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E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Javaslat  a  Budakalászi  Bölcsőde  2020/2021.  gondozási-nevelési  évről  szóló

beszámolójának elfogadására

Tisztelt Bizottság!

A  bölcsőde  vezetője  a  2020/2021.  nevelési  év  végéhez  közeledve  elkészítette  a
munkatervben megfogalmazott és  meghatározott célok,  feladatok  megvalósulásáról  szóló
beszámolót, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A beszámoló fenntartói jóváhagyása a
bizottság hatáskörébe tartozik. 
Kérem a T. Bizottságot, a beszámolót jóváhagyni szíveskedjen.

Fentiek ismeretében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán ügyek Bizottsága - a
Képviselő-testület  átruházott  hatáskörében  eljárva  -  a  Budakalászi  Bölcsőde  2020/2021.
nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Bizottság elnöke, intézményvezető

Budakalász, 2021. június 21.

Balogh Csaba

bizottsági elnök



 
 

     

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

a 2020/2021. gondozási-nevelési évről  

 
 

a bölcsődét fenntartó Budakalász Város Önkormányzata részére 

 

 
 

 
Készítette:  Villám Zsuzsanna 

intézményvezető 

Budakalász, 2021. június 21. 

 
Budakalászi Bölcsőde és Mályva utcai Tagintézménye 

Székhely: 2011 Budakalász, Budai út 10. 
Telephely: Mályva Bölcsőde, 2011 Budakalász, Mályva u. 1/b. 

tel: (26) 631-366, mail: bolcsode@budakalasz.hu 
www.budakalaszibolcsode.hu

mailto:bolcsode@budakalasz.hu


2 
 

 
Bölcsődénk küldetése  

 

Bölcsődénk ikonikus grafikája pedagógiai hitvallásunkat, a munkatársak egymással, a szülőkkel, a 

partnerekkel való együttműködésünket, hozzáállásunkat tükrözi. A napi munkánk során 

nélkülözhetetlenül jelen van minden egyes nap a SZERETET, a 

MEGÉRTÉS, az ELFOGADÁS, a TÜRELEM és a BIZALOM egyaránt. 

Ezek az attitűdök elengedhetetlenül szükségesek 

mindennapjainkban, erre neveljük a ránk bízott gyerekeket.  

Minden gyermek egy külön világ, egy különleges csoda. 

Tele vannak lehetőséggel, szárnyakat kapnak a szerető 

környezetben. Különleges feladat segíteni, támogatni őket, 

letörölni könnyeiket, mosolyt csalni az arcukra, elnyerni a 

bizalmukat. 

Hisszük, hogy minden gyermekből értékes ember válhat. 

Hatalmas öröm és motiváció számunkra, hogy ennek 

megalapozásához hozzájárulhatunk a bölcsődei nevelés során. A 

gyermekek őszinte mosolya, ölelésre nyújtott karja melegséggel tölti el mindannyiunk lelkét. 

Munkánk során segítjük az elbizonytalanodó szülőket, hogy megtalálják saját útjukat, szerepüket, a 

nekik megfelelő nevelési elveiket, amely a család, benne a gyermek kiegyensúlyozottságához 

nyújthat segítséget. 

 

I. Környezet bemutatása 

 

Budakalász lakóinak száma az elmúlt néhány évben is jelentős mértékben növekedett, egyre több 

társasházi lakás, családi ház épült a település újonnan felparcellázott, belterületbe vont 

településrészein (Klenyity I-II., Prekobrdo, Kálvária út, Klisovác utca, Kőbányai út, Pomázi út), ezért 

a lakosság, vele együtt a gyermeklétszám növekedése folyamatos volt. Az otthonteremtési 

támogatások és népszerű családi adókedvezmények, a kedvező földrajzi fekvés mind-mind 

Budakalász lakónépességének és a gyermekszületések számának évenkénti növekedését 

eredményezi.  

A bölcsődei napközbeni ellátást két bölcsődei épületben, a település két külön részén biztosítja a 

fenntartó Önkormányzat. A székhely és telephely intézmény egymástól 900 m-re található, ami a 

városrészek bölcsődés korú gyermekeinek számát és lakóhelyét ismerve, kellő tagolódást és jó 

megközelíthetőséget biztosított. 

 

II. Infrastrukturális változások 

 

A bölcsőde a jelenleg hatályos alapító okirata, valamint működési engedélyeik alapján összesen 78 

bölcsődei férőhelyet (Budai út 30 fő + Mályva utca 48 fő) nyújt a budakalászi egy-három éves 

kisgyermekeknek.  
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1. A Budai úti Bölcsőde 2017-2018. évi felújításával élhetőbb, tágasabb, barátságosabb, 

hangulatosabb lett, amelynek homlokzata jól illeszkedik a település tájképi jellegéhez.  

A bölcsőde előnyét jelentő, nagy füves 

játszóudvarunk megszépült a folyamatos 

karbantartás (gazolás, fűnyírás) eredményeként. 

Sok szülő és a bölcsődébe látogató vendég 

megcsodálja a „zöld udvarunkat”. Az udvar 

térköves részét használják az esős és téli 

időszakban a gyerekek, ami rendezett és 

biztonságos környezet biztosít a gyerekek 

számára a szabad levegőn töltött játékidőben. 

 

Az udvari fa játszó eszközök élettartamát folyamatos karbantartással hosszabbítjuk, de arra 

törekszünk, hogy azokat jó minőségű, strapabíró műanyag udvari játékokra cseréljük le. Ennek 

praktikus oka is van, nem kell az időjárás okozta károsodásokat javítgatni, valamint a 

tanúsítvánnyal rendelkező műanyag kerti, kültéri játékokat nem kell meghatározott időszakonként 

(„borsos áron”) felülvizsgáltatni, „tanúsíttatni”. 2021. februárban történt szakértői felülvizsgálat 

során a telepített játékok közül csak a 2019. évben vásárolt 2 db „polyball” ügyességi játék felelt 

meg a szabványoknak. A többi játék felújítása 2021. júniusig megtörtént, a minősítésére 2021. 

július elején kerül sor. 

A nevelési év elején tervezett udvar, kültéri lépcsőkorlát, kerítés felújításokat a 2021. költségvetés, 

valamint a COVID-19 vírushelyzet okozta megszorítások és takarékosság miatt el kellett halasztani. 

A térköves udvar kerítés melletti felületjavítását (viacolor/térkő újrarakásával) az önkormányzattól 

kapott információ alapján az idei nyáron megcsináltatja. 

 

2. A Mályva utcai Bölcsőde 7. éves lesz augusztusban, állapota nagyon jónak mondható, a 

rendszeres és gondos törődés meglátszik az épület állagán is. 

