak munka).
I9

o A

közfoglalkoztatásbaĺ ľésztvevő dolgozók nyilvántaľtásba vételét(személyĹigyi
nyilvantaľtó programban . rogzítés,munkaszerzodés készítés,szabadság megállapítás)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

elvégzi, ezeket aMagyar Allamkincstĺáľ felé továbbítja.
Közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók munkaviszony megsziintetése, elszámoló lap
kiĺíllítása,továbbítása a Magyaľ Allamkincstaľ felé, - a munkaviszony megszĹintetés
okon.
A Magyaľ Áliu-l.ĺ''"'tar fe!éa megadott hataridőig az ĺisszes előíľt jelentést leadja.
A munkatigyi nyilvantaľtásokat naprakész állapotban tartja.
EIvégzi a JEB központi szervezetí egységébenjelentkező adminisztráciő vezetését,a
számítőgépesadattáľolást, jegyzőkĺĺnyvekkitöltését.
A fenntartó önkormanyzat PérzťlgyiÜgyosztálya és a GazđaságíSzewezet által kéľt
adatszo|gáltatásoknak ele get tesz.
Figyelemmel kíséľia köza|kalmazottak jogá|Iźsźlravonatkozó jogszabá|yok váItozását,
ennek k<ivetkeztében a belső szabáIyzatok móđosításaľajavaslatot tesz az intézményvezető
felé.
A vezetói értekezletekre a meghívókat elkészíti,és postázza, az értekezletekĺől
jegyzőktinyvet készít.
Gondoskodik a beérkező levelek iktatásáról, a kimenő levelek és más okiľatok másolatának
iktatásaľól. A kiilcinbtjző határidőket nyilvantaľtj a.
Munkáját közvetlen felettesének írźnyításaés feliigyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és
rendelkezések szerint végzi.
Évenkéntköteles ľészt venni a munka-. balesetvédelmi és tl,lzrenđészetioktatásban.
źftv ezetésę a nyi lvántartás

4.|.4 Gazdaságiügyintézőfeladatai

o

Kĺiltségvetésęlőkészítéshez,beszámoló elkészítéséhezadatszolgáltatás

a

vezeto és a

G azdasági Szerv ezet fe|é.

o Közvetlen kapcsolatot taľt a b<ilcsődevezetőkkelminden gazdasági kérdésben.
o Yezeti a kĺiltségvetésfelhaszná|ásźt, melyľől negyedévente tájékoztatást ad

az

intézményvezetőnek.

o A vásarlások előtt ellenőrzi afelhasznáIásra vonatkozó kęreteket.
o Gondoskodikazintézmény gazđá|kodását érintő beszámolási k<jtelezettségek teljesítéséľől.
o A fenntaľtó <inkoľmanyzat Pénzl1gyi Ügyosztálya és a Gazdasági Szervezet á|ta| kért
o

ađaÍszolgáItatás oknak ele get

te

sz.

E|végzi a JEB Központi szewezeti egységében jelentkező adminisztráciő vezetését,a
szźtmítőgépesadattarolást, utalványok, számlák kitöltését.

o A
o
o
o
o
o
4.|.5

o
o

nyilvantaľtási ľendnek megfelelően kezeli a beérkező szánl/rákat, utalványokat a ťlzetési
hataridők betaľtásával.
Gondoskodik a beérkező levelęk iktatásáľól, a kimenő levelek és más okiratok másolatĺínak
iktatásĺĺľól. A különb<jző hataľidőket nyilvantartj a.
Az éves |e|tározást megszervęzi, lebonyolítja, az ĺisszesítő leltárt a megadott határidőľe
továbbítja. Részt vesz az éves selejtezés elokészítésében,és a selejtezési bizottságbarl.
Részt vesz abölcsődei bęiratkozás ađmirusztrációs feladatainak ellátásában.
Munkáját kĺjzvetlen felettesének irányítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és
ľendelkezések szeľint vészí.
Évenkéntköteles résa věnni a munka-. balesetvédelmi és tllzrenďészeti oktatásban.
Szo|gá|tatáskooľdinátoľ feladatai
Recepciós feladatok ellátása a Központi szervezeti egység székhelyén.
és elektronikus úton érkező levelek, küldemények fogadása,i|ďatása, kezelése.

A JEB postai
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o A
o
o

Szakmai szervezeti egységekhez kézbesító útjan vagy elektľonikus módon tájékoztatők,
hivatalos levelek, vagy egyéb dokumentumok eljuttatása.
Telefonhívások, egyéb kommunikációs csatornán (e-mail, SmS stb.) érkező tżenetek
fogadása, továbbítása.
Az írÍénĺlényvezetővelttlľténtegyeńetés aIapján ügyfelekkel telefonos vagy személyes
talźůkozás e gyeztetés e.

o Iľatok, kaľtonok, ívek, egyéb dokumentumok szakszerĹi kezelése,tátoIása.
o A JEB ľrfütjúéséltezkapcsolódó listfü, jegyzékek, jegyzőkönyvek vczctósc,

szigoľú

számadású nyomtatványok nyilvantartásĺának kezelése.

o A hazi
o
o
o
o
o
i
.
.
.

,
,
.
'
I

o
o
o
o
o
o
o
o

péĺlztatfoľgalmának ptecíz, pontos vezetése, a beérkezo számlźi< kezelése,
utalványok elkészítése.
A Bölcsődék tisztítós zet fogy asztásanak nyilvántaľtása.
A korszeríĺügyviteli és kommunikációs eszkĺĺzĺik,iďormációforľások megfelelő kezelése.
Ügyfelek fogadása, igényeknek megfelelő iftbaigazítás, tájékońatás, segítségnyrijtás,
pľobléma kezelése.
Bölcsődei elhelyezés iránt érdeklődők megfe|elő tájékoztatźsa.
Gyermektik bĺjlcsődei beiratkozásáĺa érkęzó szĹilők fogadása, a szfüséges
adminisztľációban való segítségnyijtás (kérelem elkészítés,adatok felvétele). Atvételi
elismeľvénytad a sztilőnek az étvett dokumentációľól, melyet rcgisztrációs sorszámmal
köteles ellátni.
A felvételi kérelmet benýjtott gyermek adatainak rogzítéséte|végzíaz INFORMIR
elektľonikus ľendszerbe.
A b<jlcsődei elhelyezést kérő gyermek felvételéhez kĺiteles a bölcsődevezetőkkel egyeztetni.
A gyermek bĺĺlcsődébetörténő felvételéről köteles éľtesítőtkĹildeni a szülőnek vagy a
törvényes képviselőnek.
Az éwéĺybenlévő jogszabályok alapján előkészíti a gyermek étkezésiés gondozási díjanak
ĺisszegétmeghatároző đokumenfumot. A személyi térítésiđíjmegállapítást a
bölcsődevezetőnek és a szülőnek is megküldi.
Az intézményvezetó kérésénekmegfelelően a bcilcsődevezetők źĺItaImegadott információk
alapjan adatszoIgáltatást végez,
Szfüség esetén a szo|gáItatás igénybevételéről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
KENYSZ/TEVADMIN elektronikus nyilvĺíntartásában jelentési kötelezettségnek tesz
eleget.

Sziikség esetén besegít aGyerek'hánfeladatainak e||átásába.
Munkáját közvetlen felettesének iľanyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és
rendelkezések szeńnt végzi.
o Évenkéntköteles részt venni a munka-' balesetvédelmi és tuzreĺďészeti oktatásban.
Többlet feladatok u munkaköri feladatok elldtds a mellett:
o Kooľdindlja és rendszeľesen ellenőrzi a tagintězmények KENYSZI/TEVADMIN
e l e ktr o n

.j
i
.1
:l

.
..
i
'

ik us ny ilv ántaľtds ltt.

o Ellenőrzi a tagíntézményekhaví jelentéseit a téľítésidíjakról és igénybevételről.
o A felvételíkérelmet benyújtott gyeľmek adataínak ľögzí'tésételvégzi az INFORMIR
elektronikus renďszeľbe.

