
1 

 

 

VÁROSI BÖLCSŐDE 

 
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 

EÖTVÖS JÓZSEF U. 11-13. 

 
2021. 

 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

   

 
 

Készítette: Bodó Erzsébet bölcsődevezető 

Készült:  Hajdúböszörmény, 2021. 02. 26. 



A hajdúböszörményi Városi Bölcsőde 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 2 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

I. Általános rendelkezések .................................................................................................................. 4 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata................................................................. 4 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya .............................................................................. 4 

3. A költségvetési szerv alaptevékenysége ........................................................................................ 5 

4. Az intézményt meghatározó adatok .............................................................................................. 5 

5. Az intézmény működési területe ................................................................................................... 6 

6. A költségvetési szerv jogállása, képviselete .................................................................................. 7 

7. Az intézmény fej- és körbélyegzőjének megnevezése, lenyomata ................................................ 7 

II. Az intézmény működési rendje ..................................................................................................... 8 

1. Az intézmény nyitva tartása .......................................................................................................... 8 

2. Az intézmény dolgozóinak munkarendje ...................................................................................... 8 

3. Szabadság ...................................................................................................................................... 9 

4. A helyettesítés rendje .................................................................................................................... 9 

III. Az intézmény és szervezeti egységeinek használati és működési rendje ................................ 10 

IV. Az intézmény működésének főbb szabályai.............................................................................. 10 

1. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok................................................... 10 

2. A közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte, díjazása 

 ......................................................................................................................................................... 11 

3. Az intézmény működését szolgáló vagyon ................................................................................. 12 

4. A használatba vett vagyontárgyak feletti rendelkezési jog ......................................................... 12 

5. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése .................... 12 

6. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére ............................................................................ 13 

7. Az intézmény iratkezelése ........................................................................................................... 13 

8. Adatkezelés ................................................................................................................................. 13 

V. Az intézmény feladatköre, a bölcsődei felvétel rendje .............................................................. 14 

1. Az intézmény feladatköre, szolgáltatásai .................................................................................... 14 

2. A bölcsődei felvétel rendje .......................................................................................................... 14 

VI. A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei, feladatai .................................................................... 15 

1. A bölcsődei nevelés - gondozás alapelvei az Országos Alapprogram szerint ............................. 15 

2. A bölcsődei nevelés feladatai ...................................................................................................... 16 

VII. Az intézmény szervezeti felépítése, az egyes egységek feladatköre ....................................... 16 

1. Az intézmény dolgozóinak létszáma ........................................................................................... 16 

2. Az intézmény szervezeti felépítése ............................................................................................. 16 

3. Intézményi munkakörök .............................................................................................................. 17 

VIII. A feladatok munkakörönkénti meghatározása ........................................................................... 17 



A hajdúböszörményi Városi Bölcsőde 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 3 

1. Bölcsődevezető ............................................................................................................................ 18 

2. Bölcsődevezetőt helyettesítő feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő ................................... 21 

3. Kisgyermeknevelő ....................................................................................................................... 22 

4. Bölcsődei dajka ........................................................................................................................... 24 

5. Mosó- varrónő ............................................................................................................................. 25 

6. Élelmezésvezető .......................................................................................................................... 26 

7. Szakács ........................................................................................................................................ 27 

8. Konyhai kisegítő-kézilány ........................................................................................................... 29 

9. Dietetikus ..................................................................................................................................... 30 

IX. Gazdálkodási feladatok .............................................................................................................. 30 

1. Bankszámla feletti rendelkezés ................................................................................................... 30 

2. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés rendje ............................................................ 30 

3. Költségvetés készítés rendje ........................................................................................................ 30 

4. A költségvetési előirányzatok évközi módosítása ....................................................................... 31 

X. Belső kapcsolattartás, az intézmény külső kapcsolatai ............................................................. 31 

1. Belső kapcsolattartás ................................................................................................................... 31 

2. Az intézmény külső kapcsolatai .................................................................................................. 31 

XI. Érdekképviselet ........................................................................................................................... 32 

1. Közalkalmazotti Tanács .............................................................................................................. 32 

2. Érdekképviseleti Fórum............................................................................................................... 33 

XII. Rendkívüli eseményekhez kapcsolódó intézkedési terv ......................................................... 33 

XIII. Záró rendelkezések .................................................................................................................. 34 

XIV. A közalkalmazotti tanács véleménye az intézmény szervezeti és működési szabályzatához 

 ............................................................................................................................................................. 34 

XV. Záradék ...................................................................................................................................... 34 

 

Mellékletek listája: 

1. sz. melléklet Jogszabályok jegyzéke ........................................................................................... 35 

2. sz. melléklet Intézmény szervezeti felépítés alá- és fölérendeltségi viszonyai ........................... 38 

 

 



A hajdúböszörményi Városi Bölcsőde 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 4 

 

I.  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) a mindenkori jogszabályi előírásoknak 

megfelelően a bölcsődevezető készítette el, és a Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, 

mint fenntartó hagyta jóvá. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásának napjával lép hatályba, és 

visszavonásig érvényes. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánossága: 

Az SZMSZ-t a fenntartói jóváhagyást követően nyilvánosságra kell hozni. Meg kell 

ismertetni az ellátást igénybe vevő családokkal, valamint a foglalkoztatottakkal. Az SZMSZ-t 

meg lehet tekinteni a Városi Bölcsőde honlapján, ill. az alkalmazottak számára az arra kijelölt 

tárgyaló helyiségben. 

Az SZMSZ módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell. 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az 

intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, 

az intézmény működési szabályait. 

Ezen felül célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a bölcsődei ellátás 

zavartalan működésének garantálása, a szülők, gyermekek és a kisgyermeknevelők, valamint 

az intézmény más dolgozói közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus 

rendjének garantálása. 

Feladata a magasabb szintű jogszabályok előírásinak megfelelő szervezet működtetése, amely 

a legoptimálisabban biztosítja a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjában 

kitűzött célok elérését, valamint az ott meghatározott feladatok végrehajtását. 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 

Az intézmény számára jogszabályokban, önkormányzati rendeletben, testületi döntésekben 

megfogalmazott feladat és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen Szervezeti és 

Működési Szabályzatban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. 

Az SZMSZ hatálya kiterjed: 

 az intézmény vezetőjére, 

 az intézmény dolgozóira, 

 az intézményben működő szervekre, közösségekre, 

 az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre. 
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3. A költségvetési szerv alaptevékenysége 

Gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekek napközbeni ellátásán belül 

 húsz hetes kortól a harmadik életév betöltéséig, indokolt esetben négy éves korig a 

gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű nevelése- gondozása, valamint testi-

szellemi fejlődésének, családban történő nevelkedésének elősegítése, 

 az alapellátáson túl, integrált csoportban biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermek 

nevelését, gondozását annak a nevelési év augusztus 31. napjáig, amelyben betölti a 6. 

életévét, amennyiben rendelkezik a szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleményével, 

 bölcsődés gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok 

ellátása, 

 munkahelyi étkeztetés. 

4. Az intézményt meghatározó adatok 

A költségvetési szerv adatai 

A költségvetési szerv megnevezése:  VÁROSI BÖLCSŐDE 

A költségvetési szerv székhelye, címe: 4220 Hajdúböszörmény, Eötvös József u. 11-13. 

Levelezési címe: 4220 Hajdúböszörmény, Eötvös József u. 11-13. 

 telefonszáma: 06-52/227-499, 06-20/430-6758 

 e-mail címe: hb.varosibolcsode@gmail.com 

  info@varosibolcsode.hu 

Férőhely szám:  77 fő 

Ágazati azonosító: S0051567 

OM azonosító:  880143 

Törzskönyvi azonosító száma (PIR): 644864 

Statisztikai számjele: 16729445-8891-322-09 

Cégjegyzék száma:  853109 

Adóigazgatási száma: 16729445-2-09 

Költségvetési bankszámla: 11738060 – 16729445 

 

Az alapító megnevezése 

Az alapító szerv neve:  Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

Az alapító szerv címe:  4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 1. 

Az alapítás éve:  1994 

Hatályos alapító okirat:  190/2019. (IX.26.) számú Önk. határozat 

 alapján 2591-4/2019. sz. okirat 

mailto:hb.varosibolcsode@gmail.com
mailto:info@varosibolcsode.hu
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Tulajdoni lapszám:  3523 

Helyrajzi szám:  3649/1 

Terület:  4303 m
2
 

Épület alapterület:  1300 m
2 

 

TEAOR szakágazati besorolás: 

Fő tevékenység: 8891 gyermekek napközbeni ellátása 

Államháztartási szakágazat: 889110 bölcsődei ellátás 

 

Kormányzati funkciók 

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása: 104031 

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében: 104035 

Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben:  

  104036 

 

A költségvetési szerv irányítója:   Hajdúböszörmény Város Önkormányzat 

 Képviselő Testülete 

 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 

 

A költségvetési szerv fenntartója:   Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 

 

Működési felügyeletet ellátó szerv:  Hajdúböszörmény Város Önkormányzat 

 Képviselő-testülete 

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

 Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

 Hajdúböszörmény Járási Hivatal 

 Népegészségügyi Osztály 

 Család-, Ifjúság és Népesedéspolitikai 

 Intézet szakértője 

5. Az intézmény működési területe 

Hajdúböszörmény város közigazgatási területe. 
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6. A költségvetési szerv jogállása, képviselete 

Az intézmény szervezeti formája: állami. 

Az intézmény önálló jogi személy, képviselője a bölcsődevezető. 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján részben önállóan működő költségvetési szerv, 

önálló bérgazdálkodási jogkörrel. 

Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására köteles önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv 

 neve: Fazekas Gábor Idősek Otthona 

 címe: 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi út 91. 

