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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Tájékoztató a Budakalászi Bölcsőde 2022/2023. nevelési év előkészületeiről, 

indításáról 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Budakalász Város Önkormányzata fenntartásában működő Budakalászi Bölcsődében 

és Mályva utcai Tagintézményében 2022. szeptember 1. napján elkezdődött a 2023. 

augusztus 31. napjáig tartó 2022/2023-es nevelési év. A 2022. évi nyári szünetben 

történt személyi változásokról, felújításokról, beszerzésekről, a nevelési év indításának 

előkészítéséről, az újonnan felvett gyermekek létszámáról, az új nevelési év szakmai 

terveiről az előterjesztés mellékletét képező dokumentum (1.sz. melléklet) tartalmaz 

részletes tájékoztatást. 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat a napirend megtárgyalására. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 

 

Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek 

Bizottsága a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében eljárva, a Budakalászi 

Bölcsőde és Mályva utcai Tagintézményének a 2022/2023. nevelési év indításáról 

szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: bizottsági elnök 

 

Budakalász, 2022. szeptember 08. 

Balogh Csaba 

bizottság elnöke 
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TÁJÉKOZTATÓ  

a Budakalászi Bölcsőde és Mályva utcai Tagintézményének 

a 2022. nyári időszak eseményeiről és a 2022/2023. nevelési  év indításáról  

 

Tisztelt Fenntartó! 

Tisztelt Bizottság! 

 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a Bölcsőde székhely intézményében és a 

Tagintézményben a nyári időszakban történt fejlesztésekről és az új 2022/2023. nevelési év 

indításáról.  

Az idei nyár a bölcsőde működése tekintetében, a helyi szokásoknak, valamint a fenntartó 

határozatának megfelelően a korábban megszokottak szerint alakult, négy-négy hétre (váltott 

időben) bezárt mindkét bölcsődei épület.  

A Mályva Bölcsőde 2022. június 27. és 2022. július. 22.napja között, a Budai úti Bölcsőde 2022. 

július 25. és – 2022. augusztus 19.napjáig volt zárva, de a két bölcsőde közül az egyik minden 

esetben fogadni tudta a zárva tartó bölcsődébe járó és napközbeni ellátást igénylő gyermeket. 

 

1. Bölcsődei kihasználtság a nyári időszakban  

 

Az elmúlt időszak tapasztalata azt mutatja, hogy a szülőknek idén is nagy szüksége, igénye volt a 

nyári bölcsődei ellátás igénybevételére, hiszen a járvány után sokan még mindig home office-ban 

dolgoznak otthon, vagy nem volt annyi szabadságuk a nyári hónapokra, hogy gyermekeiket 

otthon tudják tartani családi körben. Minden eszközzel, módszerrel és folyamatos 

működésünkkel azon voltunk, hogy a napközbeni ellátás biztosításával segítsünk a szülők terhein, 

támogatást nyújthassunk a gyerekek nevelésben. Viszonylag magas kihasználtsággal volt nyitva 

mindkét bölcsőde, ami a munkatársak nyári szabadságának tervezésében és szervezésében nagy 

körültekintést igényelt. 
 

 

 

 

Átlagos kihasználtság a nyári hónapokban (%) 

2022. nyár június július augusztus 

Budai úti Bölcsőde 75,2% 73,9% 77,5% 

Mályva utcai Bölcsőde 79,1% 75,9% 64,8% 
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A nyári zárva tartások alatt HÉT család igényelt ügyeletet a nyitva lévő bölcsődében, ami abszolút 

zökkenőmentesen, a gyerekek új környezetbe történő beilleszkedése szempontjából is 

zavartalanul történt, a környezet- és közösségváltás nem okozott megpróbáltatást a számukra.  

