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Tájékoztató   

a bölcsődei férőhelyekről és a jelentkezés, 

 a felvételi eljárás rendjéről 

2016. április 26. 18 óra 
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Nagy az érdeklődés Budakalászon  

a bölcsődei férőhelyek iránt 
 

A jelentkezések száma, a felvételi igény fokozatosan nő 
– évente több csecsemő születése várható 

– 2013 /64, 2014/104, 2015/87 gyermek született 

–  gyermekvállalási kedv növekedésével számolni kell 

–  fiatal házasok, családok betelepülése 

– kedvező családi adókedvezmények  

– GYED extra bevezetése 

– CSOK igénylése 

– szülők korai munkakezdése,  

– karrierépítés lehetősége 

– nagycsaládosok kedvezményei 

– ingyenes étkezés lehetősége a bölcsődében 2015. szeptembertől 
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Bölcsődei ellátás  Budakalászon 

 a Budai úton és a Mályva utcában 

 

 

 

 

 

 

 

 

az önkormányzat fenntartásában és működtetésében 
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Budakalászi Bölcsőde 

• Budai út 10. alatti székhelyen 

• 3 csoportban, 30 férőhellyel fogadja az 1-3 éves gyermekeket 

• régebbi, de családias, hangulatos környezet, 

• nagy udvarral  
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Budakalászi Bölcsőde – Aprók háza 

• Mályva u. 1/b alatti telephelyen 

• új, korszerű, modern épületben (2014. augusztus 28-án átadott) 

• 4 csoportban, 12-14 fős csoportlétszámokkal 

• működési engedély szerint 48 férőhely 

• 1-3 éves gyermekek napközbeni ellátása 



A bölcsőde hátsó udvari része 
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A csoportszobákhoz  

tartozó terasz 
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Fürdőszoba és csoportszoba a 

Mályva Bölcsődében 
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 Csoportszobák előtti  

         terasz és udvar 
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A két épületben összesen 

  a működési engedély alapján 78 férőhely 

 a 2015/2016 évre beiratkozott gyermek – 70 fő (B2 + M4 csoport 

 

finanszírozás: 52% állami normatíva 

  48% önkormányzat      

 állami normatív támogatás: 494.000 Ft/fő/év  (2.148 Ft/fő/nap) 

az önkormányzat ellátási költsége: 450.000 Ft/fő/év    (1.957 Ft/fő/nap) 

 

 + szülő kiadásai: csak az étkezési térítési díj (ha fiz.köteles) 

 ingyenes étkezés 2015. őszétől  (egy főre eső jöv. < / minimálbér 

130%-nál) az étkezés díja – 353 Ft/fő/nap, kb. 7.000-7500 Ft/fő/hó 

 a közétkeztetés szolgáltatója – Junior Zrt. 

gondozási térítési díjfiz. kötelezettség nincs (!) 

 

 A tényleges kihasználtság, ellátottság 60-70%    
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A jelentkezés rendje  

a 2016/2017. gondozási évre 
 

 Szülők: a gyermek bölcsődei elhelyezésének alapos átgondolása 

után- hol, mikortól kéri az ellátás igénybevételét 

 a jelentkezési lap (letölthető: www.budakalasz.hu) pontos 

kitöltése, benyújtása a szükséges mellékletekkel 

 A korábban benyújtott jelentkezési lapok, illetve felvételi 

kérelmek megerősítése szükséges (!)  

Jelentkezések hete: 

2016. május 2 – 6-én (hétfőtől - péntekig) 

minden nap 8-17 óra között a Mályva utcában!!!!! 

2016. május 9 - 10-én délelőtt a Budai úton!!! 

 

http://www.budakalasz.hu/
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Jelentkezési lapok, felvételi kérelmek benyújtása  
 

Kötelező és szükséges okmányokkal 

 Születési anyakönyvi kivonat 

 Lakcímkártya (gyermek + szülő) 

 TAJ kártya 

 Szülők munkahelyi igazolása (mikortól dolgozik) 

 Szakértői vélemény (ha van ilyen) 

 

 KROMPHOLCZNÉ HIDEG MARIETTA    

   bölcsődevezető részére 

Egyéb információ az alábbi elérhetőségeken: 

tel.:  B-26/340-255, M-26/631-366, vez.: 70/387-2587 

e-mail: bk.bolcsode@freemail.hu, malyvabolcsode@gmail.com  

 

mailto:bk.bolcsode@freemail.hu
mailto:bk.bolcsode@freemail.hu
mailto:bk.bolcsode@freemail.hu
mailto:malyvabolcsode@gmail.com
mailto:malyvabolcsode@gmail.com
mailto:malyvabolcsode@gmail.com
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uVVTU0XcORmXwM&tbnid=_oIqyg-XcRSryM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bebikkicsikesnagyok.hu/10384/amikor-a-husvet-okoz-allergiat/&ei=1AdZU-rQI4LNtQbzuYCYBA&psig=AFQjCNE70mGKlLif07tkIylFGZUBMQL5uw&ust=1398429364073669


Felvételi kérelmek elbírálása  
                      és az azt követő feladatok 

A felvételi kérelmek elbírálása:  

• a jogszabályi előírások és  

• szociális szempontok alapján történik  

 (lakóhely, munkaviszony, szoc.körülmények…) 

• A felvételről a bölcsődevezető dönt ! 

• A 2016/2017 évre a szabad férőhelyek száma: 43   

• felvételi értesítő kiküldése (30 nap)  

• jogorvoslati lehetőség (fellebbezés) 

• szülői értekezletek a felvett kisgyermekek szüleinek 

• júniusban (külön telephelyenként és csoportonként) 

• Beszoktatás a nevelési év kezdetétől 
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          Beszoktatás …  

• 2016. szeptembertől decemberig  

• nem lehet minden gyermeket szeptemberben beszoktatni 

• az előre tervezett, szülőkkel egyeztetett ütemterv szerint 

• 2 hetes beszoktatási idő 

• vannak kötött munkakörök (pl.: pedagógus) 

• szülők tényleges munkakezdéséhez igazodva (munkáltatói ig.) 
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Köszönöm figyelmüket! 

 

 

 

 

 

 

Villám Zsuzsanna 

Budakalászi Polgármesteri Hivatal  

 tel.: 26/343-363/121 mellék 

e-mail: villam.zsuzsanna@budakalasz.hu 


