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135/2021.(V1.14.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmat Városi Bölcsöde Szervezeti és Működési Szabályzatának

jóváhagyásáról

1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédetemröl és a hozzá
kapcsolódó egyestöruények módosításáról szóló 2011, éviCXXVlll. törvény 46. § (4) bekezdésében
kapoft hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséröl és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (l. 29.) Korm. rendeletre, a gyermekek védelméröl és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tötvény 104. § (1) bekezdés d.) pontjában
meghatározoft fenntaftóifeladatok ellátása körében, a Balassagyarmat Városi Bölcsóde (székhely:
2660 Balassagyarmat, Achim András utca 20.) Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2,) A Polgármesterfelkéria Jegyzőt a döntésböladódó egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidö: 2021. július 15.
Felelös: dr. Varga Andrea jegyzö
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l. ÁrrnrÁxos RENDELKpzpsnr

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

A BalassagYarmat Városi Bölcsőde Szervezeti és Múköd ésiSzabályzatának célja, hogy rögzítse
az intézménY adatait, szervezeti felépítését, a vezetők és alkalma zottakfeladaiait ésJÓgkörét, a
helYettesítés rendjét, az intézmény külső és belsó kapcsolatait, az intézmeny'rritit<ödési
szabálYait a vonatkozó jogszabályok és szakmai feladatok figyelembevételével . Á szabáIyzat
további célja, hogy alapul szolgáIjon a költségvetési szerv feladatainak meghatározásához az
intézmény alapító okiratával , szakmai ptogramjával, házirendjével összhangban.

2. A Szetvezeti és Múkö dés i Szab ály zat hatálya:

A szabálYzat betaftása az intézmény valamennyi munkaváIlalójára nézve kötelezó érvényű. A
SzabálYzat a gyermekek védelm érőI és a gyámügyi igazgatásró], szóló 1997 . évi XXXI. törvény 104.
§ (1) bekezdés d.) pontja alapján a fenntartó jóváhagyásávallép hatáIyba és hatátozatlan iclőre
szó!.
A szabálYzat terüleh hatáIya kiterjed a bölcsőde székhelyének és telephelyének területére,
személyi hatáIyakite4ed a bölcsőde területén tattőzkodó valamerrnyi személyre:

o a bölcsődébe járő gyermekek közösségére;
. a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire;
. a bÖlcsóde kisgyermeknevelőire, dajkáira, egyéb munkakörben íoglalkoztatott

munkavállalóira;
o az k:1rézmény vezetőjére, egyébvezetői feladatokat ellátó munkavállalóira.

A szabáIyzat az egyedi sajátosságok figyelembe vételével készült
me ghatáro zó alábbi jo gs zab áIyok szerint:

. az áIlamháztartásról szóIó 201"1,.pvi CXCV. törvény;

az intézrnény működését

. az áIlarnháztartásról szóló törvény végrehajtásárőI szóIó 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet;

' a g[etmekek védelméről és gyámngyi igazgatásárőI szóIő 1997. évi XXXI. törvény;. a szernélyes gondoskodást nyúltó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szőIő 15/1g9B. (Iv.
30.) NM rendele!

o aközalkalmazoltak jogállásárőI szőIó 1992. évi XXXIII. törvény;
o aközalkalmazottak jogállásáróIszőIó1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,valamint

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajt ásáról szóIó 257 / 2000.
XII. 26.) Korm. rendele!

o a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
. a szociáIis, gyermekjÓléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok

hatósági nyilvántartásától és ellenőrzésérőIszóló369/2013, (X.24.) Korm. rendelet;. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóiéti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáró| és az igénylésükhöz íelhasznáIható bizonyitekokróI szőló
328 / 2011. (XII. 29.) Korm. rendelet;

o a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjárÓI és az igénylésükhöz ÍelhasznáIható bizo.,yitetot.óI szóIó
328 / 2011. (XII. 29.) Korm. rendelet;

' a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatók, a gyermekjóIétí szolgálatok
J



és, a személYes gondoskodást nyújtó szervek és és személyek által kezelt személyes
adatokról szóló 235/1997. (nL ű.) Korm. rendelet;
a szociális, gYermekjóléti és gyermekvédelmi igénybe vevői nyilvántartásról és az országos
jelentési rendszerrőlszőló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendele|
a munkakÖri, szakmai, illetve szeméIyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
vélemérryezéséről szőlő 33/1998. (VL 24,.) NMrendelet.