 

A Telepi Óvodába távozó gyerekeknek az óvodavezetővel történt előzetes egyeztetés után 2022. 

augusztus 30-31-én kedden és szerdán délelőtt 9-11 óra között óvodalátogatást szerveztünk, az 

óvodába való átmenet megsegítése, megkönnyítése érdekében. Ez évek óta bevezetett 

hagyomány, a kisgyermeknevelőinkkel a Mályva Bölcsődéből átsétáltak abba a csoportba, ahol 

szeptember 1. napján, mint óvodások kezdik meg újabb intézményi életüket. Ezzel is segítjük őket 

az intézményváltásban, a fokozatos ismerkedéssel, átszoktatással a szülőknek, gyerekeknek, 

óvónőknek egyaránt megkönnyítjük az új közösségbe/intézménybe történő beilleszkedést.  

A Nyitnikék Óvoda esetében erre nem csak az intézmény közötti távolság, hanem az óvodai 

vegyes korcsoportok miatt fizikailag megoldhatatlannak tartjuk a gyerekek kísérését és a 

bölcsőde működésének folyamatos biztosítását.  

Így ennek előnyét a Telepi Óvodába távozó Mályva Bölcsődés gyermekek élvezhetik.  

 

Új jelenséggel szembesültünk az idén, a nyári időszakban NYOLC - óvodába távozó - gyermek 

2022. augusztus 31-ig szóló ellátási szerződésének megszűntetését kezdeményezte a szülő, hogy 

a nyári zárva tartás utáni napokra, a nyaralások, esetleges hiányzások idejére se kelljen a 

gondozási díjat fizetniük. Ez bizonyos szempontból érthető és elfogadható, ennek 

következményeként a gondozási díj bevétele a bölcsődének a vártnál kevesebb volt. Ugyanakkor 

a bölcsődéből ideje korán távozó gyerekek helyére, a szeptember eleji beszoktatás megkezdése 

előtt már lehetőség volt az újonnan felvett gyermekek fogadására, különös tekintettel a 

pedagógus szülők augusztusi munkakezdésére, vagy a munka világába nyáron visszatérő 

szülőkre. 

 

2. Nyári felújítások, karbantartások, beszerzések 

Ezen a nyáron a nagyobb felújítás és karbantartás a Budai úti Bölcsődében történt. A 

költségvetésben is tervezett, a kiszolgáló épület (bejárat, szélfogó, csoportszobák, fürdőszobák, 

öltözői folyosó, mellékhelyiségek) tisztasági festése időre, zökkenőmentesen megtörtént. A 

festés előtt teljesen ki kellett üríteni a helyiségeket, nagyon jó alkalom volt az elhasználódott 
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eszközök, játékok selejtezésére, illetve a hiányzó felszerelések, szakmai anyagok felmérésére. A 

bölcsőde nyitása előtt a dajkák több napig takarítottak, a kisgyermeknevelő munkatársak egy 

teljes napig pakoltak vissza a csoportokba, hogy fogadókészen várják a gyerekeket és szüleiket. 

A bölcsőde 2017. évi energetikai korszerűsítése során a lapos épületre napelemek 

kerültek elhelyezésre, amely az elektromosáram fogyasztást kedvezőbbé teszi. A kivitelezéskor a 

zsindely tető lerakása, a tető szigetelése nem szakszerűen történt, és egy tavaszi nagy vihar idején 

a szél feltépte a zsindelyt és beázott a kisépület (a napelemek nem sérültek). A tető helyreállítása 

is megtörtént  augusztusban, a megbeszélt időben, az önkormányzat szakmai irányítása mellett 

a munkát határidőre befejezte a kivitelező.  

A Mályva Bölcsődében kisebb javítási, karbantartási munkálatokra került sor – 

küszöbsínek felhelyezésére, beltéri ajtók kilincseinek javítása, szerelése, mosogatógép 

karbantartására, udvari pihenő fapadok mázolása. 

 

Mindkét bölcsődében az önkormányzat irányítása és koordinálása mellett, a bölcsőde igényeinek 

megfelelően az irodai és nevelői asztali számítógépek cseréje és korszerűsítése megtörtént. 