Az önállóan működő- és gazdálkodó költségvetési szerv és a részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére a 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő–testülete által jóváhagyott megállapodás 

az irányadó. 

7. Az intézmény fej- és körbélyegzőjének megnevezése, lenyomata 

 

a.) Városi Bölcsőde (címbélyegző) 

4220 Hajdúböszörmény, 

Eötvös József u. 11-13. 

(52) 227-499 lenyomata 

 

 

b.) VÁROSI BÖLCSŐDE (fejbélyegző) 

4220 Hajdúböszörmény, 

Eötvös József u. 11-13. 

Adószám: 16729445-2-09 

Bank: 11738060 – 16729445 lenyomata 

 

 

c.) VÁROSI BÖLCSŐDE (körbélyegző) 

Telefon: (52) 227-499 

4220 Hajdúböszörmény, Eötvös u. 11-13.  lenyomata 

  

A bélyegző használatára a bölcsődevezető, valamint az általa írásban meghatalmazott dolgozó 

jogosult (vezető helyettesítésével megbízott személy, élelmezésvezető). A bélyegzők 

használatát a Bélyegző Nyilvántartó Szabályzat tartalmazza. 
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II.  

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

Az intézmény érvényes Működési engedéllyel rendelkezik. 

1. Az intézmény nyitva tartása 

A hajdúböszörményi Városi Bölcsőde nyitvatartási idejét az illetékes önkormányzat 

szakigazgatási szerve határozza meg. Jelen esetben reggel 7 órától délután 17 óráig tart nyitva 

a bölcsőde, és fogadja a gyermekeket a hét 5 munkanapján. 

A jogszabályi előírás alapján a nyári zárva tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben 

határozhatja meg. Bölcsődénk a nyári időszakban 4 hétig, a téli időszakban 1 hétig zárva tart, 

melyről a szülők időben értesülnek. 

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 43. § (1) bekezdése értelmében április 21. a Bölcsődék 

Napja. Amennyiben pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi 

munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap. 

2. Az intézmény dolgozóinak munkarendje 

Az intézményben dolgozó kisgyermeknevelőknek a heti munkaideje 40 óra, ebből 7 órát kell 

csoportban, a gyermekek körében eltölteni. A további egy óra a dokumentáció vezetése, 

amely munkaterülethez nem kötött, dekorációk készítése, családlátogatás, belső 

továbbképzésen, intézményi rendezvényeken való aktív részvétel. A jelenléti ívben a 

kisgyermeknevelők a ténylegesen ledolgozott napi munkaidőt kötelesek rögzíteni. 

A bölcsődei dajkáknak és egyéb technikai dolgozóknak heti 40 óra (napi 8 óra), melyet váltott 

vagy egy műszakos munkarendben töltenek le a munkaterületen. 

A bölcsődei dolgozók munkabeosztását a bölcsőde vezetője készíti el. 

A munkarend az intézmény közalkalmazottjainak vonatkozásában az alábbiak szerint 

alakul: 

a) egy műszakos munkarendben dolgozó munkaköri csoportok: 

 bölcsődevezető, bölcsődevezetőt helyettesítő feladatokkal megbízott 

kisgyermeknevelő, élelmezésvezető 

 8:00-16:00 

 mosó-varrónő 

 6:00-14:00 

b) két műszakos munkarendben dolgozó munkaköri csoport: 

 bölcsődei dajka  

 6:00-14:00  

 9:30-17:30  
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 szakács, konyhalány 

 6:00-14:00 

 8:30-16:30 

c) négy műszakos munkarendben dolgozó munkaköri csoport: 

 kisgyermeknevelők 

   7:00-14:00 

   7:30-14:30 

   9:00-16:00 

 10:00-17:00 

 állandó helyettesítést ellátó (fregoli) kisgyermeknevelő 

 7:00-15:00 

 8:00-16:00 (helyettesítést nem igénylő munkarend esetén) 

 7:30-15:30 

 9:00-17:00 

A kisgyermeknevelők és a bölcsődei dajkák munkarendjének a gyerekek napirendjéhez kell 

igazodnia. 

3. Szabadság 

A szabadságolásokról az intézmény zavartalan, folyamatos működtetése érdekében minden év 

elején szabadságolási tervet kell készíteni. A tervnek munkakörönkénti csoportosításban kell 

tartalmaznia a tervezett szabadságokat, hogy a helyettesítés rendje átlátható, megoldható 

legyen. 

A rendes szabadságot a szabadságolási terv szerint kell kiadni, melynek kiadására a közvetlen 

felettes jogosult. 

A rendkívüli, illetve a fizetetlen szabadságokat az intézményvezető engedélyezi. 

4. A helyettesítés rendje 

Az intézmény folyamatos, zavartalan működése érdekében a szabadságok, betegségek idején 

a bölcsődevezetőnek gondoskodnia kell a megfelelő helyettesítésről. 

A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatok a munkaköri 

leírásban szabályozottak. 
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III.  

AZ INTÉZMÉNY ÉS SZERVEZETI EGYSÉGEINEK HASZNÁLATI ÉS 

MŰKÖDÉSI RENDJE 

Az intézmény valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy az épületek állagát, berendezését 

megóvja. 

A helyiségek és az épületek bezárását az erre kijelölt személyek végzik (erről bővebben a 

Kulcskezelési Szabályzat rendelkezik). Kötelességük meggyőződni az elektromos 

berendezések áramtalanításáról, a vízcsapok elzárásának és az ablakok bezárásának 

megtörténtéről. 

A térítési díj befizetésére vonatkozó szabályokat az intézmény Házirendje, ill. az Élelmezési 

Szabályzata tartalmazza. A térítési díj megállapítása és a kedvezményre való jogosultság 

meghatározása az 1997. évi XXXI. törvény, a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet, továbbá 

gondozásért, valamint az étkeztetésért fizetendő térítési díjakra vonatkozó hatályos 

önkormányzati rendeletek alapján történik. 

A Házirend az intézményben látható helyen ki van függesztve, illetve a szülőknek átadásra 

kerül egy példány a gyermek beiratkozásakor, a szülővel vagy a gyermek törvényes 

képviselőjével kötött megállapodás aláírásakor. 

IV.  

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 

1. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban levő 

alapdokumentumok határozzák meg. A jogszabályok jegyzékét az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

Alapdokumentumok: 

 Alapító okirat: tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb 

adatokat. 

 A bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) 

 Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja (2017). 

 Szakmai program: amely meghatározza a bölcsőde minőségpolitikáját és a kiemelt 

szakmai célokat – legalább 5 évre. 

 Éves munkaterv: a feladatok konkrét meghatározását, a feladat végrehajtásáért 

felelősök megnevezését, és a feladat végrehajtásának határidejét tartalmazza. 

 Éves beszámoló: a munkatervben leírt célok, feladatok megvalósulásáról. 

 Belső szabályzatok, egyéb dokumentumok és mellékletei, amelyek a szakmai és 

gazdasági munka vitelét segítik. 
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2. A közalkalmazotti jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte, 

díjazása 

 Az intézmény vezetőjének kinevezése, megbízása 

A Városi Bölcsőde vezetőjének kinevezése, felmentése a Hajdúböszörmény Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A kinevezés vagy megbízás 

nyilvános pályázati eljárást követően történik, és határozott időre szól, de legfeljebb 5 éves 

időtartamra. A bölcsődevezető vonatkozásában a munkáltatói jogkört a Hajdúböszörmény 

Város Önkormányzatának polgármestere gyakorolja. 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

rendelkezései alapján a bölcsődevezető vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. A 

vagyonnyilatkozat őrzéséért a munkáltatói jogkör gyakorlója a felelős. 

 Az intézmény közalkalmazottainak kinevezése 

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával 

jön létre, melyet írásba kell foglalni. 

Az intézménynél a próbaidő munkakörre való tekintet nélkül három hónap, melynek tartama 

legfeljebb négy hónapig terjedhet. A próbaidő tartama alatt a közalkalmazotti jogviszonyt 

bármelyik fél azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti. A próbaidő nem 

hosszabbítható meg. 

Nem kell próbaidőt megállapítani 

a) áthelyezés, 

b) meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés, 

illetve 

c) azonos felek közötti újabb kinevezés esetén. 

A közalkalmazotti jogviszony helyettesítés céljából, vagy meghatározott munka elvégzésére, 

ill. feladat ellátására határozott időre történő kinevezéssel is létesíthető. A közalkalmazottak 

felett a munkáltatói jogkört a bölcsődevezető gyakorolja. 

A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott besorolásának alapjául szolgáló 

fizetési osztályt és fokozatot, illetményét, továbbá munkakörét és a munkavégzés helyét. 

A kinevezési okmányban más, a közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdés is meghatározható. 

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat a munkaszerződésben vagy a kinevezési 

okiratban kell rögzíteni. 

Az intézmény dolgozóit munkaruha és védőruha juttatás, ill. pótlékok illetik meg. 

A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző dolgozók jutalomban részesíthetők. 

Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat 

külső személyeket. Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén 

kívül eső feladatra, határozott időre, átmeneti időszakra. 
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Mivel a bölcsőde járványügyi érdekből kiemelt munkahelynek számít, a kinevezéshez a 

munkába állás előtt megelőző munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat szükséges. Új 

belépőként a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerinti 1. mellékletben felsorolt vizsgálatok 

szükségesek (bakteriológiai, bőrgyógyászati, tüdőszűrő, lues serológiai), melyhez a beutalót 

az intézményvezető adja ki. Nem alkalmas minősítés esetén a munkaviszony nem jöhet létre. 

3. Az intézmény működését szolgáló vagyon 

Az intézmény működését biztosító, az intézmény leltárában kimutatott ingó és ingatlan 

vagyontárgyak a Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának tulajdonát képezik. 