4.|'.6 Gépjármíĺvezető feladatai

o Yezetí az intézményitulajdonú gépjárművet, gondoskodik a

kaľbantartásźrőI és

tisztźľltaľtźIsáÍóI.
Ellenőrzi,hogy a gépkocsinak érvényesforgalmi engedélye, biztosítása legyen.

o
oA

gépjármúüzemeltetéséhezszükséges okmányokat és kulcsokat munkaidejében köteles

magtnáI taľtani.

fI

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Munkaiđővégéna gépjáľmúveta 1084 Budapest' Tolnai Lajos u. 19. szźlm a|atti bölcsőde
effe a célra kialakított udvaľán helyezi el.
A gépjáľmű kulcsát szabađsága iđejérea JEB 1083 Budapest, Szigetváľi u. 1. szátmalattaz
intézményvezetőĺek kĺjte les leadni.
A JEB levelezésével kapcsolatos napi kézbesítésifeladatok ellátása.
Elvégzi aszáI|ítási, aÍryag- illętve bútormozgatási felađatokat.
Segítséget nffit a JEB részétetöľténő beszerzések lebonyolításában.
Napľakészen vezeti a sziikséges dokumentációkat (menetlevél).
A kĺizvetlen felettesét rendszęresen tájékoztatja az eLvégzett munkájaról.
A gépjĺírműmeghibásođását azonna| je|zi az iĺtézményvezetőnekés az utasításnak
megfelelően gondoskodik a hiba kij avításáról.
Nyitvatanási napokon a 1087 Budapest, Kerepesi tÍ 29lA. szźtĺnaIatti Főzőkonyhából
élelem szźi|itásaair087 Budapest, Szźľ;adosút 1. szrím alatti Fecsegő-tipegő Bölcsődébe.
A gépjráľmiĺveltörténő kcjzlekeđéssorĺán köteles betaľtani a kĺizlekeđésiszabályokat, legjobb
fudása szeľint megelőzni a baleseteket.
Munkáját közvetlen felettesének iľlányítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és
ľendęlkezések szęrint vészí.
Évenkéntkĺiteles részt vJnni a munka-. balesetvédelmi és tllzĺeĺdészetioktatásban.

4.|'.7 Kézbesítő.takaľító feladatai

o

o
o

Ktildeményeket, leveleket kézbesít,kisebb csomagokat szétllít,illetve kisegítői feladatokat
|át ę|.

Egy ezteti az e|v égzendő feladat ot az intézményvezetővel.
Atveszi a kézbesítendő küldeményeket, ellenőľzi a ktildemények darabszélmźú,a kézbesítési

címet
átađottleveleket, ktildeményeket a megadott címekĺepostázza (postai úton, vagy
személyes kézbesítéssel).
Soron kívül kézbesítia stirgős kiildeményeket.
Sikertelen kézbesítésesetén je|zi azt az iĺtézményvezetónek,illetve ismételten megkíséľlia
kézbesítést.
SéľĹiltküldeményeket jelzi az intézményvezetőnek.
Sztikség esetén takaľítási munkfü elvégzése.
Munkáját kĺjzvetlen felettesének iľányítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabáIyok és
rendelkezések szerint végzi.
Évenkéntköteles ľészt venni a munka-, balesetvédelmi és bjnendészeti oktatásban.

o Az

o
o
o
o
o
o

4.1.8 Kaľbantaľtói feladatok (kaľbantaľtó csoport)
A

karbantaľtó csoport 4 fő munkatúrsból á|I. E|Iátjak a JEB telephelyeinek karbantartási, keľtészi
fe|adatait, ezért sza|<képesítésrik lehetőség szerint meg kell, hogy felelj en az e|végzendó feladatok
sokszínűségének.

o
o
o

Naponta e||enőtzi, hogy sztikség van-e valahol azizzők, neoncsövek cseréjéľe.
Baleset-megelőzési szempontbő| e||enőrzi a konnektorok, kapcsolók állapotát.
Karbantaľtási feladat észtevételekor áttekinti az el|átanđó feladat eszköz, aĺyag, valamint
szakismeret igényét.Mérlegeli az e|őző szempontok alapjan akarbarÍartási feladatot, majd
gondoskodik a feladat e||atásźLtól. Abban az esetben, ha tgy ítélimeg, hogy a hibát
elharítani, akarbarńartást elvégezni nem tudja, éľtesítia btjlcsődevezetőt.

22

o

Feladata a folyosók, termek ellenőľzése a munkahelyi balesetek elkeriilése érdekében's a
felfedezett veszéIyeztető he|yzet, állapot megszĺintetése karbantartásí, javítási feladatok
elvégzésével'
o Az ablakok, ajtők ztrainak állapotától fiiggően ellátja a karbantaľtási feladatokat, de
legalább kéthavonta ellenőtzi azok nyithatőságát, zźtrhatősěęát. Sziikség szerint e|végzi a
zaruk olaj o zási, kenés i fe l adatait.
o Kéthavonta, de f,ĺtésiszęzon megkezdése előtt, gondoskodik a fiitőtestek ellenőrzéséro|,
légtelenítéséről.
o A mellékhelyiségekkaľbantaľtási feladatait a víz és szennyvízvezetékek. valamint csapok
állapotanak ellenőrzésével látj a el.
o Az udvaľ, illetve az iĺtézményegyéb teľiiletének rendezettségéróI, ápoltságaľól
gondoskođik,a parkosított teľületet gondozza (szfüség szerint füvet nyíľ,gercbIyéz, metsz,
ga\|yaz, pótolja az e|pusz1lllt nĺivényeket, locsolja a zold teľiiletet).
o Télen biztosítja a jáľófelületek tisztiĺntartását, ellapátolja a havat, gondoskodik a jaľdĺĺk'
lépcsők csúszásmentesítéséľől.
o A Bölcsőde rendezvényeihez kapcsolódóan e|végzi a reĺdezvényhezkapcsolódó
teremĺendezésiés visszaľenđezési,továbbá az egyéb eszközĺikkel kapcsolatos szerelési
feladatokat (hangosítás, stb.).
o Az épület állagmegóvási, illetve egyes beruházási feladatai megvalósításában részt vesz'
se gíti a ktil ső szolgźitatők, v á||a\kozások i lyen tev ékenysé gét.
o Az épĹilet berendezései, felszerelései vonatkozásában az alkalmanként jelentkező
hibaelhĺáľítási feladatokban tészt vesz' segíti a ktilső szolgáltatók, váI|a|kozások ilyen
tevékenységét.
o Köteles előre jelezni akarbarfiartási feladataihoz szĹikséges eszköz, szetszárn szfüségleteit.
szerszámokért, anyagokéľt. Köteles a útbízotĺ
Felelős a szźtmźlrakiadott eszkĺ'zĺikéĺt,
eszközĺiket, anyagokat biztonságos helyen tarolni.
o Kĺiteles együttmúködni a JEB-et éľintőbeszetzések lebonyolításában.
o Feladata' hogy a munkateriiletén a JEB vagyon biztonságźtra ügyeljen, taľtsa be a
vagyonvédelmi előírásokat, a munkaterüIetéheztartőző helyiség zźtrźsáĺőIgondoskodjon.
o Köteles a karbantartási, javítási feladatokhoz sztikséges gépeket, berendezéseket és
eszk<izöket balesetvédelmi előírásoknak megfelelően használni (p1.: sztikség szerint
aľamtalanít arli, izző cseréhez a létta biztonságos használata, stb.).
o Feladata, hogy az e|végzeÍtkarbantartásokat a kaľbantaľtási naplóba bevezesse.
o Köteles feltáľni és ismeľtetni mindazokat az észrevételeket,amelyek a munka-,
balesetvédelemmel, és hĺzrendészettel kapcsolatosak.
o Munkáját közvetlen felettęsének az íntézményvezeto-helyettes itźnyitźsaés felügyelete alatt
a hatályosj ogszabá|yok és rendelkezések szeľint végzi.
o Évenkéntkĺjteles részt venni a munka-, balesetvédelmi és ťuzteĺđészetioktatásban.

4.I.9

Otthoni kisgyeľmeknevelő feladata

o A

kisgyermeknevelő tevékenysége csupán
feladatok ellátásźlr a terj ed ki.

a

felügyeleti időben szfüséges gonđozási

o A gonďozás módját a gyeľmek életkoľához és egészségiállapotahozígazítja.
o Feladatai eL\átásasoľán töľekszik aľľa,hogy a műveletek örĺimet, kellemes éľzéstjelentsenek
o
o

gyermek szźtmttra és ne kényszeľt.
A gondozási tevékenységek ellźĺttsźůlozkĺirültekintően előkészíti a szĹfüséges eszközöket,
biztosítj a a komy ezeti feltételeket.
A gondozás során ťrgyelembe veszi a sziilő kéľéseitmindađdig,amíg az a gyetmek
szĹikségleteinek kielég ítésétháttányosan nem befolyásolj a.
a

o A
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
4.2

gyeľmek étkeztetésę soľán a szülő áIta| elkészítettételt kínálja a gyermeknek, vagy
kizźtrőIag az ellátott gyermeknek készit ételt a család háztartásáhaĺ biztosított
alaparĺyagokból, a rendelkezésére álló eszkĺjzökkel. Figyelembe veszi a gyeľmek étvágyát,
egyéni ízIését.
A lehetősegek,hezképest megteremti aszoptatáshoz szfüséges nyugodt légktin.
A szobatisztaság és ĺjltöztetés teriiletén a gyeľmek fejlettségének' éľettségénekmegfelelően
nyújt segítséget.
A gyermek egészséges személyiségfejlőđésénekérdekében kĺil<inĺjsgonddal segíti elő az éntudat kialaku|ását. Az önállósági törekvéseket támogatja, a helyes kultfuhigiénés szokások
elsajátításźĺtszorgalmazza.
Segít a gyermek alkalom szerinti pelenkazásában, szobatisztaséryranevelésében.
A gyermek koľához és sztikség|etéhezigazođőalvási szokásokat tiszteletben tartja. A
nyugodtalvás és pihenés feltételeit a lehetőségekhez méľten biztosítja.
A fiiľĺjsztéshezszfüséges eszközĺik előkészítéseés a gyermek fiirdetése a sziilők igénye
alapján.
A gyeľmek játékához, fogla|koztatásához a rendelkezéséreálló lehetőségek ismeretébęn
biztosít megfelelő nyugodt légkört, játékot, eszkĺizöket, teret, időt. A játszőtéti