Gyorsabb internet, nagyobb sávszélesség vált elérhetőbbé, az adattárolás korszerűbbé, 

adatvédelem biztonságosabbá vált. Az önkormányzat által kiközvetített informatikai céggel 

kötött szerződés alapján rendszeres távfelügyeletben és karbantartásban részesülnek a gépek. 

Mindkét épületben a csoportszobai és irodai szőnyegek vegyszeres tisztítása megtörtént, 

mindkét épület kitakarítva, fertőtlenítve, tisztán várta és fogadta újra a gyerekeket. 

Sajnos a nyári szárazságban és az annak köszönhető vízkorlátozás eredményeként mindkét 

bölcsődei udvaron kiszáradt a zöld/füves felület, de az augusztus végi és szeptember eleji 

esőzéseknek köszönhetően már szebben néz ki az udvar. 

 

3. Humán erőforrás alakulása 

Vezetői munkám egyik állandó célja a munkatársi közösség stabilizálása, de mindig adódik olyan 

élethelyzet, ami komoly szervezést, a kollégáktól toleranciát, rugalmasságot, alkalmazkodást és 

problémamegoldást igényel. 

A Budai úti Bölcsődében a nyári hónapokban sikerült kertész-karbantartót találni, aki szeptember 

1. napjától aktívan (részmunkaidőben) tevékenykedik a ház, az udvar szebbé, rendezettebbé 

tételében. 
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A két határozott időre kinevezett kisgyermeknevelő kinevezését újabb egy évre 

meghosszabbítottam, egyikőjük gyeden lévő munkatárs, míg a másik kolléga tartósan beteg 

munkatárs helyettesítését vállalta. 

Augusztus 15. napjától álláshelybővítésre kaptam engedélyt a Képviselő-testülettől, független 

vezető-helyettesi státusz létrehozására. Az eddigi csoportban dolgozó helyettesem vállalata az 

irodai munkát, így az ő helyére kerestem és már kineveztem egy új kisgyermeknevelőt. Így a Budai 

úti Bölcsődében teljes a munkatársi létszám. 

A Mályva Bölcsődében a részmunkaidőben foglalkoztatott takarítónő júniusi felmondása után új 

takarítónőt kerestünk. Szeptember 12. napjától ez a gondunk is megoldódott, így a Mályva 

Bölcsődében is minden álláshelyen közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatárs 

végzi a dolgát. 

Bölcsődei munkatársi álláshelyek a Budai úti Bölcsődében: 

munkakörök létszám foglalkoztatás 

vezető-helyettes 1 fő teljes munkaidős  

kisgyermeknevelő 6 fő teljes munkaidős 

dajka  2 fő teljes munkaidős 

konyhai dolgozó 1 fő teljes munkaidős 

kertész-karbantartó 1 fő részmunkaidős (napi 4 órás)  

Budai Bölcsőde 11 fő 10,5 álláshelyen 

 

Bölcsődei munkatársi álláshelyek a Mályva utcai Bölcsődében: 

munkakörök létszám foglalkoztatás 

intézményvezető 1 fő teljes munkaidős 

kisgyermeknevelő 8 fő teljes munkaidős 

dajka  2 fő teljes munkaidős 

konyhai dolgozó 1 fő teljes munkaidős 

kertész-karbantartó 1 fő részmunkaidős (napi 4 órás) 

takarítónő 1 fő részmunkaidős (napi 4 órás) 

általános ügyintéző 1 fő teljes munkaidős 

Mályva Bölcsőde 14 fő 14 álláshelyen 

teljes dolgozói létszám 25 fő 24,5 eng. álláshelyen 
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Bölcsődéink jól felszerelt, a gyerekek testi, lelki és mozgásfejlődését segítő eszközökkel, 

játékokkal ellátottak, az elhasználódásuk során fokozatosan cseréljük év közben is a készletet, 

illetve igyekszünk a korszerű, gyermeknevelésben hasznos fejlesztő játékokat is kipróbálni.  