4. A használatba vett vagyontárgyak feletti rendelkezési jog 

Az intézmény a fenntartó önkormányzattól használatba vett vagyontárgyakat 

 működteti, 

 alapító okiratban meghatározott feladatainak ellátásához szabadon használhatja, 

 nem idegenítheti el, 

 nem terhelheti meg. 

5. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 

A munkavégzés teljesítése az intézményvezető által kijelölt munkaterületen az ott érvényben 

lévő szabályok és a kinevezési okmányban leírtak szerint történik. 

A munkavállaló köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható 

szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. 

Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre 

betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más 

személyre hátrányos következményekkel járhat. Az interneten, közösségi oldalakon közzétett 

információk, nyilatkozatok nem csorbíthatják az intézmény jó hírét. A dolgozó munkáját az 

arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a vezetője utasításainak, valamint a szakmai 

elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 

Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 

nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és 

amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 

Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

 a dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 

 az ellátásban részesülő gyermekek személyiségi jogaihoz fűződő adatok, 

 a dolgozók és az ellátásban részesülő gyermekek egészségi állapotára vonatkozó 

adatok, 

 az intézmény vagyonvédelmi rendszerének működése. 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A bölcsőde valamennyi dolgozója 

köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az 

illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 
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„A pedagógusnak munkája térbeli és időbeli keretein túl is tudatában kell lennie annak, hogy 

minden megnyilvánulásával kollégái közösségét is minősíti, így számára hivatásának etikai 

normái mindig és mindenütt irányadóak.” (Nemzeti Pedagógus Kar Etikai Kódexe) 

6. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott, ill. az internetes közösségi oldalakon 

közzétett mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. 

Az intézmény érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve a nyilatkozat adására az 

intézményvezető, vagy az általa megbízott/meghatalmazott személy jogosult. 

A nyilatkozattétel során az Etikai Szabályokat és a személyiségi jogokat be kell tartani.  A 

közölt adatok szakszerűségéért, pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó 

felel. 

A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra, 

valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

7. Az intézmény iratkezelése 

Az intézmény Iratkezelési Szabályzata szabályozza. 

A bölcsődevezető felel az ellátásban lévő gyermekekkel, ill. az alkalmazottakkal kapcsolatos 

nyilvántartások, nyomtatványok és a bölcsőde működésével kapcsolatos iratok biztonságos 

megőrzéséért. Az iratkezelést úgy kell végezni, hogy az irat tartalma csak az arra jogosult 

számára legyen megismerhető, az irat bekerülésének nyomvonala visszavezethető és 

visszakereshető legyen, valamint a szoftverek által kezelt adatok biztonsága is érvényre 

jusson. 

A bölcsődében kiadmányozásra a bölcsődevezető jogosult, aláírási joggal ő rendelkezik. A 

bölcsődében használt bélyegzőkről és azok lenyomatáról is nyilvántartást kell vezetni, 

melyért a bölcsődevezető a felelős. 

Az iratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért a bölcsődevezető felelős.  

8. Adatkezelés 

Az intézmény Adatkezelési Szabályzata szabályozza. 

Az adatkezelés kiterjed: 

 a bölcsödével munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban 

álló természetes személyekre, 

 a bölcsődével jogviszonyban álló kiskorú természetes személyekre, illetve törvényes 

képviselőikre, 

 a bölcsődével jogviszonyban nem álló, de a bölcsődével egyéb módon kapcsolatot 

létesítő természetes személyekre (pl. az intézmény iránt érdeklődők, és szüleik), illetve 

– kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre, 

 azon természetes személyek személyes adataira, akik jogviszonyt kívánnak a 

bölcsődével alapítani, illetve – kiskorú személy esetén – törvényes képviselőikre. 
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V.  

AZ INTÉZMÉNY FELADATKÖRE, A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJE 

1. Az intézmény feladatköre, szolgáltatásai 

A bölcsőde személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás, napközbeni ellátást 

biztosító intézmény. Bölcsődénk hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez. Biztosítja a 

családban nevelkedő - 20 hetes kortól 3 éves korú - gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű gondozását és nevelését. 

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a bölcsődei nevelési-gondozási év végéig maradhat az 

intézményben, illetve amennyiben fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai 

nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább nevelhető és gondozható a 

bölcsődében. 

Intézményünk feladatköre 2007 szeptemberétől kibővült. Az alapellátáson túl, integrált 

csoportban biztosíthatjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását, 6. 

életévük betöltését követő augusztus 31-ig, amennyiben rendelkeznek a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleményével. A bölcsődébe történő felvételről az 

intézményvezető dönt. 

Az alapellátáson túli szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel, játszócsoport 

működtetésével segíti a családokat. 

Továbbá biztosítja a gyermekek étkeztetését, diétás étkeztetését szakorvosi javaslattal 

alátámasztva, és a munkahelyi étkeztetést. 

2. A bölcsődei felvétel rendje 

A bölcsődei felvételkérő adatlapot a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője a 

felvételi időszakban, mely minden év április 01. - május 31., illetve szeptember 01 - 

szeptember 30. napja közötti időszak, formanyomtatványon terjesztheti elő az intézmény 

vezetőjénél. A BÖLCSŐDEI FELVÉTELKÉRŐ ADATLAP valamint a MUNKÁLTATÓI 

IGAZOLÁS nyomtatványok beszerezhetők a Városi Bölcsőde intézményében, illetve 

letölthetők a www.varosibolcsode.hu és a www.hajduboszormeny.hu oldalakról. 

A bölcsődei felvételkérő adatlap benyújtásakor a szülő/törvényes képviselő ellenőrzés 

céljából bemutatja 

 a gyermek anyakönyvi kivonatát, 

 a gyermek lakcímkártyáját, 

 a gyermek TAJ kártyáját, valamint 

magával hozza a gyermek bölcsődei ellátási kérelmét indokoló (a bölcsődei felvételkérő 

adatlapon feltüntetett) egyéb dokumentumok másolatát. 

A bölcsőde iránti igényt a szülő/törvényes képviselő – a felvételi időszakon túl – év közben is 

jelezheti az intézmény vezetőjének, de ebben az esetben a gyermek csak a szabad férőhelyek 

függvényében kerülhet felvételre. 

A bölcsődei felvételről a bölcsődevezető dönt, aki határozatban értesíti a szülőt/törvényes 

képviselőt. Az intézményvezető döntése ellen az értesítés kézhezvételétől számított 10 
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munkanapon belül jogorvoslatnak van helye, melyet a város polgármesterének címezve a 

bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtani. 

Bölcsődei ellátás keretében elsősorban annak a családban élő gyermeknek a nevelését, 

gondozását kell biztosítani akiről: 

 szülei, törvényes képviselői teljes munkaidős foglalkoztatása miatt, munkaerő-piaci 

részvételt elősegítő programban való részvételük miatt nem tudnak napközben 

gondoskodni, és 

a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a gyermeket, 

o aki védelembe vett. 

o akinek szülője, nevelője, tartós betegsége vagy egyéb ok miatt napközben nem tud 

gondoskodni, 

o akinek megfelelő testi-szellemi fejlődése biztosítása érdekében a bölcsődei ellátásra 

szüksége van, 

o aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 

o akinek szülője igazoltan nappali tagozaton tanulmányokat folytat, 

o akit egyedülálló vagy időskorú szülő nevel, 

o aki három vagy több kiskorú gyermeket nevelő szülők gyermeke, 

o pszichológiai szakvéleménnyel vagy szakértői bizottság által kiadott szakvéleménnyel 

rendelkező sajátos nevelési igényű gyermek habilitációs céllal felvehető, ha a 

bölcsődei nevelés, gondozás során nem veszélyezteti sem maga, sem társai testi 

épségét - ebben az esetben a gyermeket próbaidővel lehet felvenni, melynek 

időtartama három hónap. A gyermeket gondozó kisgyermeknevelő, a helyi Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat szakemberének véleménye alapján a bölcsőde vezetője a 

szülővel együtt értékeli a gyermek beilleszkedését, és dönt a gyermek további 

neveléséről, gondozásáról. 

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő mellett és annak hozzájárulásával a védőnő, 

a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat, a 

gyámhatóság is kezdeményezheti. 

VI.  

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ALAPELVEI, FELADATAI 

1. A bölcsődei nevelés - gondozás alapelvei az Országos Alapprogram szerint 

 A család rendszerszemléletű megközelítése 

 A koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

 A családi nevelés elsődleges tisztelete 

 A kisgyermeki személyiség tisztelete 

 A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 

 A biztonság és stabilitás megteremtése 

 Fokozatosság megvalósítása 
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 Egyéni bánásmód érvényesítése 

 Gondozási helyzetetek kiemelt jelentősége 

 A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 

2. A bölcsődei nevelés feladatai 

 A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése 

 Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása 

 Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése 

 A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

VII.  

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, AZ EGYES EGYSÉGEK 

FELADATKÖRE 

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az egyes szervezeti 

egységek közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. 

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító 

fenntartó által, az intézményi szervezeti egységekre, vezetőkre és dolgozókra kötelezően 

előírt feladatokkal és hatáskörökkel. 

1. Az intézmény dolgozóinak létszáma 

A Városi Bölcsőde az alapító okiratban meghatározott feladatait a részére engedélyezett 

közalkalmazotti létszámmal látja el. Az engedélyezett közalkalmazotti létszám a felügyeleti 

szerv részéről minden évben felülvizsgálatra kerül, amit a fenntartó önkormányzat képviselő 

testülete az éves költségvetés keretén belül hagy jóvá. 

A bölcsődék szakmai létszámának irányszámait, és a létszámminimum normáit a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

Az alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat a bölcsődevezető gyakorolja. 

2. Az intézmény szervezeti felépítése 

A feladatok ellátása az alábbi szervezeti egységekben történik. 