A személYes gondoskodást nyíjtő gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézménye§ valamint
személYek szakmai feladatairól és működésük relteiótelíőI 15/1998. (IV. 30.) NÚ rendeletalaPján a Szervezeti és múködési szabályzat a szakmai program melléklete. Mind ezen túI abÖlcsőde jogszerű és eredményes műkodésenek eleng"dh"tÚ.r-, feltétele az intézmény egyébalaPdokumentumaival való összhang kialakítása. Ilyen intézrnényi dokumentum. az alapító okira!

' a szolgáItatői nYilvántartásba történő bejegyzésről szőIó múködési engedéty;. a bölcsőde éves munkaterve.
o a bölcsődeházirendje;
. ewéb belső szabáIyzatok.

II. AzINTÉZlaÉNY ALAPADATAI

1. Az intézmény neve:
Balassagyarmat Városi Bölcsőde

2. Az intézmény székhelye:
Cím: 2660 Balassagy armat, Áchim András utca 20.
Teleíonszáma: 06 35 300 066;06 2077g 0961
E-mail : varosibolcsode@fibermail.hu
Horrlap: www. batassa gyarmatm (intézmény bemutatkozása)

3, Az intézmény telephelye:
Neve: Balassagyarmat Városi Bölcsőde Manóvár Mini Bölcs ődéje
Címe: 2660 Balassagyarma t, Kóvári út 1.
Telefonszáma: 06 20779 09(11

E-mail: varosibolcsode@fibermail.hu
Horrlap: www. balassa g)zarrnat.hu (intézmény bemut atkozása)

4. Az intézmény egyéb adatai:
Törzskönyviazonositószám: 798154
Adószáma: 15798152-1-12
KSH statis ztikai számjele :

Bankszámlaszám
15798152-8891-322-12
1,0 4027 7 1, -00029 607 -000 00008

5. Az alapító és fenntartő szerv neve és címe:
Balassagyarmat Város Önkormá ny zata
2660 Balassagyalma! Rákóczi fejedelem út 12.



A kÖItségvetési szerv :r.ányitő (felügyeleti) szervének neve, székhelye:
Balassagyarmat Város Önkormán y zatának Képviselő-testülete
2660 B alassa gyarma t, Rákőczi fejedelem űt 12.

6. Az intézmény közvetlen jogelődjének neve/ székhelye:
szent Erzsébet Idősek otthona és Bölcsőde
2660 Balassagyarmat, Markuso v szky út 1.

7. Az intézmény alapításának dátuma:
2012.július 1.

8. Az intézmény illetékességi és működési köre:
Balassagyarmat város kőzigazgatási területe

9. Az intézmény gazdálkodási besorolása:
ÖnállÓan múködő helyi önkormányzati költségvetési szetv, Feladatait a fenntartó áItaI
jóváhagYott éves költségvetésbőllátla eI. A bölcsóde pénzigyi-gazdálkodási, íizikai támogató
tevékerrYségét a Balassagyarmati Gazdasági Múszaki Ellátó Szervezet (székhely: 2660
Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.) végzi.

10 . Az i ntézm ény j o gszab ályo kb an me ghatáro zott közf ela d ata:
A gyermekek védelméról és a gyámügyi igazgatásróI szóló 1997. évi XXn. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 42-43, §-ai szerinti bolcsődei ellátás és a 43/A. §_a szerinti mini
bÖlcsődei ellátás biztositása, Alapfeladatai körében a családban nevelkedő 3 éven aiuli
gyermekek napkÖzberri ellátás át, szakszerű gondozását és nevelését biztositla.
Bölcsódébe a gyermek 20 hetes korától felvelrető és gondozható

- annak az évrrek az augusztus 31. napjáíg, amelyben a 3. életévét betölti;- a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a 6. életévét betölti;
- ha a gyermek a 3. életévét szeptembet 1-je és december 31-e kozott tölti be, a
kÖvetkező év auguszbus 31. napjáig, ha a törvényes képviselő nyilatkozik arróI, hogy a
gyermek rrapközbeni ellátását a bölcsőde keretében kívánja megoldani;
- ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de a testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján
aZ oíVoS az Óvodai nevelését még nem javasolja, a gyermek tovább gorrclozható a
bölcsódében a 4. életév betöltését követó augusztus 31,. napjáig

11. Az intézmény íérőhelyeinek száma:
- székhely: 56 íérőhely
- telephely: 7+1íétőhely

12. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
889110 Bölcsődei ellátás

13, A kÖItségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkció szám kormányzati funkció megnevezése
I 09B027 Pedagógiai szakszolgáltató tqvékenység szakmai feladatai
2 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi
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b ölcsőde, napközb eni gyermekfet,igy.Ét r"gy 
"lt..n"tíunapközbcni ellátása titián

1,04031 Gyermekek böIcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

1,4. 
^ 

köItségvet,ési szerv v ezetőjének megbízási rendj e:

A kÖltségvetési szerv intézmérrYvezetőjéta közalkal mazottak jogáIlásáról szóló 1g92.évi XXXIII.tÖrvérrY (továbbiakban: Kjt.), valamint az annak a gyermekjáeá e, gyermekvédelmi ágazatbant&ténő végrehajtásáról szőIó 257/2000, (XII.26.) Ko.ro. rendelet alÍpjánlefolytator, r.,"yilrrar,,o,
PálYázati eljárást kÖvetően a Képviselő-testtilet b,izzameg határ ozottidőre. Az intézményvezető
feletti munkáltatói jogokat a magasabb vezetői megbizás, íelmentés, *ugurut ű ;;;;t |" gbízásvisszavonása, Összeférhetetlenség megáIlapításá, feg.yelmi eljárás megindítása, fegyelmibÜntetés kiszabása tekintetében Bálassa§yarmat Város Őrrkorma ÁyrutanuuKépviselő_testtilete,
az egYéb munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város Polgármesterá gyakorolja.

15. A köItségvetési szerv szakmai vezetése:

A bÖlcsőd ét az intézménYveze tő vezeti, távolléte és egyéb akadályoztatása esetén helyettesítéséta munkakÖri leírása szerinti szakmai helyettes |ája eI. e mini bölcsődei telephály vezetőifeladatait a helyben íoglalkoztatott kisgyermeknev eía]rrga el.

16, A btilcsőde d,olgozőira vonatkozó fogta,í}< az'i;atágíjogviszonyok megjelölése:Az intézménnYel jogviszonybarr áltók íőglalkoztatási Ú srabaíy r""rir,,, a közalkalmazottakjogállásárŐI szÓIÓ 1992, évi XXXIII. törvény alapján történii. Meghatár ozott esetben aÍoglalkoztatási jogviszony létrejöhet a munka törvZnykönyvérőI szőIó 2n2. évi I. törvény,valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 207g. évi V. törvény alapján is.

17. Az intézmény alaptevékenységének forrása:
A",,intézrnénY alaPtevékenységét a Balass agyarmatVáros önkormán yzata által biztosított évesköltségvet ésből iátja el.

18. A bölcsőde jogállása:
Az intézmény önálló jogi személy.

79, Az _intézménY használatába adott önkormán yzatitulaj donú ingatlanok:- 2660 BalassagY atmat, Achim András utca i0. hrsz. 1264(székhetyintézmény)- 2660 BalassagYarmat, KÓvári Űt 1, hrsz. 175 / 2 száttt alattj, mindossz esen 2786m2 területúingatlanból83,12 m2 épület és 135,8 m2 -nyi udvar terület (mini bölcsőde)- Az intézrnénY vagYonára és a vagyon feletti rendeiklzési jogára az ingatlanvagyorrt,valamint az ingatlarron felüli vagyont illetően Balassagyu.ári Város ö-nkorma XyzutaKéPviselŐ-tesftiletének mindenkor Áatályos vagyoruendeleú az ir ány adó.

6



20, Az intézményi bély egző felirata és lenyomata:
Balassagyarmat Városi Bölcsőde és
Balassagyarmat Városi Bölcsőde
Manóvár Mini Bölcs ődéje
Székhely : 2660 B alassa gyaímat, Achim András utca 20.
Teleplrely : 2660 Balassagy armat Kóvári út 1.

Az inté zmé ny i bél y e gz ő (k) has znál atár a az inté zmény v e z et ő j o go s u 1 t.

Baladsagyarmati
váro§l Bőlcsőde

26íit ) $11;1q9o1gyarínat,
Achiin.A, u, 20,

AclóSzáll); 1 :)7t])ij 1 !r,z - 1 " 1 ?

21. Bölcsődei férőhelyek:
Székhely:
2660 Balassagy aímat, Áchim András utca 20,
Férőhelyszám:56 íő

Telephely:
2660Balassagyarmat, Kóvári út 1.

Férőhelyszám:7+1 íő

nI. A BÖLCSŐPn FELADATAINAK MEGHATÁnOZÁSa

A Balassagyarmat Városi Bölcsóde tevékenysége alapvetóen háromíéle feladat ellátására irárryul.
1. Szakmai ellátasi felaclatok
2. Kisegít ő ellátásfeladatai
3. Egyéb szolgáltatási fe ladatok

1. Szakmai feladatok:

A bölcsőde szakmailag önálló intéztnény. A Gyvt. a személyes gondoskodás körébe tattozó
gyermekjóléti alapellátások közé sorolja a bölcsódét, mint olyan szolgáltatő intézményt, amely a
gyermekek napközberri ellátás át biztosítla.