Az udvari játékok túlnyomó része az uniós 

előírásoknak megfelelő műanyag játékok (játszóházak, 

körhinta, csúszda, mászóka), azok jó állapotban 

vannak, az udvarrész nagyobbá válásával néhány 

udvari játék cseréjét/beszerzését terveztük, de a 

vírusjárvány okozta takarékosság miatt erre nem 

került még sor. A játékok biztonsági felülvizsgálata 

több udvari játék felújítását, karbantartását igényelte, 

amelyet önerőből, a kertész-karbantartó kétkezi munkájával igyekszik megoldani. A játékok fajtái, 

típusai és mennyisége lehetővé teszi a nyugodt, kiegyensúlyozott, örömteli játéktevékenységet 

kint és bent egyaránt. 

A játszó udvar hátsó része az eltelt évek alatt megsüllyedt, ennek szintre hozását terveztük, de a 

vírushelyzet miatt átütemeztük ennek megvalósítását. 

A csoportszobák előtti teraszok árnyékolása nem megfelelő, kicsi az árnyékoló vitorlavászon 

felülete, illetve formája nem praktikus, ezért az árnyékolók átalakítását az idei költségvetési évben 

el kell végeznünk.   
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III. Gyermek- és csoportlétszámok alakulása 2020/2021. nevelési évben 

 

A Budakalászi Bölcsőde a hatályos jogszabályok és alapító okirata alapján 1-3 éves gyermekek 

napközbeni ellátást biztosítja. Bölcsődénk mind szervezeti, mind szakmai önállósággal bír, 

munkánkat az Országos bölcsődei nevelés-gondozás Alapprogramjára épülő szakmai program és 

éves munkatervünk alapján gyermekszerető, szakmájuk iránt elkötelezett munkatársakkal 

végezzük. 

Az elmúlt év, hónapok rendkívüli időszaknak számítottak a bölcsőde működése és a családokkal 

való együttműködés területén. A koronavírus sok új, ismeretlen, váratlan helyzet elé állított 

mindannyiónkat, a megelőzés, a túlélés mellett az útkeresés volt a legmeghatározóbb ebben az 

időszakban. A fertőzésveszély csökkentése, a járványügyi előírások betartása határozták meg 

mindennapjainkat. 

 

A 2020/2021. nevelési évre FELVETT GYERMEKEK LÉTSZÁMA  

 

A 2020/2021. évre a megszokottól eltérő (kevesebb) jelentkezés/felvételi kérelem érkezett a 

bölcsődébe. Nem volt túljelentkezés, több szabad férőhely is maradt a két bölcsődében az 

óvodások távozása és a beszoktatások lebonyolítása után.  Mindezt a COVID-19 vírusjárvány 

okozta korlátozások eredményezték. Sok család óvatosságból, elővigyázatosságból nem kérte 

gyermeke közösségben történő elhelyezését, illetve a járványügyi korlátozások hatása, a „home 

office” munkarend nem tette szükségessé a gyerekek bölcsődében történő napközbeni ellátás 

igénylését.  

A 2020. nyári felvételi eljárás során minden férőhelyet igénylő család, illetve gyermek számára 

biztosítani tudtuk a bölcsődei felvételt. A csoportok kialakítása a hatályos jogszabályok és az 

önkormányzati felvételi rendeletben előírtak figyelembevételével történtek meg.  Mindkét 

bölcsődében volt lehetőség év közben jelentkező gyermekek felvételére, a szabad férőhelyek 

betöltésére.  

  

A 2020/2021. évi tényleges csoportlétszámok a nevelési év kezdetén, valamint év közben (+ fő): 
 

Budai úti Bölcsőde 

Katica csoport – P. Zsuzsa, Tné Elvira 12 fő 

Pillangó csoport – Bné Dorottya, Szné Kati 8 fő   + 1 fő           

Delfin csoport - Sné Ildikó, Ené Olga 7 fő + 1 fő 

összesen: 30/27 fő  +2 fő 

 

Mályva Bölcsőde 

Süni csoport - Sz. Gyöngyi, G. Erika 12 fő 

Pillangó csoport - R. Kata, Sné Szilvia 11 fő  +  1fő 

Katica csoport - N. Andrea, Iné Magdi 11 fő   + 1 fő 

Méhecske csoport - L.Eszter, Szné Jutka 11 fő  + 1 fő 

összesen: 48/45 fő   + 3 fő 
(1.sz. táblázat) 
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Bölcsődénk kizárólag csak budakalászi lakosú gyermekeknek, illetve a település közszférájában, 

közintézményeiben dolgozó szülők gyermekeinek biztosított férőhelyet.  

 

 A Budai úton a csoportszobák méreteinek különbözőségéből fakadóan a csoportlétszámok is 

eltérőek. A legnagyobb alapterületű csoportszobában 12 fős volt a gyermeklétszám.  A másik 

két csoportban a helyiségek kisebb mérete, alapterülete miatt csak 9-8 fős csoport kapott 

helyet. A csoportok korszerinti összetétele az év közbeni jelentkezések miatt vegyes 

korcsoportokat eredményezett.  

2021. nyarán a Budai úti Bölcsődéből 17 gyermekünk megy óvodába, 12 kisgyermek még egy 

évig bölcsődei ellátásban részesül. Így itt maximum 18 fő bölcsődei férőhely újbóli betöltésére 

kerül sor a 2020/2021. nevelési év őszén. 

 

 A Mályva utcai Bölcsődében a csoportszobák szinte egyforma alapterületűek (55 m2), az MSZ 

szabványnak megfelelőek. Az év közbeni felvételekkel 2021. tavaszára egy 11 fős csoport 

kivételével minden csoportunk 12 fős volt. 

Fentiek alapján a gyermekek 2020. őszi felvétele a hatályos jogszabályok, a fenntartó által 

elfogadott helyi rendelet szabályai, s a bölcsődei felvételi szabályzat alapján történt. 

Korosztályukat tekintve sok a kicsi (1-1,5 éves ), tipegő gyermek, akik maradnak még egy vagy 

két évet bölcsődében. 

 

IV. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY változásai a nevelési év elején és közben  

 

A bölcsődei dolgozói álláshelyünk a jogszabályban előírt minimális, kötelező létszám, a 

vírusjárványban egy-egy dolgozó kiesése komoly szervezést igényelt a napi ellátás 

megszervezésében.  

Az elmúlt 3 évben több okból és sokszor változott személyi állományunk, de az idei nevelési évet 

meghatározó járványhelyzet, illetve szülési szabadság, tartós betegség meghatározta, nehezítette 

a munkatársi közösség stabilitását. 