 

2022. szeptember 2-án tartottuk évzáró és egyben évnyitó munkaértekezletünket, az elmúlt év 

eredményeit, nehézségeit, tapasztalatait átgondolva, értékelve, a következő nevelési évre 

egyeztettük és véglegesítettük a 2022/2023. évi munkatervet,  különös tekintettel és figyelemmel 

az idei kiemelt célok meghatározására.   

 

4. A 2022/2023. nevelési-gondozási év kihívásai  

A statisztikai adatok alapján a 2022/2023. nevelési évre a bölcsődébe 1,3-szoros volt a 

túljelentkezés.  

Bölcsődei ellátásra jelentkezők:   68 gyermek  (Mályva/42 +  Budai/26)    

Óvodába ment, így a szabad férőhelyek száma: 50 férőhely   (Budai/19  +  Mályva/31)  

Férőhelyet nyert gyerekek:   50 fő 

Elutasított gyerekek:    B/5 + M/10 + 3 óvodába ment 

 

A férőhelyet nyert kisgyermekek szüleinek 2022. június és augusztus végén is tartottunk szülői 

értekezletet. A bölcsőde működéséről, a napközbeni ellátása biztosításáról, a finanszírozásról, 

majd a beszoktatásra való felkészülésről, a beszoktatás menetéről, a házirend és napirend 

részletes szabályairól ismertettük a szülőket. A családlátogatások a biztonsági előírások 

alkalmazásával lebonyolíthatóak, amelyet a családok megismerése, a szülők, gyerekek 

bizalmának, az első közös élmény megszerzése érdekében fontosnak tartunk.  

 

Az „óvodaköteles” gyermekek 2022. szeptember 1-től óvodába mentek, helyükre a beszoktatási 

ütemterv szerint folyamatosan fogadjuk az új gyermekeket. A beszoktatás november végéig tart, 

így várhatóan év végére lesz teljes a csoportok, illetve a bölcsőde létszáma. 

 

Bölcsődéinkben kizárólag csak budakalászi lakosú gyermekeknek nyújtunk ellátást, a két 

épületben az alapító okiratban és működési engedélyben engedélyezett létszámot maximálisan 

feltöltöttem.   
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A csoportlétszámok a jogszabályi előírások, s a gyerekek életkorának figyelembevételével 

kerültek kialakításra. A Budai úton a csoportszobák alapterülete nagy mértékben korlátozzák a 

felvehető csoportlétszámot, a legnagyobb méretű csoportszobában két év feletti gyermekekkel 

lehetett 14 fős csoportot indítani. 

A Mályva Bölcsődében a csoportok létszáma 12-12 fő, idén HÁROM gyermek a Pest Megyei 

Kormányhivatal által az óvodai nevelés kötelező megkezdése alól felmentést kapott, ők 

betöltötték a 3. életévüket, még egy évet a bölcsődében töltenek.  
 

 

A 2022/2023. évi tényleges csoportlétszámok a nevelési év kezdetén: 

Budai úti Bölcsőde 

Süni csoport 12 fő 

Pillangó csoport 10 fő               

Katica csoport 8 fő 

összesen: 30/30 fő 

Mályva Bölcsőde 

Süni csoport 12 fő 

Pillangó csoport 12 fő 

Katica csoport 12 fő 

Méhecske csoport 12 fő  

összesen: 48/48 fő 

 

A PMPSZ Szentendrei Tagintézmény Korai Fejlesztő 2022. június 30-ig folytatta szolgáltatását a 

Mályva Bölcsődében, de új információink szerint előreláthatólag 2022. december végéig 

maradnék még a bölcsődében. A fejlesztésre járó gyerekek és szüleik érdekében örülünk és 

vállaljuk az ezzel járó terhet.  

Célunk a bölcsőde jó hírnevét megőrizni, az új családok bizalmát megnyerni, a gyerekek 

napközbeni ellátáshoz szeretetteljes légkört kialakítani, a szülők nyugodt munkavégzését ezzel 

segíteni, a Fenntartó elismerését és bizalmát megőrizni. 

 

Budakalász, 2022. szeptember 19.     

Villám Zsuzsanna  

intézményvezető 

 