A bölcsőde feladata:
A családban éIő gyermekek felügyeletének, gondozásának, nevelésének,
foglaIkoztatásának és étkeztetésének megszervezése azon kisgyermekek szárnára,
akiknek szülei, nevelői, gonclozói munkavégzésij.k, betegségük vagy egyéb ok
miatt napközbeni ellátásukról gondoskodni nem tudnak.

- A családok szárnára váIasztási lehetőséget ad gyermeknevelési tevékenységük
ellátásához.
- A bölcsődér'ek a korszerú gondozási pedagógiai elvek alkalmazásával modell szerepe van
a gyermeknevelés segítésében.
- Szakmai tanácsadási feladatokat végez az egészségnevelés külörrböző területein.
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- Gyermekvédelmi feladatot látel.
- Itáegelőző szerePe Van a gyámügyi és szociáIisarr rászorultcsaládok esetében.- Nyitott intézményként funkcionál.
- TevékenYségébe tartozika társintézményekkel való együttmúködés.
- KaPcsolatot tart az Óvodákkal, a kisgyermekek beilleszkedése érdekében.- A gYermekjóléti és családsegstő, valamint a véd,őnői szolgáIattal való együttmúkodés a
bölcsőde és a család kapcsolatának erősítése érdekében.

2. Kisegító ellátás feladatai:

A bÖlcsődében a naPközbeni ellátás részeként biztositani szükséges a gyermekek
étkeztetésé| valamint az ellátottak texűliájának ttsztántartását, a bolcúde hel"yisegeinek
biztonságos rnűszaki állapotát, takarítását. A bölcsődei dolgozók helyben azáIelrnezési,
takarítási feladatokatlátlákel. A karbantartási, műszaki és .gYea szolgiltatasi feladatokat aGAMESZ karbantartó csoportj a végzi.

Elelmezés

A bÖlcsőde a gYermekek étkeztetését saját íőzőkonyha ferrntartásával látla e;.. A konyhát aHACCP rendszer szerint Üzemeltetik, élelmezésvezető irányításával. A bölcsődés
gyermekeknek napi négy szeri étkezést biztosítanak.

A személ}rzetre vonatkozó előírások

Étkezéssel csakolYan szey'LéJy foglalkozhat, aki munkába lépés előtt a íoglalkozás-egészségügyi
orvosnál munkaköli ._1${*assági vizsgáIaton megjelent és egeszáegiigyi niilatkozattalrendelkezik {33/'],99S. (VI. 24.) NM rendelet}.
Munka kÖzben a dolgoző kÖteles a munkaköréItez illeszkedő véd,ő-, illetve munkaruhátviselni, A konYhai személyzet Íeladatát, a munkaköri leírásban rögzítettek alapján, az
élel mezés v e zető szakmai ir ény itás áv al v é gzi,

A B ÖLcS ÓDBMUNKARENDIE ns e vrÚxÖpE sÉvpr KAPcsoLATos
ÁrrarÁNos TuDNIvALóK

. Alapító okirat,

. Szakmai program,

. Eves munkaterv,

. Működési engedély,
, Jelen szervezett és működési szabáIyzat és meilékletei.

- AlaPÍtó okirat tartalmazza az .intézmény legfontosabb jellem zőit az alapító ésfenntartó szeív szándéka szerint. Elfogádasá biztosiga áz intézmény törzskönyvi
nyilvántartásba véteiét, jogszerű tnúködését.

- Szakmai Program kéPezi az intézrnényben folyó gorrclozási- nevelési munka
8
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szakmai alapját.

- Az éves munkaterv az
intézményi célok,
megielölésével.

intézmény hivatalos dokumentuma, amely az
munkafolyamatok időre beosztott terve, a felelósök

- A múködési engedély:a bölcsődének a szociális,gyermekjóléti és gyermekvédelmi
s zoIgáltatők, intézmények és háIó zatok ha tósá gi nyilv ántar ás ar őt és e[enőr zésér ől
szÓIŐ 369 / 2073. (X. 24.) Korm. rendelet szerint a szolgálátói nyilvűntartásba t& ténő
bejegYzéssel, működési engedéllyel kell rendelkezrie, me$ úgzítl az ellátott
szolgáIáás férőhelyei| helyszíneit, az intézmény elérhetőségeit, legfontosabb
adatait. A működési enge<lély a hatósá gellenőrzés kiindtrlo po^gu.

1. A bölcsőde munkarendje

- A bÖlcsódei nevelési év szeptember 1,-jétd a követke ző év augusztus 31,_éig tart. A
bolcsődéből a3. életéviikbetöltése után kerülnek át a gyermekek az ávodába. Ha a"gyermek
a 3, évét betÖltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapjánmég nem érett azóvodai
nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-éig ,,r"rrélh"tő-gondozh ató a
bÖlcsődében, Az intézményben integrált csoport is múködik, 6 éves korig.