 2020. év elején egyik dajka kolléganőnk közös megegyezéssel kérte munkaviszonyának 

megszűntetését, mivel 2020. szeptember 18-tól a Telepi Óvodában helyezkedett el 

pedagógiai asszisztensként. Az ő pótlása és az álláshely betöltése szerencsére 2020. 

október 1. napjától megoldódott, ami azért is örömteli, mert sajnos a bölcsődei szakma sok 

esetben és másutt is munkaerőhiánnyal küzd. Nem örülhettünk sokáig, mert február 

hónapban az újonnan épülő pomázi bölcsődébe távozott kisgyermeknevelői munkakörbe. 

Hónapokba telt, mire újra pótolni tudtuk a hiányzó dajkát.  

 Örömteli hír, hogy egyik kisgyermeknevelőnk 2020. szeptember végén jelentette be a 

babavárását, ma már meg is született második kislánya. Mivel veszélyeztetett terhes volt, 

így már ősztől pótolni kellett a hiányát.  

 Másik kisgyermeknevelő kolleganőnk 2020. november óta tartós betegállományban van, 

összetett betegsége és covid fertőzése után nem tudom még, hogy mikor számíthatok rá, 

türelemmel várjuk vissza. Társ kisgyermeknevelője azóta egyedül látja el a csoportba 

tartozó 9 kisgyermeket.  
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 Egy kisgyermeknevelő 2021. május hónapban családi okokra hivatkozva kérte 

jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetését. Megértve a helyzetét, 

nagyon sajnálom a távozását, mert jó közösségi ember és szakember volt. Szerencsére 

2021. augusztus 9-től már sikerült helyi lakosú, fiatal kisgyermeknevelőt találni a helyére. 

 

Bízom benne, az újonnan felvett kollégákra hosszútávon számíthatok, így stabilizálódhat a dolgozói 

közösségünk. A bölcsődei ágazatban dolgozó munkatársak megbecsülése és anyagi elismerése 

nélkül egyre nehezebb megtartani, a pályán tartani őket, évről-évre egyre több feladatot és 

nagyobb felelősséget kell vállaljanak munkájuk során. 

 

A vezetői struktúra nem változott, intézményvezetőként önálló, független munkakörben végzem a 

magasabb vezetői tevékenységet. Mindkét épületben a vezető-helyettes munkatársaim 

kisgyermeknevelőként teljes munkaidőben (napi 8 óra) csoportban dolgoznak, akik vállalják a 

vezetői munkám segítését, ami részemre a további bizalom és együttműködési szándék, 

támogatás jele, s egyben nagy segítség a működés, kapcsolattartás folyamatos biztosításához. 

Négy év közös együttmunkálkodás alapján jó érzéssel mondhatom, hogy a kollegák a vezetői 

elvárásokat, módszereket, elképzeléseket szakmailag/módszertanilag elfogadták, a munka 

hatékonyságát, eredményességét  elismerték.   

 

Engedélyezett bölcsődei munkatársi létszám:      (2.sz.táblázat) 

munkakörök létszám foglalkoztatás név 

intézményvezető 1 fő teljes munkaidős Villám Zsuzsanna 

adminisztrátor és 

általános ügyintéző 

1 fő teljes munkaidős Forgóné Domján Edina 

Budai Bölcsőde 10 fő   

kisgyermeknevelő 6 fő teljes munkaidős lásd: 1.sz.táblázat 

dajka (+takarító) 2 fő teljes munkaidős Szőcs Katalin,  

Nagy Rozalinda  

konyhai dolgozó 1 fő teljes munkaidős Rácz Krisztina 

kertész-karbantartó 1 fő részmunkaidős (napi 4 órás) 

mb.szerződéses 

Gróf András 

Mályva Bölcsőde 12 fő   

kisgyermeknevelő 8 fő teljes munkaidős lásd: 1.sz.táblázat 

dajka (+takarító) 2 fő teljes munkaidős Magony Rita 

Kincses Norbertné 

takarítónő 1 fő részmunkaidős (napi 4 órás) Gyorgyevity Szvetlana 

konyhai dolgozó 1 fő teljes munkaidős Mikus Ferencné 

kertész-karbantartó 1 fő részmunkaidős (napi 4 órás) Barna Béla 

teljes közalk. létszám 25 fő 23 eng.álláshely  

 

Intézményvezetőként az elmúlt évben elsődleges feladatnak tekintettem a bölcsőde 

működésének, a dolgozói közösség stabilizálását, a közép- és hosszútávra meghatározandó célok, 
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feladatok, intézkedések megtervezését, hatékony megvalósítását, amelyet a COVID-19 világjárvány 

és veszélyhelyzet minden esetben felülírt. 

 

Ebben a nevelési évben a napi munkavégzés, a szakmai tevékenység mellett, a csapatépítésre 

sajnos kevesebb időt és energiát tudtunk fordítani, a szakmai napok, a bölcsődék napja a 

vírushelyzet miatt mind elmaradtak. Ugyanakkor mindenkinek új kihívást jelentett a „koronásélet”, 

új (IT) ismeretek szerzésével, a szakmai kompetenciák érvényesülésével, önismereti tréninget is 

jelentettek ezek a hetek a kollegáknak, szülőknek egyaránt. Nagyon sok toleranciát, empátiát, 

alkalmazkodást, türelmet igényelt ez az időszak minden résztvevő számára, amelynek „nyertesei” 

egyértelműen a kisgyerekek voltak.   

 

2021. nyarán a megpróbáltatások ellenére is nyugodt, szakmailag is jó évet zárunk, büszke vagyok 

a munkatársaimra, mert minden kihívást megértéssel – még a vírusjárvány okozta rendkívüli 

helyzetet is - megoldandó feladatként kezeltek, minden gyermeket kedvességgel, szeretve, 

odaadással, a szülőket segítve neveltek, gondoztak, illetve teszik ezt most is. 

 

V. Bölcsődei kihasználtság a 2020/2021. évben 

 

A nevelési év során, a beszoktatások tavaszig is elhúzódtak a szabad férőhelyek és év közbeni 

felvételi lehetőségek miatt.  