2.1. Nevelési- gondozási egység–bölcsődei ellátás 

Három egység 6 csoportszobájában 13 kisgyermeknevelő végzi a gyermekek szakszerű 

ellátását, nevelését-gondozását. 

Egységenként egy bölcsődei dajka segíti a kisgyermeknevelők nevelési-gondozási munkáját, 

végzik továbbá a bölcsőde egészének takarítását. 
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2.2. Élelmezési egység–bölcsőde konyha (100 adagos) 

Biztosítja az ellátottak és az alkalmazottak étkeztetését, figyelembe véve a HACCP 

előírásait, illetve a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírásokról rendelkező jogszabályt. 

Élelmezésvezető, 3 szakács, 1 kézilány gondoskodik a jogszabálynak megfelelő 

élelmezésről. Megbízási szerződéssel foglalkoztatott dietetikus bevonásával, a speciális 

étkeztetés is biztosított. 

2.3. Technikai kisegítő egység 

A mosónő-, varrónő végzi a textíliák mosását, vasalását, javítását. 

A szervezeti egységek létszám minimumát és a munkakörökhöz szükséges képesítési 

előírásokat a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet szabályozza. 

3. Intézményi munkakörök 

 bölcsődevezető 

 bölcsődevezetőt helyettesítő feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő 

 kisgyermeknevelő 

 bölcsődei dajka 

 élelmezésvezető 

 szakács 

 kézilány 

 mosó-, varrónő 

Az intézmény szervezeti felépítését, alá- és fölérendeltségi viszonyait az SZMSZ 2. sz. 

melléklete tartalmazza. 

VIII.  

A FELADATOK MUNKAKÖRÖNKÉNTI MEGHATÁROZÁSA 

A feladatok részletes leírását a névre, beosztásra és munkakörre szóló „Munkaköri leírás” 

tartalmazza. 

A munkaköri leírásoknak tartalmaznia kell a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a 

munkakörnek megfelelő konkrét feladatait, jogait és kötelességeit, helyettesítésének rendjét. 

A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat 

változása esetén azok bekövetkezésétől 15 napon belül módosítani kell. 

A munkaköri leírások összeállításáért, azok aktualizálásáért a bölcsődevezető felelős. 
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1. Bölcsődevezető 

Az intézmény irányításával, vezetésével kapcsolatos általános feladatai 

 Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, külső szervek és szervezetek, valamint a 

Képviselő-testület és bizottságai előtt az intézményt teljes jogkörrel képviseli. 

 Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az intézmény ésszerű és 

takarékos gazdálkodásáért. 

 Előkészíti, koordinálja, figyelemmel kíséri a pályázati munkát. 

 Mint az önkormányzat által kinevezett vezető, végrehajtja az önkormányzati 

határozatokat, polgármesteri utasításokat, gondoskodik azok intézményi szintű 

érvényesítéséről. 

 Gondoskodik a Polgármesteri Hivatal osztályai által kért adatok gyors és pontos 

szolgáltatásáról. 

 Elkészíti, vezeti és ellenőrzi a különböző jogszabályok által előírt nyilvántartásokat. 

 Irányítja és ellenőrzi a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak ellátását, felelős a 

bölcsődében gondozott gyermekek harmonikus fejlődéséért. 

 Dönt a bölcsődei ellátás igénybevételéről. 

 Az ellátás megkezdésekor a szülővel/törvényes képviselővel megállapodást köt. 

 Végzi a panaszok és közérdekű bejelentések vizsgálatát, szükség esetén intézkedést 

tesz. 

 Vezetői munkáját a hatályos jogszabályok előírásai szerint, azok érvényesítése 

érdekében folytatja. 

Személyekkel kapcsolatos feladatai 

 Az intézményben dolgozó közalkalmazottakról a Kjt. 5. számú mellékletében 

meghatározott adatkörre kiterjedő pontos és naprakész alapnyilvántartást vezet. 

 Az intézményben dolgozó közalkalmazottak személyi anyagát elkülönített, zárt, 

biztonságos helyen, személyenként rendszerezve tárolja, a személyi anyag iratait 

iktatja, és azokról tartalomjegyzéket vezet. 

 Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

rendelkezései alapján az intézmény szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározza a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét és a törvény 

rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek 

teljesítéséről, a vagyonnyilatkozatok őrzéséről. 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30/E.§ (2) 

bekezdésében foglaltak kötelezettségének megfelelően rendszeresen tájékoztatja a 

fenntartót az intézményben betöltetlenné vált munkakörök megnevezéséről, a 

betöltéshez szükséges iskolai végzettségről, szakképzettségről és szakképesítésről, 

illetve egészségügyi alkalmassági feltételekről. 

 Gyakorolja az intézmény dolgozóval kapcsolatos munkáltatói jogokat, elvégzi a 

létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 
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 Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

döntéseknél jogszabály által előírt egyeztetési kötelezettségeinek eleget tesz. 

 A munkatársakat (önmagát is) a szakmai ismeretek terén önképzésre, továbbképzésre 

ösztönzi. 

 Kidolgozza és működteti az alkalmazottak minősítési rendszerét a Kjt. 40.§-ában 

foglaltak szerint. 

A gazdálkodással és az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyonnal összefüggő feladatai 

Gondoskodik: 

 a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

 az intézmény költségvetésének elkészítésről, 

 a fenntartó által elfogadott költségvetés alapján az intézmény működésnek személyi- 

és tárgyi feltételeinek megteremtéséről. 

 a tervezési, beszámolás, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

 a rendelkezésére álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

 a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 

meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

 a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáról, 

 az intézményi számviteli rendről, valamint 

 a belső kontroll rendszer megszervezéséről, hatékony, eredményes és gazdaságos 

működtetéséről. 

Köteles: 

 olyan rendszert bevezetni, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 

továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

 a benyújtott beszámolókat úgy elkészíteni, hogy az a jogszabályi előírások szerint a 

valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözzék a szóban 

forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, 

 a szervezeten belül a felelősségi köröket úgy körülhatárolni, hogy a dolgozók tisztában 

legyenek a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy 

végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. 

Egyéb feladatok 

 A fenntartóval együttműködve elkészíti az intézmény szakmai, fejlesztési terveit, 

valamint a bölcsőde hosszú távú stratégiai tervét. 

 Előkészíti az alábbi dokumentumokat: 

o az intézmény évesé munkaterve, 

o SZMSZ, 
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o házirend, 

o minden működéssel kapcsolatos egyéb dokumentum. 

 Gondoskodik a nemzeti és egyéb ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megünnepléséről, az intézményi hagyományok ápolásáról. 

 A szakmai, illetve a vezetői munkát elősegítő továbbképzéseken vesz részt, és a 

megszerzett tanúsítvány másolatát 8 napon belül megküldi a polgármester részére. 

 Annak érdekében, hogy az éves rendes szabadság az esedékesség évében 

felhasználásra kerüljön, minden év január 31. napjáig éves szabadságolási tervet nyújt 

be a polgármesterhez. és a tárgyévi szabadságot e tervnek megfelelően veszik ki. 

 Amennyiben további munkavégzésre irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, e 

szándékát a Kjt. rendelkezéseinek megfelelően köteles előzetesen bejelenteni. 

 Minkából való távollétét, valamint a távolléte ideje alatt a helyettesítési feladatokat 

ellátó személy nevét és elérhetőségét köteles előzetesen, írásban bejelenteni a 

polgármesternek. 

Kapcsolattartás 

 Részt vesz, illetve képviselteti magát a Képviselő-testület, illetve illetékes szakmai 

bizottságai nyilvános ülésein, központi ünnepségei, közéleti rendezvényein. 

 Rendszeresen kapcsolatban áll és együttműködik a szülői szervezettel, 

társintézményekkel, szakmai szervekkel, biztosítja a jogszabályokban meghatározott 

működési feltételeit. 

 Jelzi a fenntartónak az intézményben bekövetkezett rendkívüli eseteket, valamint a 

rendkívüli szünet elrendelését. 

 A fenntartóval folyamatosan kapcsolatot tart, együttműködik a fenntartó hivatalának 

vezetőivel, munkatársaival, társintézményekkel. 

Általános felelősségi körébe tartozik 

 A gyermekbalesetek megelőzése, tűz-, és munkavédelmi feladatok ellátása. 

 Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. 

 A bölcsőde jogszabályban meghatározott dokumentumainak előkészítése, szükség 

estén módosítása, valamint azok jóváhagyására történő előterjesztése a fenntartónál. 

 Gondoskodik a dokumentumok nyilvánosságra hozataláról. 

 A fenntartó törvényességi ellenőrző munkájában történő együttműködés. 

 Az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátása. 

 A feladatai ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott 

vagyon rendeltetésszerű igénybevétele. 

 A költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítése. 

 A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos 

feladatok teljes és hiteles elvégzése. 
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 A gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjának megteremtése. 

 Az intézmény számviteli rendjének biztosítása. 

 A belső ellenőrzés megszervezése és működtetése. 

A bölcsődevezető távollétében teljes jogkörrel Nagyné Balogh Krisztina vezetőt helyettesítő 

feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő helyettesíti. 

 

2. Bölcsődevezetőt helyettesítő feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő 

 Kiemelt figyelmet fordít a család – bölcsőde kapcsolatának elmélyítésére, őszinte, 

partneri együttműködés kialakítására törekszik. 

 Segíti a bölcsőde szakmai és működési munkáját, eredményes munkakapcsolatot alakít 

ki társintézményekkel (óvodákkal, korai fejlesztést végző intézményekkel, 

gyermekjóléti szolgálattal. védőnői szolgálattal, fenntartóval) és elkészíti az éves 

jelzőrendszeri konferenciákhoz kötődő beszámolókat. 