- A bölcsóde 5 napos munkarenddel üzemel (hétrőtőt-péntekig).

- Az intézmény nyitvatartása: napi 11őra, 6:00-17:00 -ig.

- Telephely nyitvatartása: napi 10 óra,7:00-17:00-ig.

-A bölcsőde nyári zárvatartása: A szüneteltetést az intézmény vezetője a fenntartóval
előzetes egyeztetés után írásbanrögzíti, valamint a szülőkkel köteles a jogszabályban
meghatározott hatátidőig közölni. A nyári szüneteltetés időtartama alait tortenik a
festési, karbantartási munkák és egyéb tetvezett, kisebb-nagyobb felújítások elvégzése.

- Az intézményben való tartó zkodás rendje: A bötcsődét szombaton és vasárnap
és munkaszüneti napokon záwa kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől
valÓ eltérésre az intézrnényvezető fuásban ad engedélyt, eseti írásos kérelmek
alapján.

- A bölcsőcle létesítrnényeinek és lrelyiségeinek használati rendje: A bölcsőde épületét
címtáblával kell ellátni. Nemzeti ürrnepnapokon az épiletlobogózása szukséges. A
bölcsőde minden doIgozőja felelős:

o közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, a rend és a
tts ztas ág me góvás áért,

. az elleígiafellrasználással való takarékoskodásért,

' a tőz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabáIyokbetartásáért.

- A szervezett és múködési szabályzatot alapul véve elkészített bölcsődei
házirend tartalnlazza a szilők jogait és kötelezettségeit.



- A bÖlcsőde felvételi rendje: A gyermekek felvétele az ellátást igénylő törvényes
kéPviselőjének a kérelmére történik. A kérelmet az intézrnény vezetőjének kell
benYÚjtani a megfelelő formanyomtatványory aki dönt a felvételrőt é, é.tu" ítt a szüIőtvaW tÖrvénYes képviselőt. A bölcsődei eltátásra jogosultak körét a Gyvt. 41. § (1)_(2)
bekezdése határozza meg.

- A bÖlcsődei ellátás megszúnik a Gyvt. g7 / A. § (1) bekezdése szerinti atábbi
esetekben:

C ahatátozott idejú elhelyezés esetén a megjelölt időtarta mlejártával,. valamint a jogosultsági feltételek megszűnésével.
-Megszűnik a bÖlcsődei elhelyezés akkor is, ha a szűIő3 hónapot meghala dő téritési díj

tar to zást halmozott fel.
- A bÖlcsődei ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelme zhe.

a mege gY e zett i dőP ont1 áb an v agy a megállapo dás ban ío glalt i dőpont szerint.
- Az intézrnénYvezető az önkéntesen igénybó veft bölcs Óa"i 

"ttitast megszünteti, ha ajogosult aházirendet ismételten súlyosan megsértt vagy az ellátás feltételei már nemállnak fenn.
- Az intézrnénYvezető az önkéntesen igénybe vett bölcsődei ellátás megszüntetéséről

Írásban értesíti a gyermek torvényes ktpviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult akézhezvételtől számitoft8 napon belül a fenntartahoi íoúulhat. A fenntartó d§ntéséigaz ellátást biztosítani kell.

-A A gyermek távolmaradását a szülő

: :: p::: f ::: 1i :\t,:l,*: i,: " 
a ú' any z 

1s c s a k a bej á e nté, t k 3;; ; ö;J ;;il Z
bölcsődébe, amit a csoportban lévő kisgyermekn"iálon"k ad át a szilő.

o { gYermek étkeztetéséért a szülónek a helyi önkormányzat rendeletében
megállapított össze gű térítési díjatkell fizetrri.
Az étkezési térítési díj befizetése minden hónap 15-éig történik az időpont elózetes
kozlése alapján. Ettől csak rendkívüti esetekben lehet eltérni.
Abefizetés tÖbbszÖri elmulasztása esetéry az intézrnényvezető irásban íelszőlítla aszülőt a tartozás rendezésére.
Az étkezéSi térítési díjat a szülő a tárgyltóra íizeű, hiányzás a követke ző beíizetés
alkalmáv al írhatő jóvá.

' Be nem jelentett hiánYzás esetén a szilő a térítési dij visszaíizetésére nem tartlrat igényt.