nagymozgásostevékenységhezkériaszülőkhozzájaru|ásźń.
A gyeľmekek levegőztetésének biztosítása az iđőjarásnak megfelelően.
Figyelemmel kísériés elősegíti a gyeľmekek testi és szellemi fejlődését.
A nyelvtanilag helyes beszéd, megfelelő aľtikuláció, a gyeľmek szintjének megfelelő
szőhaszná|at alapvető kĺivetelmény.Fontos, hogy a kisgyermeknevelő sok gyeľmekdalt,
verset, mondókát ismerjen, és megfelelően alkalmazzaaz ellátás során.
Ktjzreműíkijdik, tanúcsot ad a gyermek pszichoszomatíkus fejlődését elősegítő napírend
kialakíttÍsdhoz.
Fígłelia glermekoFvos, vědőnő tanácsait, a pľeventív szíírések,kijtelező oltások
fontosslźgltt, ídőpontjdt a sziilőkkel tudatosítja, kijzremíĺködik az azokon való részvételen.
A szfüséges adminisztráció napľakészvezetése.
A gyermeket felügyelet nélkülhagynia TILOS!
A gyermekkel szemben tanúsítottnegatív magataľtás fegyelmi felelősségre vonással jar.
Munkája során a bölcsődei nevelés-gondozás elveit szem előtt taĄa.
Folyamatosan fĺgyelemmel kíséria szakmában töľtént váItozásokat, a munkaktjľhöz
kapcsolóđó szakiľodalmat, gondot fordít az orlképzésre.
Munkáját közvetlen felettesének a szaktanácsadó kźnyitása és felügyelete alat1a hatályos
j o gszab źtlyok é s renđelkezés ek szerint v é gzi.
oktatásban.
Evenként köteles részt venni a munka-' baleseťvéđelmiés ťuzĺenđészeti

Szakmai szewezeti egységek munkatáľsai

Bölcsőde - tagintézmény
98fő kisgyeľmeknevelő
30fő takarí,tó
6fő mosónő

-

Konyhai egységekben:
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fő szakdcs
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Biztos Kezdet Gyerekház
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fő élelmezésvezetĄ

2 fo kisegítő munkatárs (megbízási szerződéssel)

4.2.|

Kisgyeľmeknevelő feladataĺ

o A
o
o
o
o

gondjairabízott gyermekcsoport szakszeľúgondozása és nevelése' a gyeÍmekek testi és
szellemi fej lődésének elősegítése.
Szakmai alapelveknek megfelelő gondozási _ nevelési módszerek a|ka|mazásával minden
gyeľmek számáta az egyéru bánásmócl elvét valósítja rueg. Saját gondozőĺlő _ saját gyeľmck
rendszeľben történik a gyermekek szakszeľĺiellátása.
Figyelemmel kísériés elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését. Biĺosítjaa
gyeľmekek igényeinek megfelelő targyi környezetet, a teret a mozgásfejlődéstĺkh<jz, a
koruknak megfelelő j átékeszkö zoket.
Az elmélyĹilt, alkotó, szabađjátéktevékenységfeltételeit biztosítja. A gyeľmekek egymás
melletti és egyiitt játszźsíigényeit egya#nt támogatja, kialakítva ennek kĺizösségi,
e gyiittélési szabáIy ait.
A gyeľmekek egészségesszemélyiségfejlődésénekérdękébenktiltin<ls gonddal segíti eIő az
én-tudat kialakulását. Az önállósági törękvéseket tźmogatja, a helyes kulturhigiénés
szokáso k

o
o
o

o

el s aj átítás

át szot galmazza.

nyelvtanilag helyes beszéd, megfelelő aľtikuláció, a gyermek szintjének megfelelő
szőhaszĺźiat alapvető kĺivetelmény.Fontos, hogy a gondozónő sok gyeľmekdalt, verset'
mondókát ismerjen, és megfelelően alkalmazzaaz ellátás során.
Közľemfüödik a gyermekcsoport napirendjének ĺĺsszeállításában és a gondozónői

o A

munkarend elkészítésében.
Gondoskodik a gyermekek rendszeres levegőńetésérol. Minél hosszabb időt taľtózkodjanak
a levegőn a gyermekek (átékidőben, alvásidőben), az időjaľás figyelembevétele télen és
nyáľon egyarźnt fontos. (Télen -5 C-ig, kĺánikula esetén szabadbarĺtartózkodźls de. 1| őráig,
du. 15,30 órától.)
Figyelemmel kíséria gyeľmekek egészségíáIlapotát. Ha a gyermek megbetegszik,jelenti a
bölcsőde vezetőjének, és ha lehetséges megmutatja a bĺilcsőde orvosának. A bölcsődevezető
és az orvos utasítása szerint eIlátja a gyermeket, majd értesíti a sziilőket. A megbetegedett
gyeľmek kitiltásrĺnak tényétaz íjrzenő (családi) füzetbe bevezeti. (Eszlelt tiinetek,
hőmérséklet, ellátás' stb.) Továbbá lejegyzi a ľendkívĹilieseményeket, illetve a gyeľmek
fej lődésérevonatkozó észrevételeket.
A gyeľmek sériiléseesetén üzenő füzetben tájékoztatja a sni|ot (kisgyeľmeknevelő, tanú,
szĺů|ó a|áitása minden esetben).
orvosi vizsgálatokhoz e|őkészit, kĺlzreműködik a vizsgálatoknáI, szźtmontartja avizsgźiatra
esedékes gyeľmekeket.
A gyeľmekettisńźntntja, szfüség szerint megfiirdeti. Gondoskodikarvházata, törölközője,
ágynemiije tisztántartásaľól. (Tĺirölközőt hetente két alkalommal, ágyneműt hetente cserél,

illetve sztikség esetén.)
Betaľtja a higiénéskövetelményeket. A hőméľőket tisztźntartja' minđenszĹikséges
alkalommal a pakoló és kézfertőtlenítéslehetőségét biztosítja, játékokat renđszeresen
(hetente / két hetente és szfüség szeľint) lemossa, feľtőtleníti.
Rendszeres időközönként elvégzía gyermekek súly- és hosszmérését,csecsemőknél (1 éves
korig) havonta, nagy csopoľtban pedig harom havonta.
Gondoskodik a gyeľmekek helyes és korszeru táp|á|ásáĺći. Tá|a\áskor megkóstolja az étęIt
és meggyőzőđik arőI, hogy izében, színében, összetételében, mennyiségében,
hőmérsékletébęnmegfelelő a gyermekek egyéni fogyasztásźra. Tálaláskor a megfelelő
ruházatot (kötényt' másik köpenyt) viseli. Az é|elmezéssel kapcsolatos észrevételeitjelzi a
bölcsődevezetőnek és élelmezésvezetőnęk. Betaľtja az é|elmezéssel kapcsolatos higiéniai
előírásokat.
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Felel a csoportjába tartoző gyeľmekek nlházatáért, játékáért, egyéb haszná|ati tárgyak,

eszkĺjzĺjkgondos kezę|éséért,leltaľi jegyzék a|apjtn átveszí azokat, meghibásodás, törés,
sérülésesetén tźĄékoztatjaa bölcsőde vezetójét.
Yezeti az előírt nyilvantartásokat, elvégzi a gondozással kapcsolatos adminisztratív
feladatokat. A csoportnaplót naponta vezeti az e|őírásoknak megfelelően. Minden lényeges
és rendkívĹili eseményt rogzít íľásban.
A bölcsődei egészségügyitĺirzslapta a gyermek fejlettségi szintjéľevonatkozó adatokat a
gyeľmek egy éves koráig havonta, azon tul hiíľomhavonta beíľja.
A gyermek bölcsődébe való felvétele utián otthonában meglátogatja a családot. Allandó napi
kapcsolattaľtás a sztilőkkel, a gyeľmek áwételekor infoľmálódik, hazaadáskor informálja a
szülőt a gyeľmekkel kapcsolatos napi eseményekĺől.
o Amennyibenazintézménybensószobavan,annakhasznźiatárő|tájékoztat1aaszĹilőt.
o Részt vesz az összevont és a szĹilőcsopoľtos éľtekezleten, a szülőket érdeklő gondozási _