Az alábbi táblázat jól szemlélteti a két bölcsőde év közbeni létszámbővülését, a beszoktatás 

ütemét, a hiányzások gyakoriságát és az ez évi tényleges kihasználtságot: 

MÁLYVA BÖLCSŐDE 2020 
   

2021 
     

férőhely: 48 fő szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. 
jún.20-

ig 

Beíratott gyerekek száma 
(emelkedése) 

31 35 38 40 40 46 47 47 47 47 

Lehetséges gondozási napok (100%) 595 708 805 680 804 901 797 846 940 658 

Ténylegesen gondozási napok 429 534 521 352 618 593 397 428 698 514 

kihasználtság (tényleges) 72,10% 75,42% 64,72% 51,76% 76,87% 65,82% 49,81% 50,59% 74,26% 78,12% 

 

BUDAI ÚTI BÖLCSŐDE 2020 
   

2021 
     

férőhely: 30 fő szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. 
jún.20-

ig 

Beíratott gyerekek száma 
(emelkedése) 

18 25 26 27 27 28 28 29 29 27 

Lehetséges gondozási napok (100%) 319 484 364 459 540 558 532 521 580 378 

Ténylegesen gondozási napok 239 375 234 226 439 394 253 340 441 288 

kihasználtság (tényleges) 74,92% 77,48% 64,29% 49,24% 81,30% 70,61% 47,56% 65,26% 76,03% 76,19% 

 (3. táblázat) 
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A táblázatban színes oszlopok a fertőzésveszély miatt jogszabályban elrendelt óvodai, iskolai zárva 

tartások időszakát jelölik, amikor az önkormányzat méltányosságból a gyermekek bölcsődei 

hiányzásos, távolléti napjaira gondozási díjmentességről intézkedett, illetve határozott (a 

táblázatban színes oszlopban jelölt hónapokban). Ezeket leszámítva viszonylag magas volt a 

kihasználtság a bölcsődékben, annak ellenére, hogy a betegségek esetén az otthoni lábadozás 

előírásait a gyermekorvosok komolyan vették, nem engedték a gyerekeket bölcsődébe. A sok-sok 

óvintézkedés és higiéniai szabály betartásának eredményeként a hurutos, megfázásos betegségek 

mellett ritka volt idén a szövődményes betegség.  

 

Öt bölcsődés gyermek koronavírusos fertőződéséről volt tudomásunk, egy kisgyermek fertőződése 

okozott a Budai úti Bölcsődében négy napos, a Mályva Bölcsődében egy munkatárs COVID-19 

megbetegedése miatt 2021. március 25-től 2021. április 2-ig 6 napos időszakos zárva tartást kellett 

elrendelni. A nyitás előtt teljes fertőtlenítést végeztünk az intézményekben. A fertőzésveszély 

terjedésének megelőzése érdekében 2020. november 9-től 2021. április 19-ig a szülők sem 

jöhettek be a Mályva Bölcsődébe, a Budai úton a központi szabályozás alapján alakítottuk ki a 

beléptetés/távozás rendjét. 

A COVID-19 járvány komoly próbatételt, kihívást jelentett valamennyi családnak, szülőnek, 

nagyszülőnek az elmúlt évben. Minden eszközzel, módszerrel és folyamatos működésünkkel azon 

voltunk, hogy a napközbeni ellátás biztosításával könnyítsünk a szülők terhein, segítséget 

nyújthassunk a váratlan körülményekhez történő alkalmazkodásban.  

 

 A 2021/2022. nevelési évre felvett gyermekek létszáma 

A Budakalászi Bölcsőde ellátása nagyon közkedvelt és népszerű a családok körében, amire büszke 

lehet a fenntartó önkormányzat is. A Gyed-Extra, a CSOK és családi adókedvezmények a 

gyermekvállalásra, a település kedvező fekvése pedig a családok agglomerációba való 

kiköltözésére ösztönzi őket. Ennek eredményeként 2021. tavaszán a bölcsődei férőhelyek iránti 

nagy volt az érdeklődés.  Míg az elmúlt évben a koronavírus okozta rendkívüli helyzet a 

jelentkezések számának csökkenését eredményezte, az idén viszont túljelentkezés volt mindkét 

bölcsődénkben.  

 

 Budai úti Bölcsőde 

(max.: 30 fő) 

Mályva utcai Tagintézmény 

(max.: 48 fő) 

Összesen 

óvodába megy, 

szabaddá váló férőhely 
12 fő 28 fő 40 fő 

jelentkezők 27 fő 34 fő 61 fő 

bölcsődében marad 12 fő 20 fő 32 fő 

felvételt nyert 18 fő 32 fő 42 fő 

elutasított 9 fő 7 fő 16 fő 

szabad férőhely  0  0 0  
 (4.sz.táblázat) 

 

A felvételi eljárás során valamennyi szabad férőhelyet betöltöttük, a felvételi kérelmek elbírálása 

során a hatályos jogszabályok, az önkormányzati rendelet és felvételi szabályzat alapján 
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döntöttem. A 16 elutasított család számára opcióként ajánlottam a Csodabogár Közoktatási 

Alapítvány által fenntartott bölcsődét, tájékoztatva a szülőket Budakalász Város Önkormányzat 

havi térítési díj támogatási lehetőségéről.  Információm szerint több család élt is ezzel a 

lehetőséggel. Budakalász Város Önkormányzata által a Csodabogár Közoktatási Alapítvánnyal 

kötött 472-5/2020. ikt.sz. Ellátási szerződésben foglaltak alapján 11 bölcsődei férőhely havi térítési 

díjának 50%-át az önkormányzat átvállalja, a tényleges ellátás igénybe vétele – az intézményvezető 

teljesítés igazolása – alapján az aktuális összeget folyósítja. 

 

VI. Célok, feladatok, tervek  megvalósulása 

 

A bölcsőde elsődleges célja a gyermekek családi nevelésének segítése - a gyermekek fizikai, 

érzelmi biztonságuk és jólétük megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, 

kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési 

minták nyújtásával – a gyermekek  HARMONIKUS FEJLŐDÉSÉNEK ELŐSEGÍTSE. 

Céljaink elérése érdekében a törvényes, szakszerű és költséghatékony működés mellett a személyi, 

tárgyi és infrastrukturális feltételek folyamatos fejlesztésére és biztonságos megtartására 

törekszünk, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör biztosításával.  

 

1. Tervezés 

2020. augusztusában elfogadott munkatervünk átláthatóvá, kiszámíthatóvá, követhetővé tette 

működésünket. Tartalmazta mindazokat az elvárásokat, feladatokat és megvalósítási terveket, 

amelyek az intézményben és az intézményért dolgozó kollegák magukénak éreznek. 

Természetesen adódnak olyan váratlan és különleges helyzetek, amelyek a tervezett programokat 

felülírják, vagy módosítják. Legfontosabb mindenek között a koronavírus okozta fertőzésveszély 

újabb hulláma volt 2020. őszén. A kormányzati, közegészségügyi és hatósági szabályozások 

követése, belső szabályozásának kialakítása, megvalósítása sok munkát, türelmet, megértést 

igényelt szülőktől, munkatársaktól egyaránt. 

 

A nevelési év munkatervében tervezett programok, sok esetben felülíródtak, a gyülekezés és az 

ezzel járó fertőzés terjedésének elkerülése érdekében szigorú és következetes eljárási rendet 

kellett kialakítanunk. A szülők megértőek, elfogadóak voltak e tekintetben is. 