 A bölcsőde feltöltöttségének figyelembe vételével, a bölcsődevezetővel megszervezi 

és biztosítja az alapfeladatokon túli szolgáltatások (időszakos gyermekfelügyelet, 

játszócsoport) működését. 

 Szükség esetén rövid időre helyettesíti a csoportjából távollévő kisgyermeknevelőt, 

igény szerint segíti a kisgyermeknevelők munkáját, felügyeletet biztosít. 

 Havi rendszerességgel vezeti a gyermekek korcsoportonkénti nyilvántartását. 

 Napi rendszerességgel vezeti a gyermekek bölcsődei napi jelenlét kimutatását. Napi 

rendszerességgel létszámjelentést készít a gazdasági-élelmezésvezetőnek. A 

KENYSZI, nyilvántartási rendszerében a bölcsődei ellátást igénybevevőkről – napi 

jelentést, továbbít. 

 Felvételi napló vezetése, frissítése. 

 Felvételkor a ’ Bölcsődei gyermek-egészségügyi  törzslapban’ anamnézis felvétele, a 

gyermek adatainak, születési körülményeinek, oltási adatainak valamint a szülők 

adatainak felvezetése. 

 Határozatok elkészítése a bölcsődei ellátásba történő felvételről és az ellátás 

megszüntetéséről. 

 Iratok kezelési, iktatási, rendszerezési feladatainak elvégzése. 

 Minden hónap elején ellenőrzi a dolgozói fizetési jegyzékeket, eltérés esetén a 

bölcsődevezető és a MÁK részére jelzéssel él. 

 Az átutalásos és készpénzes számlák összegzése, megosztása, kezelése, szükség 

szerint eljuttatása a gazdasági feladatot ellátó gazdasági csoportnak. 

 A bölcsődevezető távolléte esetén a kötelezettségvállalások ellenjegyzését végzi 

meghatározott összegig. 

 A munkavállalók személyi anyagának felelősségteljes kezelése. 

 Előkészíti és koordinálja az adatszolgáltatásokat (statisztikai, szakmai, 

kormányhivatali, népegészségügyi ellenőrzésekre, normatíva igénylésre és 

elszámolásokra vonatkozókat egyaránt.) 
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 Évente személyenként egyszer a belső ellenőrzés keretében a bölcsődevezetővel 

együtt figyeli meg és értékeli szóban és írásban az egységben dolgozó kollégák és 

egyéb dolgozók munkáját. 

 Gyerekekről, dolgozókról vezetett elektronikus adatnyilvántartás készítése kezelése, 

frissítése. Adatlapok szerkesztése, sokszorosítása. 

 Közreműködik a vezető által elkészítendő szakmai program, SZMSZ elkészítésében, 

valamint a működéshez szükséges egyéb szabályzatok elkészítésében, 

aktualizálásában. 

 Konyhai jelentők, létszám jelentők és egyéb a szakmai dokumentációkhoz szükséges 

nyomtatványok igény szerinti szerkesztése, sokszorosítása. 

 Ismereteinek megőrzése és bővítése érdekében folyamatosan tájékozódik a szakmai 

elvárások, elvek és módszerek felől. Részt vesz a munkaértekezleteken, belső 

továbbképzéseken. A bölcsődevezető által elkészített továbbképzési terv szerint 

részese a 9/2000.(VIII.4.) SZCSM rendeletben foglaltak szerinti továbbképzéseknek. 

 Folyamatos, együttműködő kapcsolatot tart a Fazekas Gábor Idősek Otthona gazdasági 

és munkaügyi csoportjával a felmerülő kérdések továbbítása, közvetítése, szükséges 

adatok, nyilvántartások szolgáltatása érdekében. 

 Elősegíti az új vagy GYED-ről, GYES-ről visszatérő dolgozók közösségbe való 

szakmai és emberi beilleszkedését, tájékozódását. Segíti a közcélú foglalkoztatottak 

beilleszkedését, valamint a bölcsődevezetővel egyeztetve részt vesz feladataik, 

munkarendjük megszervezésében. 

 Elkészíti és vezeti a bölcsődevezető munkáltatói jogkörének gyakorlásához szükséges 

nyilvántartásokat (szabadságok engedélyezése, kiadása, jelenléti ívek, munkaidő, 

délutáni műszakpótlék és helyettesítési pótlék nyilvántartó, kiküldetési rendelvények 

stb.) 

 Havi rendszerességgel ellenőrzi a dolgozók foglalkozás-egészségügyi kiskönyvének 

érvényességét, lejártára figyelmeztet. 

 Rendszeresen részt vesz munka-, baleseti- és tűzvédelmi oktatáson. 

 Tűzjelzés, tűz hibajelzés és behatolás jelzés esetén a bölcsődevezető akadályoztatása 

esetén helyette az intézkedésben részt vegyen. 

 Az intézményvezető távolléte esetén az általános helyettesítési feladatokat látja el. 

További feladatai, hatáskörét, jogkörét, felelősségét és kötelességét munkaköri leírása 

tartalmazza. 

3. Kisgyermeknevelő 

A bölcsődevezető és az egységvezető irányításával dolgozik. 

 Nevelési- gondozási munkája során eleget tesz a mindenkori szakmai elvárásoknak. 

 Figyelemmel kíséri és elősegíti a gondjaira bízott gyermekek testi és szellemi 

fejlődésének folyamatát. Szakmai tudásával segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, 

támogatja kezdeményezéseiket, önállósulási törekvéseiket. 



A hajdúböszörményi Városi Bölcsőde 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 23 

 A korszerű nevelési-gondozási elveket az egyéni fejlettség figyelembe vételével 

alkalmazza, és a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez érzelmi biztonságot teremt. 

 A szakmai követelményeket gondos előkészítés után, az egyéni igények tiszteletben 

tartásával alkalmazza. Ebben támaszkodik kisgyermeknevelő társaira, akikkel 

együttműködik a kisgyermeknevelői munkarend pontos kialakításában és 

megvalósításában. 

 A gyermekek bölcsődei életét úgy alakítja – a rugalmas, jó és folyamatos napirend 

elvárásainak megfelelően – hogy az ébrenléti idő változatos tevékenységre, 

tapasztalatszerzésre adjon lehetőséget, a várakozási idő kiküszöbölésével. A 

napirendet úgy szervezi meg, hogy a gyermekek a lehető legtöbb időt töltsék a 

szabadlevegőn. 

 Nevelési-gondozási munkáját a „saját” kisgyermeknevelő rendszeren keresztül, a 

gyermekek gondozási sorrendjének figyelembe vételével végzi. 

 Beszoktatásnál empátiával, tapasztalatainak felhasználásával segíti a gyermekek 

bölcsődei beilleszkedését. A szülőkkel folyamatosan együttműködve csökkenti az 

elválás okozta nehézségeket. 

 Kiemelt figyelmet fordít a család – bölcsőde kapcsolatának elmélyítésére, őszinte, 

partneri együttműködés kialakítására törekszik. Szakmai tudásával, humánumával a 

tartalmas napi kapcsolatokon túl a kisgyermeknevelői munka társadalmi 

elismertetettségét is növeli. Ennek érdekében szakmai felkészültségével, szociális 

érzékenységével, hitelességével biztosítja a bölcsőde nyitottságát a családlátogatáson, 

szülői értekezleten, szervezett programokon is. Tiszteletben tartja a családok 

gyermekneveléssel kapcsolatos kulturális hagyományait, szokásait. 

 Segíti a gyermekintézmények szakmai munkáját, eredményes munkakapcsolatot alakít 

társintézményekkel (óvodákkal, korai fejlesztést végző intézményekkel, gyermekjóléti 

szolgálattal.) 

 A mindenkori követelményeket figyelembe véve elvégzi a nevelő-gondozó munkához 

kapcsolódó dokumentációs feladatokat. Szakszerű, tartalmas és folyamatos 

feljegyzésekkel ad hű képet a gyermek bölcsődés életéről, fejlődéséről (eü. törzslap, 

fejlődési napló, üzenő füzet, csoportnapló). 

 Gondoskodik arról, hogy csoportja és az ahhoz tartozó helyiségek, bútorok, a 

gyermekek fejlettségi szintjének és biztonságának, esztétikai igényeknek megfelelőek 

legyenek. Gondoskodik megfelelő játékkészletről figyelembe véve az egészségügyi és 

pedagógiai szempontokat. 

 Rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermek egészségi állapotát és a változásokat. 

 Ismereteinek megőrzése és bővítése érdekében folyamatosan tájékozódik a szakmai 

elvárások, elvek és módszerek felől. Részt vesz a munkaértekezleteken, belső 

továbbképzéseken. A bölcsődevezető által elkészített továbbképzési terv szerint 

részese a 9/2000.(VIII.4.) SZCSM rendeletben foglaltak szerinti továbbképzéseknek. 
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 A szakmai gyakorlaton lévő hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítésére 

törekszik. 

 Folyamatos kapcsolatot tart és összedolgozik a bölcsődei dajkákkal, technika 

dolgozókkal, a gyermekek igényeit, szükségleteit szem előtt tartva. 

 Gondoskodik a gyermekek tiszta, esztétikus megjelenéséről, a környezet higiéniájáról, 

a közegészségügyi előírások maradéktalan betartásáról. 

 A gondozási egység berendezéseinek, bútorainak, eszközeinek állagát megóvja, és 

azokat felelősséggel kezeli. Műszaki és egyéb meghibásodásokat azonnal jelenti a 

bölcsődevezetőnek. 

 Rendszeresen részt vesz munka-, baleseti- és tűzvédelmi oktatáson. 

 Tevékenyen részt vesz a bölcsőde által szervezett programokon, a bölcsődevezető által 

megadott feladatokban. Munkájával, legjobb tudásával hozzájárul annak szakszerű és 

sikeres elvégzésében, lebonyolításában. 

 Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a kisgyermeknevelő több elemből álló 

habilitációs munkát végez: - gondoz, - napirendbe illesztve végzi az egyéni és 

csoportos foglalkozásokat a gyógypedagógus irányítása alapján. 

 Nagyobb betegségek, tömeges hiányzás esetén illetve járványos időszakokban 

fokozottabban végzi a játékok fertőtlenítő lemosását. 

További feladatai, hatáskörét, jogkörét, felelősségét és kötelességét munkaköri leírása 

tartalmazza. 

4. Bölcsődei dajka 

 A bölcsődevezető és az egységvezető irányításával végzi a bölcsőde helyiségeinek 

naponkénti takarítását. Feladatait a munkaköri leírás mellékleteként szereplő 

részletesebb munkafolyamat leírás alapján végzi. A kisgyermeknevelők irányításával 

segíti a nevelési, gondozási tevékenységeket. 

 A napi takarítás során figyelembe veszi a csoportban élő gyerekek napirendjét. 

 Étkezések után a csoportszobákat és egyéb helyiségeket rendbe teszi (asztal, tér 

elrendezése, ételhulladék feltakarítása). 

 A szennyeződést okozó alkotó tevékenység, játék (festés, gyurmázás, vágás…) után 

feltakarít. 

 A fürdőszoba és mellékhelyiségek, valamint felszerelési tárgyaik fertőtlenítő 

takarítását folyamatosan, illetve szükségszerűen végzi. A takarításhoz külön vödröt és 

felmosó ruhát használ, és azokat elkülönítve tárolja. 

 Nagyobb betegségek, tömeges hiányzás esetén illetve járványos időszakokban 

fokozottabban végzi az ajtók, kilincsek, pelenkázók, bútorzat (székek, asztalok, padok, 

fektetők) fertőtlenítő lemosását, és az ágyneműk cseréjét. 
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 Gondoskodik a terasz és felszerelési eszközei tisztántartásáról, fertőtlenítő 

lemosásáról, a homokozó naponkénti rendben tartásáról. 

 Télen közreműködik a bejárat és a terasz síktalanításában, a hó eltakarításában. 

 Rendszeresen végzi munkaterülete nagytakarítását: havi (búrák, csövek, fűtőtestek, 

tisztítását, lemosását, falak, mennyezet virágok portalanítását, ajtók, ablakok, mosható 

falburkolatok, csempe tisztítószeres, fertőtlenítő lemosását, szőnyegek alaposabb 

tisztítását), és negyedéves (ablakok tisztítását, függönyök, sötétellők mosatását) 

időközökben. 

 A gyerekek udvarra való kimenetele előtt kikészíti a játékokat, levegőzés után 

visszarakja a játékraktárba. Szükséges szerint, de főleg nyers időben szárazra, tisztára 

törli a mászókákat és egyéb játékokat használatba vételük előtt. 

 Segíti a kisgyermeknevelők munkáját (altatáshoz szükséges eszközöket előkészíti, 

ébredés után elrakja). 

 Besegít a szabad levegőn tartózkodás előkészítésébe úgy, hogy szükség szerint 

felügyeletet biztosít az udvaron és a szobában egyaránt. Teljes jelenlétével és 

felelősséggel fogadja az udvaron illetve a csoportszobába a gyerekeket. 

 Kéthetente, illetve szükség szerint lehúzza a szennyes fektető huzatokat, melyeket a 

mosodába lead. 

 Munkaidejét beosztva végzi a rábízott gondozási egység illetve emeleti (öltözők, 

mosdók, vécék, folyosó, aula, fejlesztőszoba, konferencia terem) és egyéb helyiségek, 

a lépcsőházak takarítását. 

 Szükség szerint a bölcsődevezető kérésére besegít a konyhának az edények 

elmosogatásában. 

 Részt vesz a bölcsődében szervezett programok lebonyolításában. 

További feladatai, hatáskörét, jogkörét, felelősségét és kötelességét munkaköri leírása 

tartalmazza. 

5. Mosó- varrónő 

 Munkáját a bölcsődevezető vezetése és ellenőrzése alatt végzi. 

 Meghatározott időben összegyűjti a csoportokban keletkezett szennyes textíliákat. 

 A mosnivalókat szín és minőség szerint csoportosítja, szükség szerint beáztatja, majd 

géppel kimossa, szárítja és vasalja. 

 A pelenkát egyéb fehérneműtől és textíliától elkülönítve, a higiénés mosás 

feltételeinek biztosításával mossa, vasalja. 

 Végzi a dolgozók védő- és munkaruháinak, valamint a konyhai textília mosását, 

vasalását, esetenként javítását. 
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 A kimosott, kivasalt textíliákat csak erre a célra rendszeresített tiszta kosarakban 

 Rendszerezi, a csoportokhoz a munkarendben meghatározott időben visszaszállítja, és 

számszerűen átadja. 

 Különböző színű vagy feltűnő megjelöléssel ellátott kosarakat használ a tiszta és a 

szennyes ruhák szállításához. 

 A vasaláskor hibásnak észlelt textíliákat külön válogatja és megjavítja, javítás után a 

csoportnak leadja. 

 A mosoda naponkénti és havonkénti takarítását végzi a közegészségügyi előírások 

szerint. 

 A mosodai gépeket kizárólag felügyelet mellett üzemelteti. 

 A mosó- és vegyi anyagokat havonként igényli, és zárt helyen tárolja. 

 A mosás-technológiai utasításban foglaltak szerint kezeli a bölcsődés gyermekek és a 

konyha textíliáit, valamint az alkalmazottak védőruháit. 

További feladatai, hatáskörét, jogkörét, felelősségét és kötelességét munkaköri leírása 

tartalmazza. 

6. Élelmezésvezető 

Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv 

pénzügyi, gazdasági szakembereivel. 

 A bölcsőde gazdasági ügyvitelének ellátása, az előírt nyilvántartások vezetése, 

anyagok, élelmiszerek beszerzése. 

 Végzi az élelmezés nyersanyagszükségletének megtervezését, beszerzését, 

könyvelését adott szállítási napokon gondoskodik az áru átvételéről, (különös 

figyelemmel a szavatossági időre, mennyiségre, minőségre), gondoskodik az 

élelmiszerek szakszerű tárolásáról. 

 Vezeti az élelmezéssel kapcsolatos nyilvántartásokat. Kiszámítja az étkezési díjakat. 

 Összeállítja az alkalmazottak étrendjét. A gyermekek részére a tápanyagszükségletnek 

megfelelően a bölcsőde vezetője és a megbízott dietetikus együttműködésével készíti 

el az étrendet. Elvégzi a gyermekek számára felhasznált élelem biológiai érték- és 

tápanyagszámításait. 

 Folyamatosan kapcsolatos tart az intézménnyel megbízási jogviszonyban álló 

dietetikussal (speciális étkeztetés, tápanyag-érték számítás). 

 Figyelemmel kíséri a modern táplálkozástudomány eredményeit, és azokat a felnőttek 

és gyermekek élelmezésében alkalmazza. 

 Felelős az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályok betartásáért, ide 

tartozik az ételmérgezések és azok gyanújával kapcsolatos eljárások ismerete. 
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 Feladata az ételek korszerű elkészítésének, adagolásának, szállításának 

megszervezése, irányítása és ellenőrzése. 

 Felelős azért, hogy a felszolgált étel minőségileg és mennyiségileg az előírásnak 

megfelelő legyen. 

 Megszervezi és ellenőrzi az ételmaradék higiénikus kezelését és elszállítását. 

 Irányítja és ellenőrzi a konyha dolgozóinak a munkáját. 

 A bölcsődevezetőt havonta tájékoztatja a felhasználási normáról. 

 Büntetőjogi felelősséggel tartozik a raktárkészlet mennyiségi és értékbeli kezelésének 

pontosságáért. 

 Köteles a bölcsőde vagyonát képező tárgyak megőrzéséről gondoskodni. 

 Feladata a másnapi nyersanyag kiszabat előkészítése a szakács segítségével. 

 Közreműködik a gazdasági-, pénzügyi- és műszaki tevékenységek 

szabályszerűségében. 

 Közreműködik az intézmény költségvetési tervezetének, a gazdálkodásról szóló 

beszámoló jelentések, az adatszolgáltatáshoz szükséges anyagok elkészítésében. 

 Folyamatos, együttműködő kapcsolatot tart a Fazekas Gábor Idősek Otthona gazdasági 

osztályával, az intézmény ügyintézőivel. 

 Elkészíti és aktualizálja az élelmezéssel kapcsolatos belső szabályzatokat. 

 Az intézményvezető felkérésére megszervezi, biztosítja és ellenőrzi az intézmény 

szervezeti egységei részére a folyamatos anyagellátást, továbbá a tárgyi eszközök és a 

műszaki berendezések folyamatos és biztonságos üzemeltetését, karbantartását és 

javítását. 

 Aláírási, kiadmányozási joga van a saját munkakörében keletkezett iratok, levelezések 

kapcsán. 

További feladatai, hatáskörét, jogkörét, felelősségét és kötelességét munkaköri leírása 

tartalmazza. 

7. Szakács 

Munkáját közvetlenül az élelmezésvezető irányítja. Munkája végzése során figyelembe veszi 

a bölcsődevezető, a megbízott dietetikus útmutatásait, a kisgyermeknevelők igényeit a 

gyermekek egyedi étkezési szükségleteivel kapcsolatban. 

 Szervezi és irányítja a konyhán dolgozók munkáját az ételek elkészítése során. 

 Az ételek elkészítését a HACCP rendszer követelményei szerint megfelelő 

mennyiségben, a gyermekek napirendjéhez igazodó időpontban elkészíti úgy, hogy az 

ételféleségek élvezeti értéke, minősége, íze, állaga, hőmérséklete kifogástalan legyen. 
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A HACCP rendszer munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatait naprakészen, 

pontosan vezeti. 