o
o
o

nevelési kérdésekbenbeszélgetéstvezet.
Munkája során kapcsolatba kerĹil a körzeti védőnővel, valamint a gyeľmekek intézmény
váltásakor az óvónőkkel. A gyeľmek érdekébena szfüséges és elegendő információkat
adhatja át a gyermek fejlettségi szintjére vonatkozóan
A gyeľmekeket feltigyelet nélkül hagynia TILOS!
A gyermekkel szemben tanúsítottnegatív magatartás fegyelmi felelősségre vonássaljár.
A kisgyermeknevelő a munkahelyén a beosztásanak megfelelő időpontban köteles a
csoportszobában me gj elenni munkaképes állapotban.
A gondozónő mindaddig kĺiteles a gyeľmekcsoportot ellátni, aĺrĺíga szolgálatot a váItő
gondozónőnek át nem adta, illetve a gyermeket a szülő hazanem vitte. A bĺjlcsőde épületét
munkaidej ében csak a bĺj lcsődev ezető engedélyével hagyhatj a el'
A teljes napi mrrnkaidőből egy órát adminisztrációra (üzenő füzet, törzslap, fejlődési napló
íľása),felkészülésre,sztilőcsopoľtos foglalkozás meglaľtásáta, múhelymunkáĺa, i||etre a
csopoľt életénekszewezésévelkapcsolatos teendőkľe, tehát a munkaköri feladatokkal
kapcsolatos tevékenységek e||átásźra köteles fordítani a munkahelyén.
Aktívan részt vesz a sza|<rlai és készségfejlesztő továbbképzéseken, szakmai
konzultációkon.
Folyamatosan figyelemmel kíséria szak<nźlban történt véůtozźsokat,a munkaktirhtjz
kapcsolódó szakiľodalmat, gondot foľdítaz onképzésre.
Munkáját közvetlen felettesének iranyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabáIyok és
rendelkezések szerint v észi.
Évenkéntköteles részt vJnni a munka-' balesetvéđelmiés tllzrenđészetioktatásban.

4.2.2 Takaľítófeladatai

o
o

o
o

E|Iátja a Bölcsőde takaľítási munkálatait.
hetente a csempézett falfelületeket,Ievegóztetó

A napi takarítás mellett

ágyakat fertőtlenítő

vízze| lemossa, teraszt felmossa, kerti bútoľokatlemossa. Havonta ajtó- és ablakkeľetek,
radiátorok, falak poľtalanításźúe|végzi. Negyedévenként bútorok, szőnyegek, miĺpadló
vegyszeres tisztításźú,e|végzi. Függönymosásról gondoskodik. A takarítást mindig nedves
fęľtőtlenítő ruhával kell végeznie.
Ha a Bölcsődében rovaľt ta|á|, azonrlal jelenti a bĺjlcsődevezetőnek.
A csopoľtszobfüba az éte|t beviszi, az étkezokocsikat a konyhához kitolja, az étel
kezeléséhez kĺipenyt cseľél.
Agyakat, ágybetéteket, matľacokat előkészíti, alvás után a helyére rakja. A csoportszobábarl
csak e felađatoke|végzésénekidején tartőzkodhat.
Az ágynemű cseréjétszükség szerint elvégzĺ,a napi szennyest és pelenkát a mosodában
leadja.
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A

gyermekekkel

nem végezhet gondozó-nevelő

tevékenységet, a szĹilőket nem

tájékoztathatjaanapi eseményekĺől. Szfüség esetén klzźtrőIagfeltigyeletre kérhető meg.
A nyári zátás idejénteljes nagýakarítástvégez, beleérrve a festés utáni munkát is.
A takaľítástúgy kell végezni, hogy a gyermekeket ne zavarja, tehźLt érkezésfü előtt vagy
távozásuk után. Csak azokata helyiségeket lehet takaľítani napközben, ahol gyeľmekek nem

o

tartóz-kodnak.

takaĺításnyitott ablaknál töľténjen. A szobfüat étkezésután rendbe rakja, aZ
ételmaradékot eltávolítja. A pađlótísztításátnedves, feľtőtlenítős ľuhával kellvégeznie.
Külön takaľítóeszközcjket (vödor, felmosó, lemosó) kell használni a csoportszobfüban,
fiirdőszobában, WC-ben. A takarítóeszközĺikethaszná|at után kimossa és a tisńítőszerekkel
egyiitt elzĄa az erre a céka kijelölt helyre.
A tísztitő és feľtőtlenítő szeľeket a mindenkori kozegészségügyielőírások

A

fi gye

l

embevétel ével az utas ításoknak me gfelelő en alka\mazza

és

taľolj a.

Munkaköri tevékenysége az egész bcilcsőde terĹiletére kiterjed, a feladatmegosztást a
bĺilcsődeve zetővel és munkataľsaival t<ĺľténőegyeztetés hatátozza meg
Munkáját közvetlen felettesének iľanyítása és felügyelęte alatt a hatályos jogszabá|yok és
ľendelkezések szerint végzí.
Évenkéntköteles részt venni a munka-' balesetvédelmi és frinenđészetioktatásban.

4.2.3 Mosónő feladatai

o A mosanđó textília előkészítése,a túlszennyezett textília áńattsa.
o A válogatott textília méľése.A megengedett gépterhelés, a szabvźnyok és technológiai

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

előíľások figyelembevételével, az eLoirt utasítások szerint a mosási folyamat lebonyolítása, a
mosógépek felügyelete a mosási ciklus alatt.
Rendellenes miĺködés esetén a folyamat megszakítása, az ész|eLt hibák kĺjzlésea
bölcsődeve zeto és kaľbantartó felé.
A mosási folyamat után a textíliában maľadt foltok egyedi eltávolítása.
Avégzettmunkaľól,fe|haszná|tanyagokľólnyilvĺíntaľtástvezet.
A szfüséges e|oszźrításelvégzése, aszétitőgép levegőjráľatánaktisztitása.
Techno l ó giai, munkavéde lmi, ťuzv édelmi szabály ok szi goru b ętartása.
A textília szakszeru vasalása, gondos összehajtogattĺsa, csopoľtszobfü szerinti vá|ogatása.
Az elké s zĹilt ľuhanemfü et a c sop oľts zob źkba száIIítja.
Amennyibęn a gyeľmekek ellátási terĹiletére kell mennie, védőľuhát cserél.
A munkavégzés befejezése utáĺ a gépek kikapcsolása, étraĺrÍalanítása.
A bcjlcsődevezetó irányitásával a feladatmegosztás a|apjźntakarításifeladatok el|átása.
A mosodában hetente a csempézett falfelületet fertőtlenítő vizze| lemossa, gépeket,
berenđezésekettisztítja. Havonta ajtó- és ablakkeretek, radiĺĺtoľok,falak porta|anítását
elvégzi,negyedévenkéntvegyszerestisztításátelvégzi.
A tisztitő és fertőtlenítő szereket a mindenkori közegészségügyi előíľások
ťrgyelembevételévelaz utasításoknak megfelelően kellalkalmazníaés taľolnia.
Munkáját kĺjzvetlen felettesének irĺĺnyításaés felügyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és
ľendelkezések szeľint végzi.
Évenkéntköteles részt venni a munka-' balesętvédelmi és ťuzrendészeti oktatásban.

4.2.4 Díetetikas-élelmezésvezetőfeladatai

o

A btilcsődeifőzőkonyha gazdasúgi iigyvítelének elldtósa,
any ag o k

o Az

élelmis ze re k

b

es ze ľzése.

étlapot összeúllítja

a

bölcsődevezetővel

az előírt nyilvdntartósok vezetése,

és a gyermekoľvossal történő

egyeztetés

követően.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Havi rendszerességgel elvégzi a gyeľmekek szómdra felhasznált élelem biológiai érték-és
túpanyag szdmítúsaiĺ
Végzíaz élelmezésnyeľsflnyagsziikségletének megtervezését,beszerzéséĄkönyvelését,
g o n ďo s k o dik az éle lmis zeľ e k s zaks zeľ íítdľ o lds dr ó L
Vezeti az élelmezéssel kapcsolatos nyilvdntartúsokat. Kiszómítja a létszdm szerinti étkezés
díját.