 

2. Szervezetfejlesztés 

Célunk, hogy a dolgozói közösségépítésre kiemelt figyelmet fordítsunk, hiszen együtt egymásért, a 

gyerekekért összecsiszolt közösség tud hatékonyan és eredményesen dolgozni. A szervezeti 

kultúra, közösségi hangulat fejlesztéséért minden nap és mindenki hozzá tesz valamit.  

A bölcsődei szokások, hagyományok mellett a közös karácsonyi, évzáró ünnepünk, tavaszi szakmai 

napunk, ünnepi készülődéseink is ezt a célt szolgálják. Különösen fontosak a két bölcsőde közös 

programjai, hogy a külön épületben dolgozók is jobban megismerjék egymást.  

A koronavírus járvány miatt családi programjaink (adventi készülődés, gyermeknapi vigadalom) 

elmaradtak, azokat zárt körben, a csoportokban viszont megtartottunk az életkori sajátosságoknak 

megfelelően.  
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Az idén áprilisra tervezett „Bölcsődék napja” két napos szakmai napunk a koronavírus miatt sajnos 

elmaradt. Újszerű kezdeményezés volt ez a két napos program, amit a munkatársak nagy 

lelkesedéssel fogadtak, még úgy is, hogy a szállásköltség fizetését mindenki saját maga vállalta.  

 

Az egymás közötti és a partnerekkel, szülőkkel való kommunikáció fejlesztése folyamatos feladat, 

ami a járvány miatt ez is kihívást jelentett, a szülőkkel való napi kapcsolattartás is lerövidült. A 

beszoktatás előtti családlátogatásra a vírus miatt nem kerülhetett sor, ami nem véletlenül 

szükséges a kisgyermeknevelő-szülő-gyermek megismerése és ideális kapcsolat kilakítása 

érdekében.  

Továbbra is igényünk és elvárásunk a pontos, prezíc, időszerű, egyértelmű, lényegre törő és 

kölcsönös tájékoztatás, ami a gyerekek érdekében az együttműködésünk alapja kell legyen. Ehhez 

az elmúlt év során újonnan kialakított IT módszereket alkalmaznak a munkatársaim, a 

kisgyermeknevelők. 

 

Jól működik a honlapunk, heti rendszerességgel frissítjük a szülők, érdeklődők részére az 

intézmény működésével kapcsolatos információkat. Visszajelzések alapján azt tapasztaljuk, hogy 

sokan használják a bölcsőde weboldalát.  

 

3. Fejlesztési tervek megvalósulása 

Az év eleji munkatervünkben meghatározott fejlesztési tervek vonatkozásában a koronavírus miatt 

a takarékosság volt a meghatározó. 

Mindkét bölcsődei épületünk jó állapotú, kulturált, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek 

számára. 

 

 A BUDAI ÚTI BÖLCSŐDE  

Az udvar – térkövezés – rekonstrukciójáról az önkormányzat vállalt kötelezettséget, a nyári 

hónapokban kerül sor a teljesítésére. Az elkorrodálódott udvari fajátékok javítását, elemek 

cseréjét, felújítását a karbantartó kollegák végzik el. 

A Budai úti konyhatechnológia és konyhai eszközök folyamatos és szükséges cseréjén 

dolgozunk, a nagyobb beruházást és költséget igénylő felújítás (ötven éves víz-, villany-, 

csatornahálózat, hideg burkolatok cseréjére) továbbra is terv maradt.  

Az év végi ünnepek (Mikulás) előtt több szakmai anyagot, játékot vásároltunk a csoportok 

részére, az elhasználódott játékokat leselejteztük.  

 

 A MÁLYVA UTCAI BÖLCSŐDE  

A szakmai eszközök, játékok, mesés könyvek év közbeni fokozatos megújítására, cseréjére az 

elhasználódás ütemében fordítottunk figyelmet. Gyakori a rongálódás a játékok között, hiszen a 

gyerekek életkorukból adódóan nem tudnak még vigyázni azok állagára, most tanulják ezt is. 

A szakmai eszközök, játékok beszerzésére a bölcsőde működését segítő alapítványunk is 

minden évben támogatja az intézményt, játékok, ünnepi rendezvények szervezéséhez, a 

gyerekeknek ünnepi ajándékok készítéséhez, vásárlásához biztosított forrást. Az év végi 

ünnepek (Mikulás) előtt több szakmai anyagot, játékot vásároltunk a csoportok részére. 
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VII. Képzések, továbbképzések 

 

o A kisgyermeknevelők továbbképzési kötelezettsége és a beiskolázási tervben foglaltak 

teljesítésére költségvetésünkben meghatározott keret erejéig fedezetet biztosít, így a külső 

szakmai továbbképzéseken való részvételre, ebben a nevelési évben 3 kisgyermeknevelő 

munkatársunknak is lehetősége volt. 

A képzésekre jelentkezés során elsőbbséget élveztek – az eddig megszerzett kredit pontok 

alapján - a bölcsőde képzési ütemtervében szereplő munkatársak. A képzés témáiból a szakmai 

műhelyek kínálatai, a képzésben résztvevő érdeklődése, valamint szakmai motivációja alapján 

választhattak a munkatársak. A továbbképzési rendszer átalakítását követően minden 

szakképesítéssel rendelkező munkatársnak 2022. december 31-ig teljesítenie kell a 

jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségét (kötelezően előírt, munkakörhöz kötött és 

szabadon választott  képzéseken). 

 

Céljaink egyike, hogy a munkatársak kortól függetlenül képezzék magukat és merjenek szakmai 

segítséget, véleményt és tanácsot kérni egymástól. Legyen igényük a szakmai megújulásra, a 

minőségi nevelő munka végzésére. 

Támogatom a kollegák felsőfokú tanulmányainak elkezdését, a kisgyermeknevelői diploma 

megszerzését is, különös tekintettel, hogy a jelenlegi alapilletményük a minimálbérrel 

megegyező bruttó 219 000 Ft/hó. 

 

o Miniszteri rendelet írja elő a  dajkák hatósági képzési kötelezettségét, amelyet két újonnan 

felvett dajkánknak 2022. június végéig teljesíteni szükséges. A képzésen való részvételüket úgy 

kell megszervezni, hogy a bölcsőde folyamatos és zavartalan működőképessége biztosított 

legyen. A képzés sikeres teljesítését követően hatósági tanúsítványt kapnak majd.  

 

o Intézményvezetőként ebben az évben elvégeztem a szociális vezető képzést, annak 

záróvizsgáját 2021. május 26-án sikeresen, kiváló minősítéssel teljesítettem. 2020. évben 

jelentkeztem/pályáztam a pedagógusok előmenetelét biztosító minősítési eljárásra. Ehhez 

2020. őszén elkészítettem minősítési dokumentációimat és portfóliómat feltöltöttem az 

Oktatási Hivatal minősítési felületére. Azokat az OH befogadta, a minősítési eljárás során a 

minősítő bizottság intézményi látogatására ezt követően, 2021. október 7-én kerül sor. 

