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Az Intézmény adatai: 

 
• Intézmény elnevezése: Kék Bagoly Bölcsőde 

• Férőhelyek száma: 47 fő Bölcsőde  

(2022.március 1-től kapott működési engedélyt az új, 14 fős csoport)  

• Intézmény székhelye: 9241 Jánossomorja, Óvári u.4. 

• Intézményvezető: Németh Tímea 

Elérhetősége: Telefon: 96/226-090  

email: bolcsode@janossomorja.hu 

facebook: Kék Bagoly Bölcsőde 

Jogállás: önálló jogi személy  

Gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodói jogkörrel rendelkező költségvetési  

szerv  

Szakágazati besorolása: 889101 Bölcsődei ellátás  

Ágazati azonosító: S029 9069 

bejegyzett szolgáltatás: bölcsőde 

• Fenntartó szerv: Jánossomorja Város Önkormányzata  

9241 Jánossomorja, Szabadság u.39 

• Illetékessége, működési köre: Jánossomorja település.  

• Alapítás időpontja: 1951. január 1. 

• Alapító okirat kelte, száma: 2020. április 24. J2763-3/2020 
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Az Intézmény Alapító Okiratában meghatározott alaptevékenység  

Működési Alapelvek:  

▪ A jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsőde feladatait a mindenkori hatályos 

jogszabályok, a szervezeti és működési szabályzat, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. a 15/1998. (IV. 30.) NM. 

rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti-, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről, 

a Bölcsődei Nevelés-Gondozás Országos Alapprogramja, valamint az ágazati 

minisztérium szakmai és szervezési irányelvei alapján köteles végezni.  

 

Tevékenység forrása:  

▪ A felügyeleti szervtől a feladatok ellátásához folyósított költségvetési 

támogatás.  

▪ Az intézmények működési bevételei, a rendeltetésszerű működéssel összefüggő 

befolyt összegek.  

▪ Egyéb sajátos bevételek: a működés során keletkező, előre általában nem 

tervezhető megtérülés jellegű bevételek.  

▪ Pályázati források (EU-s pályázat) 

 

Alapfeladat:  

▪ (1) A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven 

aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.  

 

Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde.  

▪ Bölcsődei ellátás keretében az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési 

igényű gyermek nevelése és gondozása is végezhető.  

A bölcsődei ellátás keretében az (1) bekezdés szerinti ellátáson túl - 

szolgáltatásként - speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, 

gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is 

biztosítható. Ezeket a szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének betöltéséig 

lehet igénybe venni. /1997. XXXI. tv. 42. § (1)/ 
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2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi 

szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az 

orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a 

gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.  

▪ (3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. /1997. 

XXXI. tv. 42. §/  

 

A bölcsődei nevelés alapelvei:  

▪ A család rendszerszemléletű megközelítése  

▪ A koragyermekkori intervenció szemléletének befogadása  

▪ A családi nevelés elsődleges tisztelete  

▪ A kisgyermeki személyiség tisztelete  

▪ A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe  

▪ A biztonság és a stabilitás megteremtése  

▪ Fokozatosság megvalósítása  

▪ Egyéni bánásmód érvényesítése  

▪ Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége  

▪ A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása  

 

Ellátandó tevékenység  

▪ Az érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolat kialakítása a csecsemővel és a 

kisgyermekkel  

▪ A környezethez való alkalmazkodás, az alapvető kultúrhigiénés szokások és 

viselkedési szabályok megtanulásának segítése  

▪ A személyiség kibontakozásának és az önállósulás fejlődésének támogatása  

▪ Az önálló aktív tevékenység támogatása  
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▪ Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség 

szerinti megelőzése, illetve csökkentése, a gyermek segítése az átállás 

nehézségeinek feldolgozásában  

▪ Egészséges, korszerű táplálkozás biztosítása  

▪ Családtámogató szolgáltatások működtetése  

▪ Képzési, továbbképzési feladatok ellátása  

▪ Beszámolók és jelentések készítése  

 

A Kék bagoly Bölcsőde Intézmény szervezeti felépítése  

 

Férőhelyek száma: 47 fő  

Gyermekcsoportok száma: 4 

 

Személyi feltételek: 

Engedélyezett dolgozói létszám: 

• Bölcsődevezető: 1 fő 

• Kisgyermeknevelő: 8 fő  

• Bölcsődei dajka: 2 fő 

• Szakács: 2 fő 

Jelenleg valamennyi álláshely betöltött. A dolgozók megfelelő szakmai 

végzettséggel rendelkeznek, kivéve 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei 

dajka, akiknek a képzése folyamatban van. 