 Az élelmezésvezetőt helyettesítve szükség szerint átveszi az általa ellenőrzött 

megfelelő minőségű, mennyiségű (érvényes szavatossági idejű) nyersanyagot. 

 Gondoskodik a megfelelő, szakosított tárolásról, esetenként méréssel ellenőrzi a 

kiszabott mennyiséget. A napi kiszabat szerinti élelmi anyagokat maradéktalanul 

felhasználja. 

 A munkaterülethez kapcsolódó ÁNTSZ utasításokat, előírásokat betartja és betartatja. 

 A gyermeklétszámnak megfelelően, az élelmezésvezető által tervezett étlap szerint 

gondoskodik az ételek higiénikus elkészítéséről, kóstoltatásáról, megfelelő 

hőmérsékletű tálalásáról, kiosztásáról, az előírt időpontokban a gondozási egységekbe 

történő eljuttatásáról. 

 Az ellátottak ételeinek elkészítésekor figyelembe veszi a gyerekek életkorát, fejlettségi 

szintjét és a megfelelő konyhatechnológiát alkalmazza. 

 Minden kitálalásra kerülő ételféleségből – az előírásoknak megfelelően – ételmintát 

tesz el, megőrzi, ellenőrzés során bemutatja. 

 Gondoskodik a konyha és a konyhához tartozó helyiségek, berendezések, felszerelések 

tisztántartásáról, a mosogatási fázisok előírás szerinti betartásáról. 

 Élelmezési területekhez tartozó valamennyi helyiség takarításának, fertőtlenítésének 

folyamatos, valamint a nyári nagytakarítás elvégzése. 

 Figyelemmel kíséri a konyhai berendezések, felszerelések, edények állapotát. A 

szükséges javításokra, pótlásokra felhívja az élelmezésvezető figyelmét. 

 Feladata a felnőttek ételeinek az elkészítése, kiosztása az előírásoknak megfelelően, a 

megrendelt adag és az étlap szerint. 

 Étkezési időkben a tálaló kocsik igény szerinti, szakszerű, pontos felkészítése, 

eljuttatása a csoportszobákba. Étkezés után a kocsi visszavitele, letakarítása, 

fertőtlenítése. 

 Munkaideje alatt valamennyi munkafázisban /előkészítés, ételkészítés, mosogatás, 

stb./ kiemelt figyelmet fordít a közegészségügyi, higiénés előírások maradéktalan 

betartására. 

 Munkaideje alatt védőruhát (fehér sapka, hajháló, póló vagy köpeny, kötény nadrág, 

megfelelő lábbeli), védőeszközt köteles használni. 

 Az ételhulladékot előírás szerint kezeli, gondoskodik a megfelelő tárolásáról. 

 A veszélyes hulladékot szakszerűen tárolja. 
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 Jelzi a konyha havi fogyó- és vegyi anyag igénylését és javaslatot tesz az üveg- és 

porcelánedények pótlására. 

 Nagy gondot fordít a saját és a konyhai kisegítők személyi higiénéjére. Munkába 

állása előtt és utána tisztálkodik, kezeit fertőtleníti, haját kendővel, hajhálóval lekötve 

hordja. 

 Részt vesz a bölcsődében szervezett munkaértekezleteken és a bölcsődei 

programokon. 

További feladatai, hatáskörét, jogkörét, felelősségét és kötelességét munkaköri leírása 

tartalmazza. 

8. Konyhai kisegítő-kézilány 

Munkáját közvetlenül az élelmezésvezető irányítja. Munkája végzése során figyelembe veszi 

a bölcsődevezető, a szakács útmutatásait, a kisgyermeknevelők igényeit a gyermekek egyedi 

étkezési szükségleteivel kapcsolatban. 

 A szakács közvetlen irányítása mellet-részt vesz az előkészítő műveletekben, 

segédkezik az éppen adódó teendők ellátásában (mosogatás, raktárrendezés, következő 

napi előkészítés). 

 A HACCP rendszer munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, naprakészen, 

pontosan vezeti. 

 Étkezési időkben a tálaló kocsik igény szerinti szakszerű, pontos felkészítése, 

eljuttatása a csoportszobákba. Étkezés után a kocsi visszavitele, letakarítása, 

fertőtlenítése. 

 Mosogatásnál az előírt szabályok betartása, az edények és eszközök megfelelő 

tárolása, épségük megóvása. 

 Munkaideje alatt valamennyi munkafázisban (előkészítés, ételkészítés, mosogatás, 

stb.) kiemelt figyelmet fordít a közegészségügyi, higiénés előírások maradéktalan 

betartására. 

 Élelmezési területekhez tartozó valamennyi helyiség takarításának, fertőtlenítésének 

folyamatos, valamint a nyári nagytakarítás elvégzése. 

 Az általa használt edények, eszközök, berendezések meghibásodását azonnal jelenti az 

élelmezésvezetőnek. 

 Munkaideje alatt védőruhát (fehér sapka, hajháló, póló vagy köpeny, kötény nadrág, 

megfelelő lábbeli), védőeszközt köteles használni. 

 Nagy gondot fordít a saját személyi higiénéjére. Munkába állása előtt és utána 

tisztálkodik, kezeit fertőtleníti, haját kendővel lekötve hordja. 

 Munkavégzése során következetesen betartja a munka- és tűzvédelmi előírásokat. 
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 Részt vesz a bölcsődében szervezett munkaértekezleteken. 

További feladatai, hatáskörét, jogkörét, felelősségét és kötelességét munkaköri leírása 

tartalmazza. 

9. Megbízással dolgozó – Dietetikus 

Munkáját az intézményvezető ellenőrzése mellett, az élelmezésvezetővel együttműködve 

végzi. A megbízási szerződésben meghatározottak szerint látja el a diétás étrendek 

összeállítását. 

IX.  

GAZDÁLKODÁSI FELADATOK 

1. Bankszámla feletti rendelkezés 

A Városi Bölcsőde bankszámlával rendelkezik. A bölcsőde fizetési kötelezettségeit a 

gazdasági szervezettel rendelkező önálló költségvetési szerv, a Fazekas Gábor Idősek Otthona 

teljesíti. 

A számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Hajdúböszörmény 

A számlavezető pénzintézet címe: 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos u. 14-16. 

2. Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés rendje 

A Városi Bölcsőde előirányzatai feletti rendelkezéseit illetően részjogkörrel rendelkezik, a 

kötelezettségvállalások tekintetében az alábbi előirányzatok esetében rendelkezik saját 

hatáskörrel: 

 személyi juttatások előirányzata, 

 munkaadót terhelő járulékok előirányzata, 

 szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzata 

 költségvetésben nem tervezett bevételek (pályázat, átvett pénzeszközök) felhasználása 

tekintetében. 

A bölcsődevezető a kötelezettségvállalásait csak és kizárólag a Fazekas Gábor Idősek Otthona 

gazdasági vezetőjének pénzügyi ellenjegyzésével gyakorolja. 

Utalványozási jogkörrel az bölcsődevezető, egy meghatározott összegig a vezetőt helyettesítő 

feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő rendelkezik. 

3. Költségvetés készítés rendje 

Az éves költségvetés tervezése a Városi Bölcsőde és Fazekas Gábor Idősek Otthona között 

létrejött munkamegosztási megállapodás alapján történik. A költségvetés az intézmény 

feladatait és tevékenységét összefoglaló, a bevételeket és a kiadásokat részletes jogcímként 

kimutató, a foglalkoztatottak létszámára és összetételére, a feladatmutatókra is kiterjedő 

dokumentum. 

Az intézményi költségvetés naptári évre készül. 
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4. A költségvetési előirányzatok évközi módosítása 

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása a Városi Bölcsőde és Fazekas Gábor Idősek 

Otthona között létrejött munkamegosztási megállapodás alapján történik. 

Az éves költségvetési előirányzatok módosítása tekintetében az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet, valamint az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete 

szerint kell eljárni. 

X. 

BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS, AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

1. Belső kapcsolattartás 

Az intézmény belső kapcsolattartása a szakmai értekezletek, munkamegbeszélések, és belső 

továbbképzések formájában valósul meg. 

1.1 A bölcsődevezető negyedévente munkaértekezletet hív össze, melyen részt vesz a 

bölcsődevezető és minden alkalmazott. 

Az értekezlet témái: 

 az intézmény által, az eltelt időszakban elvégzett munka értékelése 

 az elkövetkezendő időszak feladatainak meghatározása, 

 tájékoztató az intézmény működéséről, fejlesztési terveiről, 

 a munkahelyi fegyelem és szabályok betartásáról, 

 a dolgozók által megfogalmazott kérdések, vélemények, javaslatok megválaszolása, 

 aktualitások. 

1.2 A belső továbbképzés az éves munkatervben leírtak szerinti rendszerességgel történik. 

1.3 A Közalkalmazotti Tanács üléseit szükség szerint tartja, a közalkalmazotti tanácsot az 

elnök hívja össze. Minden esetben össze kell hívni, ha valamelyik tag, vagy a munkáltató az 

ok megjelölésével kéri. 

1.4 Az Érdekképviseleti Fórum szükség szerint tart üléseket, évente azonban legalább egy 

ülés megtartása kötelező. 