Minden dolgozónak ismertrie kell a villamos -, gáz-,

l0

íűtés- és v íz-íőelzár ók hely ét, azok

2. A bölcsőde *űködéré,r"l kap.solutos általá.os tudni ralók

3. A böl"rőd" túr- é" bul"""t édul"**ul oulu-irt *rr,ku- é"



múködését.

- Az intézményber. évente műszaki bejárást kell tartani, mely kiterjed az épilet, a
csoportszobák, a mellékhelyiségek, egyébhasznáIatú helyiségek és az udvar teriletéte, az
állaguk és állapotuk minőségére.

-| A kisgyermeknevelők elsősegélynyújtási ismereteit rendszeresen fel kell eleveűteni.
$z intézményben elsősegélyfelsz erelést kell tárolni.

I-i A gyermekjátékokat, a gyermekek hasznáIatába adott tárgyakat, felszereléseket
fPlyamatosan ellenőrizni kell. Sérülés esetén mérlegelni kell, javíthatók -e vagy selejtezésre
szorulnak. Például: A homokozóban cserélni kell-e a lromokot? Az udvari játékok nem
sérültek-e? A gyerekbútorok biztonságosak-e? A zárak nem szoíulnak-e cserére?

Egészségvédelemmel kapcsolatos szabályok:

- Az egészségvédelemmel kapcsolatos követelmények betartás át az intézmény
vezetője és orvosa rendszeresen ellenőrzi. Az egészségvédelem kiterjed a bölcsődei
dolgozóI<ra és az ellátott gyermekekre is.

A b ö l c s ő d ei d o lg o z ók eg és z s éga é d e l emmel k ap c s o l at o s elő írá s ai:

- Bölcsődében csak olyan dolgozó alkalmazható, aki íoglalkozás-egészségügyi
orvosnál, munkaköri alkalmassági vizsgáIaton megjelent és megfelelt. A
dolgozónak Egészségügyi Nyilatkozatot kell aláírnia, melyben vállalja,hogy az
ott felsorolt tünetek, megbetegedések észlelése esetén köteles jelentkezni az
alkalmass ágát elbír áló foglalko zás-egészségijgyi orvosnál.

- A bölcsődei dolgozők munka- és védőruházatban dolgoznak. A dolgozők
számára külön helyiséget kell biztositari az öltőzködésre és a zuhanyozásra.

A bölcső dés gy ermek egészséga édelme:

- A betegségek megelőzése érdekében a higiénés szabáIyok betartása mellett
szükséges, hogy a bölcsőde naponta biztositsa:

. a megfelelő idótartamú szabad levegőn tartózkodást játék és alvás
íormájában,

. az életkornak megfelelő étrendet és a szükséges folyadékp ótlást,
v itaminell átást, a f ejlődésh e z s zikséges anya gok bevitelét,

o tiszta ruhanemút, hetente egyszer ágyneműváltást, hetente két
alkalommal tortilkoz őv áItást.

- Betegség gyanúját a kisgyermeknevelő jelzi a gyermek szülőjének, a
bölcsőde orvosának, aki indokolt esetben elkülöníti a gyermeket a közösség
védelmében. Ha a bölcsőde orvosa nem érhető eI, akkor a kisgyermeknevelő
gondoskodik arról, hogy a szüIő elvigye gyermekét a bölcsődébőI. Lezajlott
betegség után a szilő köteles orvosi igazolást vinni a bölcsődébe, melyet a
gond o z ó n ő a gy ennek e gé s zs égngy i tőt zslapj án do kumentál.
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Egészségügyi ellátás:

- A bÖlcsőde egészségigvi tevékenysége feletti szakfelügyeletet a Nógrá<t
MegYei Kormányhivatal ttszhÍőorvosa, illetve a Balassagyarmati JárásNéPegészségÜgyi Osztálya gyakorolja. A bölcsődébe járó gyermekeknek
rendszeres egészségÜgyi felügyeletre van szükségük, ezétt helyben is
biztosítani kelt az orvosi ellátást, gyermekgy őgyász szakorvos
alkalmazásával. A gyermekorvos felada ta :

o A Íelvett gyermekek testi és szellemi fejlődésének nyomon követése, a
fejlódés elősegítse, e gy éni és közösségi prevenció.

' NegYedévenként ellenőrzi a gyermekek élelmezését, mennyiségi és
minőségi szempontból.

. Folyamatosan figyeli agondozó-nevelő munka minőségé|
gy erm e k e k na p i r en dj ét, alv ás á| Iat e gő zteté s ét.

f áru ány ügy i el ő ír á s o k:

- Fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségűgvi vonatk ozásbankáros
rovarok, rágcsálók ellen véde\e;ni kel| elszaporoáaiuk megakad áIyozásáről
gondoskodni kell. Enr€k érdekéberr az iniézményben é"venkéni kétszer
rnegelő ző úgcsáIőirtást kell v égezni.