 

 

Az intézmény tárgyi feltételeit érintő változások  

2021. év jelentősebb beszerzései, munkálatai:  

Kisgyermekellátással foglalkozó intézmények esetében alapkövetelmény, hogy 

az épület biztonságos és esztétikus legyen, illetve a gyermekek által használt 

helyiségek a korosztálynak megfelelő, korszerű bútorokkal kerüljenek 

berendezésre. Az intézményben dolgozók számára is kedvező 
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munkakörülményeket kell teremteni, a professzionális munkavégzés és a magas 

színvonalú kisgyermekellátás érdekében. Az intézményben számos felújítási 

munka történt az elmúlt időszak folyamán. 2022. március 1-től működési 

engedélyt kapott a 14 újabb bölcsődei férőhely biztosítására az intézmény. Az 

épület teljeskörű energetikai fejlesztésen esett át, valamint új tetőt kapott a terasz, 

megújult a parkoló, valamint a bölcsőde udvara is tágasabb, korszerűbb lett. A 

korszerűsített intézmény a szakmai előírásoknak megfelelően, a szakszerű 

nevelési-gondozási tevékenység feltételeit biztosítva fogadja a bölcsődéskorú 

gyermekeket Jánossomorján. A munkavállalók esztétikus, motiváló 

környezetben, biztonságos körülmények között végezhetik munkájukat. Nagy 

hangsúlyt fektetünk az épületek állagmegóvására.  

Főzőkonyha korszerűsítése keretében mosogatógép került beruházásra, valamint 

a Pályázati forrás részeként egy szárazáru raktár lett kialakítva, ahol polcokon, 

konyhatechnológiai előírásoknak megfelelően tudják tárolni a főzéshez szükséges 

alapanyagokat. 

Az egészséges táplálkozás feltételeit nem csak a megfelelő alapanyagok 

biztosításával, hanem a korszerű főzési, sütési technikák alkalmazásával is 

biztosítani kell.  

 

A nevelési év céljainak, feladatainak megfogalmazása  

A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának (a továbbiakban: 

Alapprogram) célja, hogy keretet adjon a Magyarországon működő bölcsődei 

ellátást biztosító intézményben, szolgáltatásban folyó szakmai munkának. Az 

Alapprogram tartalma és szemlélete összhangban van Magyarország 

Alaptörvényével, a 3 év alatti korosztály ellátására és nevelésére-gondozására 

vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, a bölcsődei ellátás keretében végzett 

nevelés (a továbbiakban: bölcsődei nevelés) hagyományaival, felhalmozott 

értékeivel, a nemzeti sajátosságokkal, a legújabb koragyermekkori kutatások 

eredményeivel. Az Alapprogram fejezetei valamennyi bölcsődei ellátásra 

(bölcsődére, mini bölcsődére, munkahelyi bölcsődére, családi bölcsődére) 

vonatkoznak, az egyes ellátási formák sajátosságainak figyelembevételével.  
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A jogszabályi előírások, a szolgáltatást igénybe vevők szükségletei és az 

intézményi adottságok alapján a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, 

szolgáltatónak helyi szakmai programot kell készíteni, amelynek meg kell felelni 

az Alapprogramban foglaltaknak. A bölcsődei nevelés középpontjában a 

kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. Az 

Alapprogram a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében 

nem csak a kisgyermek nevelését-gondozását, hanem az egész család támogatását 

célozza meg.  

 

A bölcsőde gazdálkodása: 

Intézményünk fenntartója Jánossomorja Város Önkormányzata. Az Óvári út 4. sz. 

alatti ingatlan és annak ingóságai önkormányzati tulajdonban vannak. Részben 

önálló gazdálkodású szervként működünk. Az éves költségvetési keretünket az 

Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési rendeletben határozza meg. A 

pénzügyi, gazdasági feladatokat az Önkormányzat gazdálkodási szerve látja el. 

 

Bölcsődei térítési díj:  

Térítési díj mértéke az elmúlt évhez képest nem változott. 