2. Az intézmény külső kapcsolatai 

Fenntartó: 

 biztosítja a bölcsőde személyi és anyagi jellegű működési feltételeit, 

 az intézmény vezetőjével egyetértésben meghatározza az intézmény dolgozóinak 

létszámát, 

 meghatározza a felhasználható béralapot, 

 biztosítja az eredményes működéshez szükséges tárgyi feltételeket, 

 az információ és adatszolgáltatással segíti az intézmény működését, 

 beszámoltatja a vezetőt a feladatok ellátásáról, 

 ellenőrzi a bölcsőde működését. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: jelzéssel él a bölcsőde veszélyeztetettség esetén, 

mint a jelzőrendszer tagja, részt vesz az esetmegbeszéléseken. Amennyiben védelembe 

vételre és bölcsődei elhelyezésre kerül sor folyamatos a kapcsolattartás. 
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Katica Családok Átmeneti Otthona: rendszeres a rászoruló családok gyermekeinek a 

bölcsődei ellátás biztosítása. A kapcsolattartásunk az intézménnyel folyamatos. 

Hajdúböszörményi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: munkatársaival szakmai 
kapcsolatban állunk a bölcsődébe járó sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai 

fejlesztése érdekében. Krízisesetekben szakvéleményüket, segítségüket is kérjük.  

A Védőnői Szolgálat: kezdeményezheti a bölcsődei elhelyezést szociális rászorultság esetén. 

Szűrővizsgálatok megszervezésébe bevonja a bölcsődés gyermekeket is 

Gyermekorvosi rendelők: a betegségek okozta hiányzások igazolása kapcsán, jelzőrendszer 

tagjaként a kisgyermek veszélyeztetettség esetén. 

Óvodák: a bölcsődések óvodába kerülését, beilleszkedését közösen próbáljuk megkönnyíteni. 

Szülői értekezletre óvodapedagógust hívunk el, hogy tájékoztatást adjanak a szülőknek az 

óvodába kerüléssel kapcsolatos tudnivalókról.  A bölcsőde Télapó váró ünnepségének ünnepi 

műsorát évek óta óvodai csoportok adják. 

A bölcsőde, felületein rendszeresen megosztja és kifüggeszti a város óvodáinak bemutatkozó 

kiadványait, videóit. A bölcsődevezető részt vesz az óvodai beiratkozással kapcsolatos 

egyeztetéseken és a szülőknek szánt információkat eljuttatja hozzájuk. 

Magyar Bölcsődék Egyesülete: egyesületi tagok vagyunk és részt veszünk az egyesület által 

szervezett szakmai napokon, konferenciákon, valamint folyamatosan követjük a honlapjukon, 

feltett szalmai anyagokat Több esetben nyújt segítséget, iránymutatást, javaslatot az 

egyesület. A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének munkáját is figyelemmel 

kísérjük. 

A Debreceni Bölcsődei Igazgatóság: munkatársaival szakmai kapcsolatban állunk, ők 

koordinálják a megyében működő bölcsődék szakmai munkáját.  

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar: kisgyermeknevelői 

szakával a hallgatók gyakorlati képzése és vizsgáztatása, valamint a kihelyezett tanórák 

megtartása végett állunk kapcsolatban. 

Vöröskereszt: A bölcsőde minden dolgozója tagja a Vöröskereszt Városi Szervezetének. 

Aktívan részt veszünk a Vöröskereszt által szervezett csecsemő és kisgyermek gondozási 

verseny lebonyolításában, a Vöröskereszt által indított adománygyűjtésekben.  Minden évben 

részt veszünk a Vöröskereszt és Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által meghirdetett 

„Tiszta Virágos Intézmény” versenyen, ahol nagyon szép eredményeket érünk el. 

XI.  

ÉRDEKKÉPVISELET 

1. Közalkalmazotti Tanács 

Az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottakat a választott közalkalmazotti tanács 

képviseli, jogosítványait az elnökön és tagjain keresztül gyakorolja (Kjt. 14. §). 

A közalkalmazotti tanács gyakorolja a részvételi jogot a munkáltatóval szemben.  
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Együttdöntési jog illeti meg a közalkalmazotti szabályzatban meghatározott jóléti célú 

pénzeszközök felhasználása tekintetében. 

A munkáltató döntése előtt a közalkalmazotti tanácsot véleményezési jogkör illeti meg.  

Javaslattételi joggal rendelkezik a közalkalmazotti tanács az intézmény működésével 

kapcsolatos bármely kérdésben. 

A közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét érintő kérdéseket a 

közalkalmazotti szabályzat tartalmazza, amelyet a közalkalmazotti tanács a munkáltatóval 

közösen készít el, illetve annak aktualizálásáról közösen gondoskodnak. 

2. Érdekképviseleti Fórum 

A gyermekvédelmi törvény értelmében a gyerekek érdekvédelmét az érdekképviseleti fórum 

választott tagjain keresztül biztosítjuk. A gyermeki jogok minél szélesebb körű érvényesülése 

érdekében gondoskodunk arról, hogy a gyermekjogi képviselő neve, a fórum tagjainak neve 

elérhetősége minden egység falitábláján megtekinthető legyen. 

Az Érdekképviseleti Fórum működését a megalkotott szabályzat rögzíti. 

XII.  

RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSI TERV 

 Az intézmény nyitvatartási idejében bekövetkező rendkívüli helyzet (természeti, 

technikai, társadalmi, egészségügyi, vagy egyéb más, amelynek várható vagy valós 

következményei rendkívülinek tekinthetők) eljárási protokollja: 

o Kiürítési terv alapján a gyermekek, az alkalmazottak és a Bölcsőde területén 

tartózkodó egyéb személyek biztonságos helyre juttatása védett útvonalon, a 

menekülési útvonalnak megfelelően. 

o A nevelési- gondozási egységek kiürítéséről, a gyermekek biztonságáról 

elsősorban az adott egység kisgyermeknevelői. 

o A bölcsődevezető a személyek biztonságba helyezése után közvetlenül értesíti a 

megfelelő hatóságot (rendőrség, mentők, katasztrófavédelem, elektromos művek, 

vízművek stb.) a rendkívüli helyzet elhárítása végett. 

 A bölcsőde nyitvatartási idején kívül keletkezett rendkívüli helyzet eljárási 

protokollja: 

o A távfelügyeleti-, és a távfelügyeleti tűzjelző szolgáltatás kijelölt ügyeleti 

rendszere az intézményi kapcsolattartó személyeket tájékoztatja, és az szükséges 

intézkedést megkezdi. 

o Az intézményi kapcsolattartó személy helyszínre érkezése. A hatósággal történő 

együttműködés, a szükséges intézkedések megtétele. 

 Vészhelyzet, járványügyi helyzet esetén az erre kidolgozott kormányrendeletekben 

előírt eljárási protokoll követése, szigorú betartása és betartatása. 
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XIII.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Az itt nem szabályozott kérdésekben a tárgyi jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 

Ezen szabályzat az intézmény fenntartója, a Hajdúböszörmény Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének jóváhagyása után lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A korábbi 

SZMSZ ezzel egy időben hatályát veszti. 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát - az időközbeni változások kiegészítése 

mellett - évente felül kell vizsgálni. 

Hajdúböszörmény, 2021. március 05. 

 Bodó Erzsébet 

 bölcsődevezető 

 

XIV.  

A KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS VÉLEMÉNYE AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI 

ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁHOZ 

A hajdúböszörményi Városi Bölcsőde Közalkalmazotti Tanácsa az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatát megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértett. 

Hajdúböszörmény, 2021. március 05. 

 Nagyné Balogh Krisztina Vilma 

 KT elnöke 

 

XV.  

ZÁRADÉK 

A hajdúböszörményi Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát 

Hajdúböszörmény Város Polgármestere - veszélyhelyzetben Hajdúböszörmény Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete feladat-és hatáskörének gyakorlója - a 72/2021. (III.25.) 

számú határozatával elfogadta. 

Ezzel egyidejűleg a 55/2018. (VI.19.) NISB számú határozattal elfogadott Szervezeti és 

Működési Szabályzat hatályát veszti. 

Hajdúböszörmény, 2021. március 31. 

 Kiss Attila 

 polgármester 
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1. sz. melléklet 

JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 

SZAKMAI SZABÁLYZÓK 

1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt 

Egyezmény kihirdetéséről 

1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

328/2011. (XII.29) Korm.rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről 

és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről 

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről 

11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról. 

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról 

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 

18/1998.(VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről 

10/2008.(VI.28) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter által adományozható 

szakmai elismerésekről  

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható 

elismerésekről 

43/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható 

elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól  

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

A Bölcsődék Napjának megünnepléséről szóló 7/2010. (II.19.) SZMM utasítás 

1998. évi LXXXIV. törvény A családok támogatásáról 
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1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

módosításáról  

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 

működési nyilvántartásáról  

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról  

KÖZÉTKEZTETÉS 

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról 

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba 

hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú 

irányelv - A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszer és 

alkalmazásának útmutatója 

FOGLALKOZTATÁS 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

1992. évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról  

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

257/2000. (XII. 26.) Korm. Rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról  

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának 

részletes szabályairól 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 



A hajdúböszörményi Városi Bölcsőde 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 37 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről 

és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

2003. évi CXXV. törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  

BÖLCSŐDE LÉTESÍTÉS/ÉPÍTÉS 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

Nevelési intézmények tervezési előírásai (Bölcsőde) 

Magyar Szabvány MSZ24210-1 

GAZDÁLKODÁSI FELADATOK/MŰKÖDÉS 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 

védelméről 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről 
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2. sz. melléklet 

INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALÁ- ÉS FÖLÉRENDELTSÉGI VISZONYAI 

BÖLCSŐDEVEZETŐT HELYETTESÍTŐ FELADATOKKAL 

MEGBÍZOTT KISGYERMEKNEVELŐ 

Élelmezésvezető 

BÖLCSŐDEVEZETŐ 

3 NEVELÉSI- GONDOZÁSI EGYSÉG/6 

CSOPORT 

ÉLELMEZÉSI EGYSÉG TECHNIKAI  EGYSÉG 

Mosó-, varrónő 

 

Kézilány 

 

Szakács 

 

Bölcsődei dajkák Kisgyermeknevelő

k 

 