- Az országos vaw helyi járványhelyzeftel összefüggésben a bölcsőde külön
sajátos eljárásrendet dolgo z ki, rnelyet az intézméúyel kapcsolatba kerülő
személyekkel megismertet és következetesen betartat.

V. A BÖLCSÓPE SZERVEZETI FELÉPÍTESE

A BalassagYarmat Városi Bölcsőde strukturálisan két szerve zett egységbőI áIt:az 5 csoPorttal, 56 ÍérőI-rcllyet múködő székhelyintézrnénybőI és az egy mini
csoPorttal műkÖdő telephely éből. A 2660 Balassag,yarma| Achim András utca20. szárn alatti székhelyintézmény a gy"r.rr"klétszámnak és az épület
adottságainak köszönhetően két gondo zásí egységre tagozódik.

A bÖlcsőde rendelkezéséte álló személyi feltételek a szabályzat elfogadásakor:- intézrnényvezető 1, íő
- kisgyermeknevelő:

székhely:
telephely:

- bölcsődei dajka:
székhely:
telephely:

élelmezésvezető:
szakács:
udvaros:

12 íő
tíő

3íő
1íő
1 fő (megbízásos jogviszony)
2íő
1íő

Minclösszesen: 22íő
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A Íenntaftő az intézmény éves költségvetésének tárgyalását követő eív az
Örrkormányzati költségvetési rendeletben állapitla meg a vonatkozó
jogszabáIyok és a szikséges kapacitások atapján az intézrnény enge délyezett
álláshelyeinek a számát.

1. Az intézménvvezető feladatai és iosköre

A két feladatellátási helyen múködő bötcsőde élén intéztnényvezető áII, aki az intézmény
egYszemélYi felelős vezetője, A munkakörébe tartoző magasabb vezetői feladatokat a
vonatkozó jogszabályok szerint, a munkáttató döntéseit és..iránymutatásait követve végzi.
Magasabb vezetői megbízását Balassagyartnat Város Önkormányzatának Kepviselő-
testr-iletől kapja határozoft. időre, öt éves időtartamr a. Az egyéb munkálta tői jo§okat az
inté zmény v e zető v onatko z ás áb an a p ol gár mes ter gyakorolj a.
Az intézményvezető összefogja és koordinálja mind a székhely, mind a telephely
magasabb v ezetői íeladatait, erulek körében:
- Felelős a bcilcsőde szakmailag elvárható, jogszabályoknak megfelelő, törvényes

műkÖdéséért, a személyi és tárgyi feltetelek helyben történő biztosításáéri, a
l éts z ám gaz d álko d ás áér t.

- Felelős az intézmény gazdáIkodásáért, a költségvetési fegyelem betartásáért, a
fenntartó által a rendelkezésére bocsátott előirányzatok kereteinek íelhasználásáért.

- Az intézmény ügyviteli, nyilvántartási feladatainak szakszetű és jogszerű ellátásáért,
a szükséges adatszol gáltatások pontos elv égzéséért;

- Elkészítt és gondozza az intézrnény szakmai dokumentumait, felelős az abban
f o g1 al tak b etar tás áér t.

Kialakítja és folyamatosan Íejleszn az intézrnény belső és külső kapcsolatrendszerét,
kapcsolatot tart a felettes és felügyeleti szervekkel, társintézményekkel, módszertani
szervezetekkel, szorgalrnazza a bölcsőde és az óvoda partneri viszonyának
kialakítás át, tésztvesz a városi gyermekvédelmi jelzőrendszer múködtetésében.
E gyü ttmúkö d ik az inté zrnény kő zalka lmazo tti képv iset őj ével,
Összehangolja a belső szervezettegységek, munkacsoportok <íolgozóinak munkáját.
Felel az intézrnény rendelkezésére bocsátott önkormány zatt talajdon megóv ásáért.
Követi és betartja a felügyeleti szervek, hatóságok, valamint a fenntartó utasitásaít, a
mó dszertani szerve zet ir ány tnutatás ait.
Gyakorolja a munkáltatóijogokat a bölcsőde valamennyi munkav állalőjafelett, Felelős
a gondos bér gazdálkodásért.
Gondoskodik arról, hogy az intézmény életével kapcsolatos szakmai jogszabályok,
iránymutatások, módszartani elvárások a kisgyermeknevelők, dajkák számára
megismerhetők legyenek.
Felelős a munkavédelmi, balesetmegelőzési, közegészségigyi, {úzvédelrni szabáIyok
betattásáétt, abiztorrságos munkakörnyezet feltételeinek megteremtéséért.
Azintéztnény múködése során a gyermekek jogainak védelme, testi-lelki fejlődésének,
egészségének, biztonságának megteremtése érdekében ját el.
Irányitla a kisgyermeknevelők, dajkák szakmai munkájá| megszervezi a belső
ellenőrzés és értékelés rendjét.
Figyelemmel kíséri a felvett gyermekek nevelésé! gondo zását, fejlódési mutatóit,
szükség esetén megteszi a további intézkedéseket.
Közreműködik a város bölcsódei ellátását érintő döntések előkészitésében;
Műköclteü a bölcsőde érdekképviseleti íőtutnát,felel annak törvényes műköcltetéséért,
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aZ irltéZr.énnYel kaPcsolatos panas zok kivizsgálásáért; hatáskör hiányában azoktovábbításáért.
- Evente egYSZer áúogőbeszámol őtkészíta bölcsőde múködé séről,melyben tájékoztatla