Étkezési díj: 420 ft./nap , mely napi négyszeri étkezést foglal magába. (reggeli, 

tízórai, ebéd, uzsonna)  

Gondozási díj: 0 ft./nap 

 

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

146.§(1) értelmében az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az 

intézményi térítési díj összege Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a gyermekek védelmét biztosító, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtógyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti 

alapellátások térítési díjáról szóló 28/2006.(XI.2.) Önkormányzati rendelet 

alapján, valamint a bölcsődei térítési díj 328/2011.(XII.29.) Kormány rendelete 

illetve a Gyvt.162.§ (1)b, c pontja szerint 
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a.) étkeztetés ……………420,-Ft/nap  

b.) gondozási díj……………0,-Ft/ nap 

 

A gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek számára, ha a következő kritériumok közül akár egy is fennáll: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (önkormányzati határozattal igazolni 

kell) 

- a családban tartós beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek (MÁK igazolás), 

-a családban három vagy több gyermeket nevelnek (családi pótlék igazolás) 

- a gyermek nevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság (gyámügyi határozat 

csatolása) 

-olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg, a kötelező legkisebb munkabér 130%-át (jelen 

esetben 172 900,-forintot) 

 

Normatív támogatások: 

Az éves költségvetés fedezésére állami normatíva igényelhető, ám ez csak részben 

fedezi a működési költségeket. A normatíva összege 494.100 Ft /év 

gyermekenként. A bölcsőde nem a beíratott gyerekek után igényelheti ezt az 

összeget, mint az oktatási intézmények, hanem a ténylegesen bent lévők létszámát 

kell osztani az adott évre megszabott gondozási napok számával. Az osztószám 

gyakran magasabb, mint a nyitvatartási napok száma. A költségvetési törvény a 

járványhelyzetre hivatkozva a 2021-es évben lehetőséget adott arra, hogy a 2021. 

január 31-én beíratott gyermeklétszám 80 %-a igényelhető meg normatív 

támogatásként, ha ez a szám kedvezőbb. A kormány ezzel az intézkedésével 

próbálta kompenzálni a Covid járványhelyzet okozta gyermek hiányzásokat és 

hozzájárulni az intézmények fenntartási költségeihez. Ez alapján a 2021-es évben 

26 gyermekre vehettük igénybe a támogatást. 
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Statisztikai mutatók: 

A 2021-es évben (január 1-december 31-ig) 49 gyermek igényelte a bölcsődei 

ellátást. Óvodai nevelésbe 19 gyermek került.  

-rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült gyermekek száma    0 fő 

- hátrányos helyzetű gyermekek száma                                0 fő 

-halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma            0 fő 

-sajátos nevelési igényű gyermekek száma                          1 fő 

-a szülő nyilatkozata alapján, ingyenesen étkező gyermekek száma   24 fő  

Bölcsődénkben 2021 december 31-én 3 csoportszobában, 33 férőhelyen 26 

gyermek volt beíratva. 

2022 március 1-jével megnyílt a 4. csoport 14 férőhellyel, ezzel 47 férőhelyessé 

vált a bölcsőde. 2022.május 1-jén beíratott gyermekek száma 45 fő. A beszoktatás 

március 1. óta folyamatosan zajlik. Jelenleg 9-en vannak várólistán. 

A központi beíratás 2022.április 25-26-án megtörtént, 23 kisgyermeket írattak be 

a szülők szeptembertől bölcsődébe. Az óvodába kerülő gyermekek adatainak 

Óvodavezető asszonnyal való egyeztetése, valamint az újonnan beíratott 

gyermekek adatainak feldolgozása folyamatban van. Az új bölcsődei férőhelyeket 

a jelenleg itt lévő gyermekek óvoda érettségétől függően tudjuk majd biztosítani.  

Nyilvánvaló azonban, hogy a bölcsődei ellátás iránti igény folyamatosan 

növekszik a kisgyermekes családok körében. 

 

A Szülői Érdekképviseleti Fórum működése: 

Az 1997.évi XXXI.tv a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 35-

36.§ értelmében intézményünkben Érdekképviseleti Fórum működik. A gyermek 

szülője/törvényes képviselője az ellátást érintő kifogások orvoslása, a gyermeki 

jogok sérelme, illetve az intézmény dolgozóinak kötelezettség szegése esetén 

panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél és az érdekképviseleti fórumnál, 

akinek törvényi kötelezettsége a panasz kivizsgálása és az arra 15 napon belül tett 

intézkedések írásban való dokumentálása. 
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Kapcsolattartás társintézményekkel: 

Az 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény értelmében a bölcsőde a 

gyermekvédelmi rendszerben a jelzőrendszer része. A gyermekek 

érdekérvényesítése törvényi kötelezettséget jelent a gyermekek gondozásában 

részt vevő nevelők számára. Együttműködünk mindazon intézményekkel, 

személyekkel, akikkel a gyermek ellátása során kapcsolatba kerülünk: 

- védőnőkkel, gyermekorvossal 

- nevelési tanácsadóval 

- az óvodákkal, 

- Családsegítő Szolgálattal  

- Polgármesteri Hivatal  

- más hasonlóan működő bölcsődékkel 

 

2021-es évben is részt vettünk a Családsegítő Központ éves jelzőrendszeri 

tanácskozásán.  A családsegítő szakember javaslatára egy kisgyermek került 

elhelyezésre a bölcsődébe.  