Kezelí a szúmítógépesélelmezés programokat.
Figyelenlnel kíséľia nndeľn túplúlkozústuďontfutyeľeďnúnyeit, azokat a felnőÍtek és
gy ermekek éle lmezés ében alkglmazza.
A raktdľkészletbdl az étlapnak megfelelő anyagkiszabúst elvégzi és kiadja a főzőkonyha
részéreaz élelmezési nyersanyagokat.
Felelős az étkezéssel kapcsolatos kiizegésaégíigyiszabdlyok betartdsdért, íďe tartozik az
éte lmér g e zés e k és gl an újdv al kap cs o lato s e lj dr ds o k is me r ete.
A IaCCP rendszer szabdlyaít, előírdsaít betartja és betartatja afőzőkonyhúban.
Feladata az ételek koľszeríĺelkészítésének,aďagolásdnak, szúllítdsdnakmegszervezése,
irúnyítdsaés ellenőrzése.
Felelős azért, hogł a kiszolglźlt étel a jó gazdúlkodds elveit is figyelembe véve mĺnőségileg
és mennyíségílegaz előírdsnak megfelelő legyen.
Megszervezí és ellenőľzi az ételmaradék hígiénikuskezelésétés elszúllítúsőt.
lrdnyí.tja és ellenőrzi a konyha dolgouÍinak munkóját.
A biilcsődevezetőt havonta tújékoztatja ű felhasznóldsí normáról, kalória- ěs
túpanyagszdmítdsainak elemzés ét bemutatj a.
Biintetőjogi felelősséggel tartozik a raktúrkészletmennyiségi és értékbelíkezelésének
pontosslźglźértés a Gazdasdgí Szervezet óltal bíztosított készpénz-kezelésért.
Kiiteles a főzőkonyhúban elhelyezett (eltdr szerínti) konyhai eszközöket, gépeket
megőľizni és azok szakszeríí haszndlatót ellenőľizni.
Megszervezi a raktúr adminisztrdciójlźt és ellenőrzí a nyilvúntartúsok naprakész, előírós
szerínti vezetését.
A Jóaefvórosí Egyesített Biilcsődék telephelyein műiköďő konyhúknak és az
élelmezésvezetőínek szakmai felťigl eletét elldtj a.
Elkészítia diétúsétlapokat.
Elkészítí/feliigyelia noľmdl étlapokat.

4.2.5 Élelmezésvezető feladatai

o

A bölcsődei főzőkonyha

gazdasági tĺgyvitelénekellátása) az eIőíľt nyilvĺĺntartások vezetése,
anyagok élelmiszerek beszerzése.
étlapot összeállítja a bĺilcsődevezętővę| és a gyermekorvossal ttjľténő egyeztetés

o Az
o
o

követően.
Havi rendszeľességgel elvégzi a gyeľmekek szźmlára felhasznált élelem biológiai éľték-és
táparryag száłnitásut.
Yégzi az é|e|mezés nyeľsanyagsztikségleténekmeglervezését,beszerzését,kĺinyvelését,

o

gonđoskodikazéIelmiszerekszakszerutarolásáról.
Yezeti az é|e|mezésselkapcsolatos nyilvántaľtásokat. Kiszámítja a|étszźlmszerinti étkezés

o
o

Kezeli a számítőgépes élelmezéspľogramokat.
Figyelemmel kíséria modern táp|źllkozásťudomríny eľedményeit, azokat a fęlnőttek

đíját.

és

gyeľmekek élelmezés éb eĺ a|ka|mazza.
raktarkészletből az étlapnak megfelelő arryagkiszabźst e|végzi és kiadja a főzőkoĺyha
r észére az é|elmezésinyersanyagokat.

o A
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Felelős az étkezésselkapcsolatos közegészségĹigyi szabáIyok betartźsáért, íde taĺtozLk az
o
o

o
o

éte|mérgezésekésgyan,Újávalkapcsolatoseljĺírásokismerete.
szabá|yait, előírásait betĄa és betaľtatj a afőzókonyhźtbarl.
Feladata az éte|ek korszeľű elkészítésének,adagolásának, szźi|ításźnakmegszervezése,
irtny itása és ellenőľzése.
Felelős azért, hogy a kiszolgált étel a jő gazdá|kodás elveit is figyelembe véve minőségileg
és mennyiségileg az előításĺak megfelelő legyen.
Megszervezi és ellenőrzi az ételmaľadékhigiénikus kezelésétés elszállítását.
Irźnyitjaésellenőrzi a konyha dolgozóinak munkáját.

A HACCP rendszer

A

bölcsődevezetőt

tźryaĺy agszámitásaínak

o
o
o

havonta tájékońatja
e

a

fęlhasználási noľmáról, kalóľia-

és

lemzé sét b emutatj a.

Btintetőjogi felelősségge| tartozik a raktrĺľkész|etmennyiségi és éľtékbelikezelésének
pontosságáért és a Gazdasági Szervezet által biztosított készpénz-kezelésért.
Köteles afozőkonyhában elhelyezett (leltár szeľinti) konyhai eszközĺiket, gépeket megőrizni
és azok szakszeru hasznźiatźúellenőrizni.
Megszervezí a ruI<tát adminisztráciőját és ellenőrzi a nyilvantaľtások napľakész, előírás
szerinti vezetését.
Munkáját közvetlen felettesének iranyítása és felügyelete alatt a hatályos jogszabályok és
rendelkezések szeľint végz|
Évenkéntköteles részt venni a munka-, balesetvédelmi és ťuzĺendészetioktatásban.

4.2.6 Szakács feladatai

o
o

Felelősséggel áweszi az éIelmezési nyeľsanyagokat. a minőségi, mennyiségi problémfüat
azoĺtna| je|zi az éle|mezésvezetőnek, és sziikség szerint a bĺilcsődevezetőnek.
Az e|őirt étrendnek megfelelően đoIgozzafel a nyersanyagot, ettől csak az éLe|mezésvezető
v agy a

b<i

lc

ső

deve zetó utasitźtsáľa térhet e l.

o

nyersanyag megfelelő táľolásiáról, aĺryagi|ag felel a megőrzéséért.A
fďlhasznélźls soriín a gyerekek koľszertĺ étkeztetésénekfigyelembe vételévelízléses,jőizal
ételek elkészítéséretöľekszik.
felel, a gyerekek
Mennyiségileg és minőségileg megfelelő ételek elkészítéséért

o

Tájékozódik

o

Gondoskodik

a

napirendj ében meghatáľozott időre.

gyennekcsopoľtokban, milyen az adott csoport éNágya, milyen
ételféleségekethogyan fogyasztanak, milyen igények meriilnek fel' az étkezés,az étkezéshez
haszĺá|t eszkĺjzĺikvonatkozásában. Kiilĺjn gondot fordít aZ ételallergiás gyermekek

a

étrendjére.

o Felelős a gyermekcsopoľtok és felnőttek adagjrínak megfelelő kía|akításáért.
o Szakismeretével segíthet az étrend clsszeállításában.
o A konyha belső tisztasźryáértfele|, az előkészítő és az éléskamľaktakaľítási munkáit
o
o
o

irźnyítja,e||enőtzi, felel azok teljes rendjéért.
Munkaköľi feladata azételminták ANTSZ előírás szerint taľolása.
A HACCP rendszęr előírásait betaľtja és betaľtatj a afőzókoĺyhábaĺ.
Felelős azért, hogy a konyhában csak a konyhai dolgozók tartózkodjanak, kivéve az
élelmezésvezetot és a bölcsődevezetőt.
konyhai dolgozók védőölt<jzetének előírás szerinti alka|mazásáért is felel (köpeny,
kötény, hajháló, védőcipő).
A konyhai gépek, felszerelések előíľás szerinti tizemeltetését ellenőrzi, a meghibásodást jelzi

o A

avezetőĺek.
A munkavédelmi és ťuzvédelmi előírásokat kdtelęs betaľtani.
anyagi\ag és erkölcsileg is felel.
A leltĺáĺban feltüntetett edéĺyzetért,tźrgyakéĺt
Munkáj át mindenkor a takaľékosság figyelembevétęlév e| végzí.

f9

o
o
o
o
o

Biztosítja a kitálalt étęlek balesetmentes és higiénikus elszállítását, gondoskodik aľról, hogy
megfelelő hőmérséklettĺétel kerüljön a csoportokba.
Felelős az éte|hvlIadék megfelelő táro|źséÉľt,
a problémźkatjelzi a vezetőnek.
A gyeľmekek egészségesfejlődése éľđekébenegyüttmfüödik a bĺilcsőde minden
đo|gozőjával és messzemenően segíti a vezetés ilyen irrĺnyu tevékenységét.
Munkáját közvetlen felettesének iranyítása és feltigyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és
rendelkezések szeľint v égzi.
Évenkéntktiteles részt venni a munka-. balesetvédelmi és tílzłendészetioktatásban.

4.2.7 Konyhai kisegítő feladataĺ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Felelősségge| átveszi az é|elmezési nyeľsanyagokat. A minőségi, mennyiségi problémakat
azonnal j el zi a szakácsnőnek.
Kötelessége a nyersanyag e|őkészítése,fózéshez a szakácsnő kźnyításáva|, az ÁNľsz
előírásĺĺnakmegfelelően. A szakács utasítása szerint segédkezik a fozésben, az éte|
elkészítésében.
Gondoskodik a nyeľsanyag megfelelő tárolásźrőI' anyagilag felel a megőtzésééľt.A
fę|haszná|ás soriĺn gyermekek korszerű étkezésénekfigyelembe vételéve|íz|éses,jőízu
ételek elkészítéséretöľekszik.
Mennyiségileg és minőségileg megfelelő ételek elkészítéséért
felel, a gyeľmekek
napirendj ében meghat ározott időre.
Az e|ókészítő konylra, kamĺa, zöldségľaktár takańtása, tisńźntartása és az edények
mosogatása.