 

o A térségi bölcsődevezetőkkel, intézményvezetőkkel, térségi szakértőnkkel havi 

rendszerességgel online értekezleteken vitattuk és tárgyaltuk meg az aktuális feladatokat, 

jogszabályi változásokat. Ez az aktív és rendszeres kapcsolat jó segítséget és támogatást 

nyújtott a vezetői munkában, jól pótolta, helyettesítette az operatív vezetői továbbképzéseket. 

 

o A kormány családpolitikai célja, hogy családközpontú és munkaalapú társadalommá válva 

minden dolgozni vágyó család részesüljön bölcsődei nevelésben. Az ehhez szükséges bölcsődék 

és bölcsődei férőhelyek számának, a kisgyermeknevelők képzésének finanszírozására 2022. év 

végéig több milliárdot fordít az állam. 
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Mindennapi gyakorlati tapasztalatunk, hogy a bölcsődei életben ma már a nevelés nagyobb 

hangsúlyt kap a gondozás mellett. A szülők mihamarabbi munkába állásának támogatásával, ez 

még inkább igazolódni látszik.  

 

VIII. Ellenőrzés, értékelés  

 

1. Külső ellenőrzések - törvényes és szakszerű működés elismerése 

Intézményvezetőként feladatom és felelősségem az intézmény törvényes és szakszerű 

működtetése, a működés tárgyi és személyi feltételeinek a biztosítása. Egész éves munkám során 

az adottságok, körülmények és lehetőségek figyelembevételével ennek megvalósítására, 

javítására, az ellátás minőségének magasabb szintre emelésére törekszem.   

A belső, a fenntartói és hatósági ellenőrzések ennek érvényesülését jogszabályban előírtak szerint 

évente/két évente ellenőrzik. 

 

Ebben a nevelési évben évben mindkét bölcsőde hatósági ellenőrzésen esett át, a Pest Megyei 

Kormányhivatal a törvényes és jogszerű működés teljesítését ellenőrizte.  

2020. szeptember 28-án a Budai úti Bölcsődében személyes jelenléti ellenőrzés során rögzített 

vizsgálati megállapodások teljesítése 30 napos határidővel megtörténtek: 

 az SZNYR adatai frissítése (kapcsolattartó személyét illetően), 

 az önkormányzat térítési díj rendeletében a kerekítés szabályainak alkalmazása, 

 a házirend kiegészült a gyermekek jogaival, 

 a szülői tájékoztatás kiegészült a TAJ alapú nyilvántartás ismertetésével.  

 

2021. február 10-én a PMKH a Mályva Bölcsődében tervezett személyes törvényességi, hatósági 

ellenőrzését online/elektronikus dokumentum ellenőrzésre módosította a koronavírus járvány 

terjedésének megelőzése és az esetleges fertőzésveszély elkerülése érdekében. A vizsgálat 

eredményét tartalmazó Végzés, nem talált hiányosságot a kért és megküldött dokumentumokban. 

A szakmai, módszertani ellenőrzésekre a vírusjárvány miatt a Magyar Bölcsődék Egyesülete, mint a 

bölcsődék felügyeleti szerve, a módszertani ellenőrzés időpontját a veszélyhelyzet feloldása utáni 

időszakra halasztotta. 

A Nemzeti Népegészségügyi Intézet 2020. novemberében és 2021. februárban is hatósági 

ellenőrzést végzett mindkét bölcsődében, az udvari játékok szakértői felülvizsgálatának teljesítését 

kérték és ellenőrizték annak teljesülését. 

Ezek az ellenőrzések nagyon jó alkalmat nyújtanak az esetleges jogszabályi változásokból eredő 

hiányosságok megismerésére, teljesítésére és az ebből eredő elégedettség elérésére. 

 

2. Belső ellenőrzések 

A bölcsődében dolgozók munkájának megismeréséhez, az elért színvonal biztosításához, ill. 

fejlesztéséhez szükség van a belső ellenőrzésekre. Ennek legfontosabb feladata az intézményben 

folyó tevékenység hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen területeken kell és 

szükséges segíteni, erősíteni a kisgyermeknevelők szakmai munkáját, milyen területeken kell a 

rendelkezésre álló infrastruktúrát, eszközöket, felszereléseket, játékparkot korszerűsíteni, ill. 

bővíteni.  
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Ehhez rendszeres megfigyelések, beszélgetések, dokumentációk adnak információt. 

A szakmai és törvényességi ellenőrzéshez kapcsolódó bölcsődevezetői feladatok:   

 

Szakmai ellenőrzések: 

 gyermekcsoportok látogatása 

 napirend ellenőrzése 

 tevékenységkezdeményezések ellenőrzése 

 gondozási műveletek minőségi kivitelezésének ellenőrzése 

 ellátás szakszerű dokumentálása,  

 dokumentációk naprakész vezetése. 

 

Az ellenőrzés a technikai dolgozók munkáját is érinti. 

Arra törekszem, hogy az ellenőrzések ne okozzanak alaptalan félelmet és feszültséget a dolgozói 

közösségben, ezért szinte minden nap jelen vagyok – kisebb, rövidebb időre - a csoportok 

életében. 

A rendszeres és folyamatos ellenőrzés/értékelés segíteni hivatott a munka minőségének és 

színvonalának emelését, a dolgozók megbecsülését, önértékelését. 

 

Tapasztalataim: 

- valamennyi kollega elkötelezett a bölcsőde és szakmája iránt, 

- munkájukban a gyermekek érdeke, személyiségük, harmonikus testi-lelki-érzelmi 

fejlődésük az irányadó, 

- a családi nevelés elsődlegességének megtartása mellett szorosan együttműködnek és jó 

kapcsolatot ápolnak a szülőkkel, 

- a szülők a gyermekek betegség-hiányzás eseteit nagyvonalúan (néha felelőtlenül) kezelik, 

ezért néha sok a beteg, fertőző gyermek a bölcsődében, 

- mindkét bölcsőde higiéniája, tisztasága a szülők által is elismerten példaértékű, ami a 

technikai dolgozók munkáját dicséri. 

- betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondások nehézkesek, a szülők részéről nagyobb 

felelősséget várunk, bár ebben az évben javulás érezhető. 

- küzdünk a napirend és házirend betartatásával, a következetesség elérése, a szülői 

szabadelvűség csökkentése, a gyerekek nyugodt, kiegyensúlyozott nevelése érdekében. 

 

3. Az ellenőrzések értelme és lényege az ÉRTÉKELÉSBEN, a tapasztalatok megbeszélésében rejlik. 

Törekszem, hogy ez minden esetben ösztönző, ne félelemkeltő legyen az adott dolgozó 

számára. A munkatársak objektív, tényszerű értékelése a munkatervben meghatározottak 

szerint az intézményvezető feladata. Év közben is és évente kétszer – az év végi ünnepek előtt 

értékelem egyenként a munkájukat, valamint a nevelési év végén a nyári zárás, nyári 

szabadságok előtt. 