 

Fejlesztési elképzelések, távlati tervek a bölcsődei ellátásra vonatkozóan: 

- Lehetőségek függvényében (újabb bölcsődefejlesztési pályázatok megnyílása 

esetén) a férőhelyszám növelése, hiszen a településen növekszik az igény a 

bölcsődei ellátás igénybevételére a kisgyermekes családok körében. 

- Új igényként jelentkezik a szülők körében az időszakos gyermekfelügyelet iránti 

igény. Ez azoknak a családoknak jelentene segítséget, akik nem szeretnék a 

bölcsődébe íratni kisgyermeküket, de egy- egy órára, vagy bizonyos napokra 

igénybe vennék a szolgáltatást.(Pl. nincs nagyszülői segítség , s egy -egy 
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ügyintézés, kórházi kezelés,  képzésen való részvétel, vagy alkalmi 

munkavállalás, stb..)  

- Telepített udvari játékeszközök beszerzésére nagy szükség lenne, amely- 

tartósságát tekintve- hosszú távon biztosítaná az előírt tárgyi feltételeket. 

 

Bölcsőde rendezvényei az év folyamán: 

Farsang 2021 február- belső rendezvény 

Sajnos a 2020 telén és 2021-es év tavaszán a járványügyi helyzet miatt a 

rendezvényeink programjaink elmaradtak.  

Zárt csoportokat hoztunk létre a közösségi médiában a szülök tájékoztatására. 

A pályázati munkák áprilisban megkezdődtek, akadálymentes wc készült és az 

egykori idős klub bontása elkezdődött.  

-2021. november 18-án Őszi családi délutánt szerveztünk, ahová meghívtuk a 

családokat egy udvari levélseprésre, közös beszélgetésre. A program nagy 

érdeklődésre talált a családok körében. 

2021. december 14-én bekapcsolódtunk az Ablaknyitogató programsorozatba. 

Sokan látogattak el hozzánk. 

2021. december 20-án a Város Főterén egy kis közös éneklésre, verselésre 

invitáltuk a családokat a fenyőfa alatt. A szülők és a nagyszülők is szívesen 

kapcsolódtak be ebbe a programba. 

2022. március 1. az új- Kisvakond- csoport indulása, amit már mindannyian – a 

szülők és az intézmény dolgozói is- nagyon vártunk. 

2022. március 25. a korszerűsített intézmény és az újonnan nyíló csoport hivatalos 

átadó ünnepsége. 

2022. áprilisában húsvétváró családi délutánt tartottunk, szintén nagy érdeklődés 

fogadta ezt e programot is. 

A következő nyílt családi délután - mely a szakmai előírások szerint négynek kell 

megvalósulni egy évben- 2022. május 26.15 óra Gyermeknap. Itt légvárral és 

mailto:bolcsode@janossomorja.hu


                              KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE 

                                  9241 JÁNOSSOMORJA, ÓVÁRI U. 4 
                                bolcsode@janossomorja.hu 
                            06-96/226-090 
 
 
kézműves programokkal, szabadtéri játékkal várjuk a bölcsődés gyermekek 

családjait. 

 

 

A Kék bagoly Bölcsőde vezetőjeként szeretném megköszönni a Fenntartó 

Önkormányzatnak és Jánossomorja Város Vezetésének, Képviselő-testületének 

mindazt a támogatást, mellyel lehetővé teszik, hogy a településen egy korszerű, 

esztétikus, a XXI. század igényeinek megfelelő szakmai feltételeket biztosító 

intézmény működhet. Ezáltal sok kisgyermekes családnak tudunk segítséget 

nyújtani, kisgyermekük ellátásában, és a szülők munkaerőpiaci részvételének 

támogatásában. 

Köszönöm! 

 

 

Jánossomorja, 2022. május 4. 

 

                                                              Tisztelettel 

                                                                                       Németh Tímea 

                                                                                        bölcsődevezető 
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