Munkaköľi fe|adata az éteLmintat ÁNľsz előírás szerinti táĺo|ása,

A HACCP rendszer
előírásait betartj a a fozőkonyháb an.
A mosogatást a kđzegészségügyielőírásoknak megfelelőenvégzi.
A munkavédelmi és túzvédelmielőíľásokat k<jteles betaľtani.
Ügyel a higiénésszabályok betartásfua. A konyhai gépek, felszeľelések előírás szerinti
üzemeltetését ellenőľzi, a meghibásodást jelzi a szakácsnak.
Sztikség esetén segíti a megvásĺíľoltnyeľsanyagot a bölcsődébe szá||itaní.
A konyhában védőruháthaszná| (kĺipeny, kĺitény,hajháló, védőcipő).
Anyagi felelősséggel tartozik arábízott leltári tárgyak megóvásáéľt, épségééľt.
Munkáj át mindenkor a takarékosság figyelembevételév e| végz|
Yégzi a konyhai dolgozókkal az éves nagýakarítási felađatokat.
Ügyel akitá|a|t ételek balesetmentes és higiénikus elszállításáĺa,megfelelő hőméľsékletére.
Felelős az éte|hu||adék megfelelo térolźsáéľt,
a problémtkat jelzi a szakácsnőnek.
Munkáját k<jzvetlen felettesének iranyítása és feltigyelete alatt a hatályos jogszabá|yok és
rendelkezések szeľint vészi.
Évenkéntkĺjteles résĺvěnni a munka-" balesetvédelmi és tiizĺenđészetioktatásban.

5. A JEB nĺuroonsr nnNroĺn
5.1

A ktizalka|mazottakmunkavégzéséľevonatkozĺí szabályok

5.1.1 A kiizalka|mazottijogviszony létľejiitte
A JEB irrtézrrrérryvezetoje|.ntźrozottvagy hatźrozatlan' idejű kirrevezésben határozza nreg, lrogy az
a|ka|mazoÍtat milyen feltételekkel foglalkoztatja. Illetményre vonatkozóan a koza|kalmazottak
jogá,I|źs:áről szóló 1992. évi X)oilII. tĺirvényben foglaltak azirźnyadőak.
A munkavégzés teljesítéseaz iĺtézméĺyvezetőjeáltal kijelölt munkahe|yen, az érvénybenlévő
szabáIyok és a kinevezési okmĺányokban foglaltak szerint t<jľténik.
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A

közalkalmazott kciteles a munkakĺirébetartozó feladatait a tőle elvaľható szakéľtelemmel, és
pontosságga| végezĺĺ.

5.1.2 Szabadság
A JEB munkavállalói az

éves rendes szabadságkivételéhez szabadságolási titemtervet készítenek. A

szabadságok tervezésénélszem előtt

kell taľtani az intézményekzavarta|an

múkĺjđésének

folyamatos biztttsítását.
A btilcsődevezetők éves rendes szabadsága, továbbá a rendkívĹili és ťtzetésnélkĹili szabadság
minden esetben csak az intézményvezető jogosult.
engeđélyezéséľe
A dolgozók éves szabadságĺínak mértékéta közalkalmazottak jogá||ásátől szóló 1992. évi )ooilI.
tĺĺrvényben,valamint a voĺatkozó szakmai ľendeletekben foglaltak szeľint kell megállapítani és
erről a munkavállalót írásban éľtesítenikell.

5.1.3 Fegyelmĺ és kártérítésĺfelelősség
kozalka\mazott fegyelmi vétségetkövet el, ha a kĺizalkalmazotti jogviszonyából eredő
felelősséggel
kötelezettségét vétkesen megszegi. A koza|kalmazott az okozott karéľtkĺáľtérítési
tartozík.
A JEB minden dolgozója felelős aberenđezési,felszerelési tárgyak rendeltetésszeruhasznźt|atáért,a
gépek eszközök megóvásáért.
A dolgozó a szokásos személyi haszná|ati ttlĺgyakat meghaladó mértékiiés értékúhasznáIati
tfugyakat csak az intézményvezetó eĺgedélyéveltarthat a munkahelyén. A dolgozó a JEB Leltáľába
tartoző eszközt (pl. projektor, laptop, féĺyképezőeép)u intézményvezetó engeđélyévelviheti el a
munkahelyéről.

A

5.1.4
Az

V

a

gyo

n

ny

ilatkozat-tételĺ kii

tel e zetts ég

egyes vagyonnyilatkozat.tételi kĺitelezettségekľől szőIő 2007. évi CLII. tĺiľvény3. $-a alapján

vagyonnyilatkozat-tételikötelezettségaza\thbivezetőkľevonatkozik:
1

.

Magasabb

v

ezető (intézményvezető)

5.1.5 Munkaidő nyilvántartás
A ledolgozott munkaiđőnyilvĺíntartása és ellenőľzése céljábó| szervezeti egységenkénti bontásban
jelenléti ívet kęll vezetni. A jelenléti íven fel kell tiintętni a munka kezdés és a munkából való
táv ozźĺspontos idej ét.
A jelenléti ív vezetéséértazíntézményvezeto,a bölcsődevezetőkés a Gyeľekhźzvezetó a felelősek.
A ledolgozott munkaidőt hetenként összesíteni kell. A toľvényesledolgozandó munkaidő heti 40
óľa. A heti munkaidő átcsopoľtosítását az íntézményvezető engedé|yezi, a b<ilcsődevezetők a
jelenléti íven szignáljiík.

5.1.6 Munkaľend
5.1.6.1 A Kiizpontiszervezetĺ egység nyitva tartása
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütĺjrtĺjk:
Péntek:

08.00 08.00
08.00
08.00
08.00

18.00
16.00
16.00
16.00
14.00

al

JI

Ügyfélfogadás:

Hétfő:
Szerda:
Péntek:

13.00 - 16.00
09.00 - 15.00
09.00 _ 12.00

5.1.6.2 Teleph elyekl tagintézmények nyitv a tartása
06.00 _ 18.00
Hétfő:
Kedd:
06.00 * 18.00

Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

A

06.00
06.00

-

18.00

_ 18.00
06'00 _ 18.00

tltL9la. számalatti Főzőkonyha(Százados út 1. szźllrlalattíbĺilcsődéhez
ľendje
egész évben folyamatos (365 naplév), nyitva tartása 06.00-15.30
tartőző egység) mfüödési
között.
1087 Budapest, Kerepesi

5.1.6.3 A Bĺztos Kezdet Gyeľekház nyitva taľtása
08.00 _ 18.00, a családok
Hétfő:
Kedd:
08.00 _ 16.00, a családok
08.00 _ 16.00, a családok
Szerda:
Csütĺiľtĺjk: 08.00 _ 16.00, a családok
Péntek:
08.00 _ 14.00, a családok

5.f

fogadása
fogadása
fogadása
fogadása
fogadása

08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

_
_
_
_
_

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

Az intézmény műkiidésével kapcsolatos szabáIyok

5.2.|

Kiadmányozásľendje

A kiadmanyozási jogkört az intézsrléĺyvezetogyakoľolja, távolléte esetén a kiadmányozási jogkĺiľt
az intézményvezetó-helyettes, vagy az intézményvezető éůta|írásban meghatalmazott szemé|y |átja
el, kivéve a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozata|a.

5.2.2 A

bankszámlák feletti ľendelkezés

A számlavezeto

5.2.3

banl<ná| vezetett szám|a feletti rendelkezésre jogosult az

iĺtézsrtéĺyvezetó.

Ktitelezettségvállalás, érvényesítés,
ellenjegyzés és utalványozás ľendje

A kĺjtelezettségvállalás, teljesítésigazo|źs,érvényesítésés utalványozás ľendjétaz intézményvezető
hatćrozza meg, melyre vonatkozó részletes szabá|yozás külön szabźůyzatban kell meghataľozni.
péĺlzugyiellenjegyzésľe minđenesetben aGazđasági Szervezet vezetője jogosult.

5.f.4

A

Belső ellenőrzés

Az intézménybelső ellenőrzése a Jőzsęfuźrosi Szociális Szolgáltató

és Gyermekvédelmi Kĺlzpont

feLadata.

5.2.5 A

helyettesítésľendje

A JEB-nél folyó munkát a

đo|gozók rövid idejű vagy taľtós távolléte nem befolyásolhatja.

)z

Távollétnek minősül a ťlzetett szabađság,egyéb, jogszabáLyban vagy szerzodésbęn biztosított
szabadidő, munkavégzés atóli mentesség, betegállomany. Taľtós távollétĺrek minősül a
köza|ka|mazott 30 napot meghaladó távollétę.

A

dolgozók távolléte esetén a helyettesítés ľendjének kidolgozása

feIhatalmazásaaLapjźnabölcsődevezetőkfe|ađata.