 

A gyerekek fejlődésének értékelését és annak dokumentálását a szakmai szabályok, közös 

alapelvek szerint a kisgyermeknevelők rendszeresen elkészítik, a szülőkkel megosztják. A napi 

kapcsolattartás mellett rögzítik, összegzik a gyerekek testi-lelki-érzelmi fejlődését. 
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IX. A bölcsőde kapcsolatrendszere  

 

a) Együttműködés intézményen belül 

 

A SZÜLŐKKEL való kapcsolattartás ebben az évben nagy kihívás elé állította a 

kisgyermeknevelőket. A családlátogatás hiánya, a szülők bölcsőde épületéből történő, több mint 

félévig tartó kizárása nehezítette a megszokott és kiegyensúlyozott kapcsolat kialakítását, 

folyamatos kapcsolattartását. Új módszerek alkalmazásával (messenger és viber csoportok 

létrehozásával) igyekeztünk a szülő-kisgyermeknevelő-gyerek kapcsolatot „élővé” tenni. 

Ha a szülők igénylik, nevelési tanácsokat is adunk, de kizárólag a szülő kérésének és 

érdeklődésének megfelelően. Sajnos a vírusjárvány, valamint az aktuális és hatályos korlátozások 

miatt jelenléti szülői értekezletekre év közben nem volt lehetőség, online, illetve a honlapon 

történő tájékoztatással igyekeztünk minden fontos és szükséges információt eljuttatni a szülők 

számára.  

2021. június 21-22-én a bölcsődék udvarán köszönthettük már a leendő bölcsődés gyerekek 

szüleit, személyesen ismertethettük meg velük a bölcsőde működését, a bölcsődei nevelés célját, 

feladatát. 

A bölcsőde GYERMEKORVOSA 2021. január 01. napjától a jogszabályi kötelezettség megszűnése és 

a vírusfertőzés aktuális helyzete, a megbízási szerződés lejárata miatt újabb szerződés 

megkötésére nem került sor.   

 

b)  Együttműködés intézményen kívül 

 

A bölcsőde partnerségében a FENNTARTÓ, annak képviselőivel és a Polgármesteri Hivatal 

munkatársaival a jó kapcsolat fenntartására és ápolására törekszem, hiszen a működés rendjének 

koordinálása érdekében ez közös érdekünk.  

 

A kisgyermekek egészséges fejlődése, szocializációs képességeinek fejlesztése 

szükségszerűvé teszi a köznevelési INTÉZMÉNYEKKEL, óvodákkal való rendszeres kapcsolattartást. 

A helyi óvodákkal a meglévő jó kapcsolat további ápolása, tapasztalat és információ csere mellett a 

bölcsőde-óvoda átmenet zökkenőmentes biztosítása is kiemelt feladatunk. 

Az óvodáskorúak óvodába való átmenetének segítése érdekében óvodai látogatásokat 

szervezünk augusztus utolsó napjaiban a Telepi Óvodába, illetve szeptember első napján, amikor 

az óvodát kezdik a gyerekek, akkor a Telepi Óvodában fogadják a kisgyermeknevelők a 

gyermekeket, ezzel is segítve a zökkenőmentes beilleszkedést. A Nyitnikék Óvoda esetében 

technikailag - a bölcsődei ellátás biztosítása mellett - nem tudjuk megoldani a látogatást. 

 

A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY, mint a jelző rendszer tagja segít és 

közreműködik abban, hogy minden gyermek a saját képességei szerint  fejlődjön, szükség és igény 

szerint szakmai támogatást nyújt a családnak, szülőnek, a bölcsődei munkatársaknak. Évente 

néhány alkalommal meghívást kapok általuk meghatározott témában értekezésre, de ezek 

általában általános elvekről, jogszabályi változásokról szólnak.  
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   A budakalászi VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT tevékenységének célcsoportja megegyezik a bölcsődei 

ellátásban részülő gyerekekkel. A védőnők azok a szakemberek, akik a szülők és gyermekorvosok 

mellett a gyerekek legfiatalabb korában és a legtöbb segítséget, tanácsot nyújtják az egészséges 

fejlődésükhöz. Éppen ezért nagyon fontos és lényeges, hogy a védőnői hálózat a bölcsődével 

karöltve figyelje, gondozza a kisgyermekeket. 

A védőnők kapcsolata a bölcsődével sokat javult, a bölcsődébe járó gyermekek fejlődéséről is 

többször egyeztettünk. A felvételi eljárás alkalmával a bölcsődébe jelentkező gyermekek tényleges 

családi helyzetének megismerésében is segítségünkre voltak. 

A most kialakított együttműködést szeretnénk a továbbiakban is megőrizni, egymást segítve a 

gyerekek érdekében tevékenykedni. 

 

A bölcsődét támogató BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDÉS GYEREKEKÉRT ALAPÍTVÁNY célja, hogy 

pályázati, adományozói és egyéb bevételi forrásaival a bölcsőde működését, a gyermekek 

nevelését, az udvari és szobai játékok, eszközök fejlesztését, így a bölcsődei nevelést támogassa. 

Az alapítvány jogilag, szervezetileg külön, de a bölcsődével közös célért jött létre. A korábban 

létrejött jó kapcsolatot és együttműködést továbbra is fenntartjuk, a közös, hagyományos és 

közkedvelt ünnepi rendezvények ebben az évben elmaradtak (adventi készülődés, gyermeknapi 

vigadalom), bevétel és kiadás nem keletkezett. A 2020. évben az szja 1%-ból befolyt 210.000 Ft 

összeget az udvari nagy játékok beszerzésére szeretnénk fordítani, akár mindkét bölcsődében az 

idei 2021. évi 1% támogatások folyósítását megvárva. 

 

A PEST MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT (PMPSZ) Szentendrei Tagintézményének 

munkatársaival, a korai fejlesztő gyógypedagógusokkal, szakemberekkel napi, heti szintű a 

kapcsolatunk, hiszen a Mályva Bölcsődében a hét több napján tartanak fejlesztő órákat a 

családból, a bölcsődéből jövő gyermekeknek. Az önkormányzattal karöltve kötöttünk 

helyiséghasználati szerződést, aminek értelmében a Mályva Bölcsődében több mint 10 m2-es 

helyiséget ürítettünk ki, húztuk összébb magunkat és biztosítottunk helyet a Pomázról – bérleti 

szerződés lejárta miatt – érkező – helyszűkében lévő -  korai fejlesztő csoportnak. 