A helyettesítéssel kapcsolatos' egyes dolgozókat éľintő konkrét feladatokat
kell tartalmazni.

a

az

intézméĺyvezető

munkakĺiri leírásoknak

5.2.6 Munkakiiľtikátadása
A JEB

illetve átvételéről személyi véitozás esetén jegyzőkĺ}nyvet
vezetői munkakörök źúađásźrről
kell felvenni.
A munkakor átadásáról, átvételéről készült jegyzőkönyvben fel kell tiĺntetni az átađás-áNétę|
időpontját, a folyamatban lévő konkĺéttigyeket, a jelenlevőka|áíttsźt.
A munkakĺjr źúadás-átvételévelkapcsolatos eljarás lefolytatásaĺőL aziĺtézményvezetógondoskodik.

5.2.7 A JEB

műktidésének elvei

A JEB mfüĺjdése a jelen Szervezeti

és MúködésiSzabá|yzatbanrész|etęzettek szeľint valósulmeg.
Valamennyi egysége működése során köteles azalábbi alapelvek be1artásźna

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
A bölcsőde a családi nevelés hagyományait, értékeittiszteletben tartva,lehetőleg erősítvę veszrészt
a gyermek gondozásźtban, nevelésébenilletve sziikség esetén tĺĺrekszika családi nevelés
hiĺányosságainak kompenzál ásáta.

A gyeľmeki személyiségtiszteletének elve

gyermeket, mint fejlődő személyiséget különleges védelem illeti meg. A bölcsődei nevelés
éľtékteľemtőfolyamat, amely a gyermeki személyiségteljes kibontakoztatźsára irányul, az emberi
j o gok és az a|apvető szabadságj o gok ti szte letben tartásáv a|.

A

A nevelés és gondozás egységének elve
A nevelés és a gondozás egymttssal egységet alkot, úgy hogy a gondozás minden helyzetében
nevelés is folyik, a nevelés he|yzetei azonbannem korlátoződnak a gondozási helyzetekre.

Az eryéni bánásmód elve
A bölcsődei nevelés, gondozás mind a szeretetteljes megfelelő kömyezet kialakításával, mind a
gyermek életkoľĹés egyéni sajátosságait, ťlzíkaíés pszichés áL|apotát figyelembe véve segítĺaz
egyéni fej lődés folyamatát.

A biztonság

és stabilitás elve
gyermek személyi- és targyi köľnyezetének állandősága tźmogatja az érzę|mi biztonságot. A
napiľend folyamatossága és a saját kisgyermeknevelő rendszer tájékoződźsi lehetőséget és a
gyeľmek biztonságérzetének növelését szo|gá|ja. Az tłj helyzetekhez va|ő fokozatos hozzászokás az
alkalmazkodást, a változások elfogadását segíti.

A

Az aktivitás, az tinállósulás elve

A

gyermek ösztönzése, a ttnrlogató, elfogadó, empatikus környezet fokozza az aktlvitást és az
ĺinátlóság irźnti vágyat. A tevékenységľemotiváló személyi és trĺrgyi köľnyezet bińosítása a
bcilcsődei nevelés, gondozás egyik kiemelt feladata. Az éLményszetzéslehetőségének biztosításával,
aa
JJ

a

tapasztalatok feldolgozásźnak segítésével'egyes viselkedési foľmákkal való próbálkozások
segíti a tanulást.

báLtoÍitáLsźLval

Az egységes nevelő hatások elve
A bĺjlcsőđeinevelés éľtékktjzvetítésés értékteremtésegyaúnt. A gyermekkel foglalkozó
szakemberek a gyeľmek elfogadásában, szfüségleteinek megfelelő gondoskodás nyrijtásában,

tilrtevékelrységéllekbiztosításábarr forrtos, lrogy egyetéltserrek, az alapveto éftékek,erktilcsi nonrrfü
tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.

Az

egyen|őség elve

intézményminđenđolgozőjaelfogadja, tiszteletben tartja a gyermek vallási,
nemzetiségi/etnikai, kultuľális hovatartozástú.. A gyermek iigyében a családokkal neĺnÍe'
szźrmazásra, felekezetre, tekintet nélktil köteles érdemben foglalkozni.

Az

A személyiségijogok védelmének elve
A JEB minden đol,gozőja gyeľmekek személyi adatait bizalmasan kezeli, betartja az

adafuéde|mi

törvényben előírtakat, a gondozott gyermekek és szüleik személyiségi jogait védi, tisztelętben

Az

taĄa.

intézményi titkot megőtzi, munkájáróI tájékoztatást, felvilágosítást csak közvetlen felettese
engedélyével adhat.

5.3

Jogok és éľdelcvédelem

A gyermeknek joga van:
- testi, érzelmi és eľkĺjlcsifejlődését, jólététbiztosítő, saját családi ktiľnyezetében töľténő
nevelkedéshez,

- hogy,

segítséget kapjon a saját családjában való nevelkedéshez, személyiségének
kibontakoztatásához,
- a fejlődésére áľtalmas kömyezeti és tarsadalmi hatások elleni védelemre,
- az emberi méltósága tiszteletben taľtásához, a bánta|mazással, az elhanyagolással és az
információs ártalommal szembeni védelemhez.
A gyermeki jogok védelme minden olyan személy kötelessége, akj a gyeľmek nevelésével,
gondozásával, ügyeinek intézésévelfoglalkozik.
A szülő jogosult és kĺjteles atta) hogy a gyermekét családban gondozza és a gyeľmek
sziikségleteinek megfelelő fęltétęleket (pl. lakhatás, étkezés,rvhźnatta| való ellátás) bizosítsa.

gyermek törvényes képviselője a hazirendben foglaltak a|apján panasszal fordulhat a
bölcsődevezetojéhez, a JEB intézményvezetőjéhez, az Erdekképviseleti Fórumhoz vagy a
gyermekjogi képviselőhoz. A panasz kivizsgálásźrőI apanasńevőt éľtesítenikell.

A

kĺjzalka|mazottakat megilleti a jog, hogy személyfüet
megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségijogaikat tiszteletben tartsák, tevékenységtiket
értékeljékés elismeľj ék.
A JEB koza|ka\mazottai btintetőjogi védelęm szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek
minősülnek.

A gyeľmekjóléti ľendszerben foglalkoztatott

5.4

A JEB szervezeti egységei kőzőtti kapcsolattaľtás ľendje

A JEB szewezeti

egységei (Központi szewezeti egység, Szakmai szervezeti egység) mellé rendelt
viszonyban végzikmunkájukat. A hatékony feladat ellátás éľdekébenegymással szoros kapcsolatot
tartanak.
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A belső kapcsolattartás ľendszeres foľmái avezetői éľtekezletek, belső levelezés, stb.

5.5

A külső kapcsolattaľtás ľendje

Az eredményes mfüödés elősegítése érdekébena JEB szakmai szervezetekkel, tarsintézményekkel,
civil szervezetekkel, gazdá|kodő szervezetekkel, oktatási intézményekkel,és egyéb intézményekkel
egyĹittmfüödési megállapođást ktjthet.

.

5.6

.

Az intézményvezetője belső

A JEB műkłidésiľendjétmeghatározĺídokumentumok
szabáIyzatokban rendezi a mfütidéséhez, gazďá|kodásdhoz kapcsolódó

kéľdéseket:

i
]

A JEB mfü

_
_

ö

dé s ével kap c so lato

s szab á|y zatok, đokumentumok:

IľatkezelésiSzabźlyzat,
Érdekképviseleti Fórum Műköđésiszabtiyzata,

Házireĺd

G azďasági szab á|y zatok:

-

Anyag és Eszközgazdálkodási Szabályzat,
Leltárkészítésiés Leltáľozási Szabá|yzat,
Munkamegosztás és Felelősségvállalás Rendj ét Rĺigzítő Megállapodás,

_
_
_
_
_
_
_

P énzkeze|ésiSzabźůyzat,

-

_
_
_

-

Vagyonvédelmi Szabáiyzat,
Vezetékes és mobiltelefonok hasznźiatźnakszabáIy ai,
Beszerzések Lebonyolításának SzabáIyzata,
Kĺjtelezettségvállalás, Utalványozás, Ellenj egyzés, ErvényesítésrendjénekSzabá|yzata,
Eszkcjz<jk és Fonások Értercle si Szabźiyzata,
Számviteli politika,
Felesle ges Vagyont

źr gy

ak Haszno sításanak és S el ej tezésénekSzabáIy zata,

Számlaľend,
onktĺlts ég számíÍásíszabáIyzat,

Múszaki ellátási szabáIy zatok:
_ Gépjáľmű Üzemelteté sí SzabáIyzat,
- Munkavédelmi és Tűzvéde|mi Szabá|yzat,
Egyéb szabźiyzatok:
- Cafeteria Szabá|yzat,
_ Kulcs és Kódkeze|ésiSzabá|yzat,
_ Munkaľuha juttatási szabá|yzat,
- A munkahelyi kockázaÉrtékelésidőszakos felülvizsgálata,
- Gyakorn o|<l szabźiyzat,
_ Kiküldetési szabźiyzat,

_

_

6.

E\eImezési szabáLyzat,
Szab áIfial ans ágok K ęzel é sének Elj arásrendj e

nĺncrĺ,ą.ľÁnozóJoGsZABÁr,yox
A JEB nĺĺtlronnsÉľ
3s

Törvények:

.
-

-

MagyarországAlaptiirvénye (2011. április 25.)
Magyarország}}L4. évi kclzponti költségvetésérőlszóló töľvény (20|3. évi CC)OC(. tv)
1997. évi X)oil. törvény a gyermekek védelméľőlés a gyámiigyi igazgatásrőI
2011. évi CXCV. törvény azáIlanháztartásľól
|992. évi )OCilII. t<irvény a közalkalmazottak jogá|IásárőI
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyaroľszág helyi ĺinkormĺĺnyzatairő|
|99I. évi LXN. tĺĺrvénya Gyermek jogairól szőIő, New Yorkban, 1989. november 20-án
kelt egyezmény kihirdetéséről
2007. évi CLII. tĺirvényaz egyes vagyonnyilatkozat-tételi kĺjtelezettségekĺől
1995. évi CXWI. tĺirvénya személyi jĺivedelemadóľól
2007. évi CXXVII. torvény azá|ta|énos forgalmi adóról
2003. évi XCII. törvény azadőzás rendjéľől
2011. évi CVI. törvény akozfoglalkoztatásról és közfog|a|koztatáshoz kapcsolódó, valamint

-

2013. évi V. törvény a Polgrĺri Tĺirvénykönyvről
20|1. évi CXII. törvény aziĺformációs <jnľendelkezési jogĺól és az informáciőszabadságĺól

egyéb törvények móđosításaról

Koľmiínyĺendeletek:
szociális, gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi
36912013. (X.24.) Koľm. rendelet
szolgáItatők, intézmények és hálózatok hatósági nyilvantartásźrő| és ellenőrzéséről
gyámhatóságok, a tertileti gyermekvédelmi
23511997. (XII.17.) Korm. rendelet
szakszo|gálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyrijtó szęľvek és
személyek áItaI kezeIt személyes adatokĺól
25712000. (XII.26.) Koľm. ľendelet a kĺjzalkalmazottak jogáIlásarőI sző|ő |992' évi X)oilII.
tĺirvényneka szociális, valamint a gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi ágazatban tĺjrténő
végrehajtásaľól
36812011. (XII. 31.) Korm. ľendelet azá||anháńaľtásról szóló t<irvény végrehajtásáról
24912000. (KI. 24.) Korm. rendelet az áIlamhánaĺtás szervezętei beszámolási és
kĺinywezetésikĺjtelezettségéneksaj ĺítosságaiľól
370|2011.(XII.31.) Korm. rendelet a kĺiltségvetésiszeľvek belső kontrollrendszeréről és
belső ellenorzéséro|
22612006. (xI.20.) Kormányrendelet a szociális, gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi
szo|gá|tatők, intézményekágazati azonosítőjtról és oľszágos nyilvántartásárő|
328lf0II. (XII.29.) Koľm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyeľmekjóléti
alapellátások és gyeľmekvédelmiszakellátások térítésidíjárő| és az igényléstikhöz
felhasználh atő bizony ítékokĺó1
|9|12008. (VII.30.) Koľm. rendelet a ttnnogatő szo|gá|tatás és a közösségi ellátások
ťlnanszir o zásĺĺnakľendj érő l
39l20I0. (II.26.) Korm. rendelet a munkába jáľássalkapcsolatos utazási költségtérítésľől
23912006. (XI.30.) Korm. ľendelet
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szo|gá|tatások 2007. évi irrányított területi kiegyenlítésirendszeľéről
33I/2006. (KII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi felađat-és hatásk<jrĺjk
e||átásár ő|, valamint a gy źmhatő ság szerv ezetéľől é s i lletéke s sé gérő 1

.

-

a

a

-

.
-

-

a

-

Miniszteri rendeletek:
- Il2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást
szakmai feladataiľól és mfüödéstik fęltételeiről

nýjtó szociális

intézmények
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-

9lI999. 6I.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások

igénybevételéről

rendelet a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi íntézmények,valamint személyek szakmai feladataiľól és múködéstik

15l|998. (IV.30.)

NM

feltételeiről
8/2000' (VIII.4.) SzCsM rendelet
miĺködési nyilvantaľtásáľól

9l2O0O.

a

szemé|yes gondoskodźłst végző személyek adatainak

(V[I.4.) SzCsM rendelet

a

személyes gondoskodást végző személyek

továbbképzésérőlés a szociális szakvizsgaľól
6212011. (VI.30.) VM ľendelet a vendéglátő-ryan teľmékek előállításanak és foľgalomba
hozatalźnakélelmiszeľbiztonságifeltételeiről
3712014. (IV. 30.) EMMI rendelet a kozétkeńetésre vonatkozó tźry|á|kozás-egészségügyi
előíľásokľó1
3612004. (IV. 26') ESzCsM ľendelet a különleges táplálkozási célúélelmiszerekľől
|5l20l3. (II.26) EMMI rendelet a pedagógiai szolgźĺIatiintézmények mfütjdéséró|7812003.
(XI.27.) GKM rendelet a játszőtéĺi eszközök biĺonságosságaľól
A munkasziineti napok körüli munkarendľőlszóló tźrgyéviNcMľendęlet
6511999. (XII. 22.)EiiM rendelet a munkavállalók munkahelyen t<iľténő egyéni védőeszkĺjz
hasznáIattnak minimális biztonsági és egészségvédelmik<ivetelményeiről
33lI998. (VI.24.) NM rendelet a munkakoľi, szakmai, illetve személyi higiénésalkalmasság
orvosi vizsgá|atźtról és vélem ény ezésétőI
57l2O|O. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalźnak' valamint
előállításának engedél y ezéséroL,illetve bej elentéséľől

onkoľmányzati rendeletek :
A bĺjlcsődei téľítésidíjakÍól sző|ő l3l20|2. (I.23.) önkormźnyzati rendelete,
pénzbe|i és teľmészetbeni, valamint a szeméIyes gondoskodást nyujtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabá|yairől szóló |0120|5. (m.01.) önkormányzati ľendelet,
Budapest Józsefuiĺľosi onkormányzat vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásaľól szóló 66 120|2. (XII. 1 3.) önkormĺányzati rendelet

- A
-

Egyéb szabályok:

Euľópai Unió minden tagá|Iamában az EK 93l43lEEC direktívája szeľint, a
kozétkeńetőknek kötelező mfü<jdtetni az élelmiszer biztonsźryra vonatkozó
minőségbiztosítási rendszeľt, a HACCP-t
A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabá|yakől szóló (2012) - módszeľtani levél

- Az
-

Bolcsődei nevelés-gondozás oľszágos alapprogramja (2008)
Játék a bölcsődében (|997) _ módszeľtani levél
Folyamatos napirend (1981) _ módszeľtani levél
Családlátogatás (1989) _ móđszertani levél
Korai fejlesztés a bölcsődében (2003) _ módszeľtani levél
Családi napközi (2013) _ módszertani útmutató

.ą
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7.

Z^Ro RENDELKEZÉsEK
1.

A

2.

Az

Szervezeti és Működési SzabáIyzat érvényességéheza fenntaľtó szerv jóváhagyása

sziikséges.
SzIVÍSz

jővőhagyást kovetóen a kihirdetéssel lép hatáLyba. A kihirdetésre az
intézményvezetó köteles, a kĺizalkalmazottakkal megismeľteti, majd elhelyezi a
kozalkalmazottak és a bolcsődei ellátásban részestilő gyeľmekek t<irvényes képviselői által

a

hozzźféthető helyen.
3. Jelen szabźůyzatbáľmikor módosítható, szfüséges módosítani,ha a vonatkozó jogszabályok
lényeges kérdésekettekintve megváltomak.
4 . Az S zMS z mel lékl etével e gysé ge s, a|ka|mazátsuk e gyĹitte sen tĺjľténik.

Koscsóné Kolkopf Judit
intézményvezető

ZÁnĺnÉx
A Jóaefvóľosí Egyesíteu Bölcsődék Szervezetí és Mííkijdésí
Szabólyzatót Budapest Fővdros WII.

keriilet Jóaefvdrosi onkormúnyzat Képviselő-testiilete ... szúmúhatdrozatóval 2015.
augusztus 01. napí hatdllyal hagłta jóvú.
Budapest, 20|5. június .....
Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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2. szám melléklet

A JEB szeľvezeti egységeinek irányítása

Jőzsefváľosi Egyesített Biilcsódék
1083 Bp. Szigetvári u. l.
magasabb v ezeto (intézményvezetó)
magasabb vezetó.helyettes (intézményvezetó-helyettes)

K

Szakmai szerv ezeti egységek

zponti szeľvezeti egység
Biztos Kezdet Gyeľekház

szaktanácsadÓ

\

otthoni kisgyerme
pszicholÓgus

vezetö
I
I
I

V
I

szolgáltatáskoordinátor

kisegító munkatársak

kisgyermekneveló

munkaiigyi eloadÓ

takarítő

gazďasági iigyintézó

mosÓnó
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