A helyzettel élve újszerű, aktív kapcsolat kiépítésére törekedtünk mi magunk is, amelyet a 

kisgyermeknevelők is jól kihasználnak, a gyerekek fejlődésével kapcsolatos konzultációk, 

tanácsadás igényével. Mivel a PMPSZ Szentendrei Tagintézmény budakalászi Telephelyének 

felújítása még nem kezdődött meg a Szentendrei út 24. szám alatt, így felvagyunk készülve a 

szerződés egy évvel történő meghosszabbításának igényére is. 

 

X. A térítési díj fizetés bevezetésének tapasztalatai, adatai 

 

A fenntartó Önkormányzat helyi rendeletben szabályozta a bölcsődei intézményi térítési díj 

bevezetését, aminek értelmében az étkezési térítési díj mellett 2020/2021. nevelési év kezdetétől, 

azaz 2020. szeptember 1-napjától a bölcsődékben bevezetésre került a gyermekek napközbeni 

ellátásáért fizetendő napi „gondozási” térítési díj.  
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A szülők által benyújtott jövedelemigazolások és alábbi jövedelemsávok alapján az 

intézményvezető a hatósági dokumentumokkal alátámasztott jövedelemvizsgálat és 

jövedelemigazolások szerint határozza meg a (szülők által fizetendő) személyi térítési díjat.  

A szülők a térítési díj szabályzatot megismerték, tudomásul vették, ellenállás nélkül elfogadták a 

jövedelem vizsgálat szükségét, a térítési díj fizetési kötelezettségét. 

2020. szeptember hónaptól bevezetett, és a díjfizetésekből befolyt összeget az alábbi táblázat 

ismerteti: 

 

2020. SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 

 
Gyermekek száma Gyermekek száma Gyermekek száma Gyermekek száma 

 

Mályva Budai Mályva Budai Mályva Budai Mályva Budai 

1000 Ft/nap 16 7 17 8 19 9 19 9 

750 Ft/nap 5 0 5 0 5 1 5 1 

500 Ft/nap 3 2 4 4 6 4 6 5 

Ingyenes 7 9 9 13 8 12 10 12 

Befizetett 
összeg 

417 750 
Ft 

133 000 
Ft 

430 000 
Ft 

147 000 
Ft 

384 000 
Ft 

129 500 
Ft 

296 500 
Ft 

181 000 
Ft 

TÉNYLEGES 
befizetés két 
intézmény 
összesen: 

550 750 Ft 577 000 Ft 513 500 Ft 477 500 Ft 

Elengedett 
gondozási díj 

0 Ft 0 Ft 276 500 Ft 311 250 Ft 

5.sz. táblázat 

 

2021. JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS 

 
Gyermekek száma Gyermekek száma Gyermekek száma Gyermekek száma Gyermekek száma 

 

Mályva Budai Mályva Budai Mályva Budai Mályva Budai  Mályva Budai  

1000 Ft/nap 21 9 24 11 24 11 21 12 20 12 

750 Ft/nap 5 1 5 1 4 1 6 1 6 1 

500 Ft/nap 3 6 4 6 4 5 3 5 3 5 

Ingyenes 11 11 13 10 15 11 17 11 18 11 

Befizetett 
összeg 

471 000 
Ft 

206 000 
Ft 

594 000 
Ft 

273 000 
Ft 

376 000 
Ft 

225 750 
Ft 

208 250 
Ft 

136 750 
Ft 

563 250 
Ft 

307 000 
Ft 

TÉNYLEGES 
bevételek, a 
két 
intézményben 
összesen: 

677 000 Ft 867 000 Ft 601 750 Ft 345 000 Ft 870 250 Ft 

Elengedett 
gondozási díj 

0 Ft 0 Ft 357 750 Ft 440 500 Ft 0 Ft 

6.sz. táblázat 

 
           

Tényleges gondozási díj bevétel 2020.09.01. és 2021.05.31. közötti időszakra: 4 533 000 Ft 

Elengedett gondozási díj (2020. nov-dec. és 2021. márc-ápr.): 
     

1 386 000 Ft 
 

A gyermeklétszám szeptembertől kezdődő emelkedésével a gondozási térítési díj havi bevétele is 

emelkedést mutatott. November-december hónapban vírushelyzet fokozódása következtében, 
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elővigyázatosságból távolmaradó családok térítési díj fizetési mentességre irányuló kérelmét a 

távollét/hiányzás idejére a városvezetés méltányolta, 2020. november-december hónapban ezekre a 

napokra gondozási térítési díj fizetési mentességet biztosított. Ebből kifolyólag mutat csökkenést az 

ebből származó bevétel. 

A táblázatok informatívak abban a tekintetben is, hogy az egyes bölcsődékben hányan részesülnek 

kedvezményben, mentességben, illetve a szülők egy főre jutó jövedelem sávjai alapján milyen napi díjat 

szükséges fizetniük. 

 

A nevelési év kezdetekor senki nem sejthette, hogy 2020. évben a vírusjárvány során milyen újabb 

kényszerhelyzetnek lesznek kitéve a családok, a kollégák, a fenntartók, a munkáltatók, illetve meddig 

tart ez az állapot, amelyre nem lehetünk eléggé felkészülve. Igyekeztünk a mindenki számára ismeretlen 

veszélyhelyzetből a legjobbat kihozni, olyan együttműködést találni és úgy segíteni a családokat, hogy a 

gyerekek nyertesei lehessenek ennek az időszaknak. 

Nos, a vírusfertőzés elkerülése érdekében hozott intézkedéseknek köszönhetően és az eltelt három 

hónap eredményeként – még néhány óvintézkedés megtartása mellett – bölcsődéink kb. 70 %-os 

kihasználtsággal működtek. 

 

KÖSZÖNJÜK a fenntartó támogató és segítő együttműködését, KÖSZÖNÖM valamennyi munkatársam 

elhivatottságát, a családok, szülők, gyermekek kölcsönös bizalmon alapuló szeretetét, ami a 

mindennapi közös munkánk alapja. 

 

Budakalász, 2021. június 22. 

 
       ………………………………………………………… 

        Villám Zsuzsanna 

intézményvezető 

           

Záradék 

 

Budakalászi Bölcsőde ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGE a bölcsőde 2020/2021. nevelési-gondozási évről 

szóló beszámolóját a 2021. szeptember 03-ai ülésén megismerte, a benne foglaltakat elfogadta. 

 

Budakalászi Bölcsőde ÉRDEKKÉPVISELETEI FÓRUMA a bölcsőde 2020/2021. nevelési-gondozási 

évről szóló beszámolóját a 2021. augusztus ….-ai ülésén megismerte, a benne foglaltakat 

elfogadta. 

 Budakalász, 2021. szeptember ….. 

      …………………………………………………… 

Villám Zsuzsanna 

intézményvezető 
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