a KéPviselŐ-testtiletet az intézmény éves tevékenységéről, mutatói től, tapasztalatairól.- BiztosÍBa a város lakossága, az ellátás iránt érdeklődő szüIők száÁára, hogy azintézménY tevékenYségét megismerjék, valamint az alapdokumentumok
nyilvános s ágát, az ér deklőd őket tájéko ztat1 a.

- Megszervezi a bÖlcsőde balesetme getőzési és munkavédelmi rendszeré!
gondo s ko di k a munkavé d el mi s z ab ály zitb an r ö gzítettek be tar tás ár ő1.- Gondoskodik a tűzvédelmi szabályzat betartásáróI, tészt vesz a (úzvéd,elmi
s zemléke n, bizto sítj a a munkaváll al ó k r és zv ételé t a (úzv é del mi okta tás on.

A bölcsőde képviselete

Az intéztnénYt, mint jogi személyt, a hatóságok előtt, illetve a bolcsőde egyéb társadalmi
kapcsolata ib an, az inté zrnény vezetője kepvisól i.

Az intézmén}zvezető helyettesítése:

A vezető helYettesítését - arrrrak távolléte és egyéb akadályo ztatásaesetén _ a rnegbízottszakmai helYettes látja et. Mindkettőjük esetieges távollétébery az intézrnényvezető avezető feladatok ellátásában más felelós, megíelelő végze:ttségű munkatársat ismegbízhat.

A mini bÖlcsődei csoport a székhelytőI távol, a város nyugati felén helyezkedik el. így a városkeleti és nYugati PÓlusán egyaránt elérhető, tomegkoz-lekedéssel iá ;oi megközelíthető abÖlcsődei ellátás. A kislétszámú csoport a Balassagyarmati Központi óvodához taftozóCsePeredő Tagóvoda épületének fötdszintjén kapott.tetyet, külön f,eitarattal, akadálymentesmegkÖzelítéssel. A gYermekek szabad levegőn taitozkodását elkeríteti saját udvar biztosítla abölcsődés gyermekek életkorának megfelelá jatekokkal.
Az éPÜlet adottságai lehetővé tették a csoportszoba mellett saját gyermekfü rdőszobakialakÍ,tását, A gYermeköltöző, átadóhelyisog, ákadálymentes mosdó szintén biztosított. AzéPÜletben meiegítőkonYha ta7álható, a bolcsódés korosztály számára szükséges ételekelőállítását a székhelYintézmény íőzőkonyhájavégzi, az ételek szallitásáta GAMES Z szervezi.Az NM rendelet 7, számú mellékletének rnegfelelően a mini bölcsődében egykisgYermeknevelŐ 

9. "gy 
dajka látla el,anevelési-gondozási feladatokat. A kisgyermeknevelőegYÚttal a bölcsődei csoporttal kapcsolatos vezetá feladatok ellátásáért is felelós. A szakmaiszemé7Yzet helYettesítését az intézményvezető szetvezi meg a székhelyerr foglalko ztatottkisgYermeknevelŐk és dajkák munkaidejével való gazdáIko dás keretében.

A bÖlcsőde szakmai Íeladatainak megvalósítását a bölcsődei csoportokban d,olgozókisgYermeknevelÓk végzik, akik munkájufat a vonatko zó jogszabalyok, ktilonos tekintettel aGYvt,, az NM rendelet és a munkaköri leírásban foglaltak es Jolcsoáei módszertani szervezet
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útmutatói, valamint az intézmény szakmai programja alaplánlátják el.

A székhelyintézmény bölcsődei csoportjaban két-két kisgyermekneveló dolgozik. Az NM
rendelet '],. számú melléklete értelmében - tekintettel az 5 engedélyezett bolcsődei csoportra -
további két kisgyermeknevelőt foglalkoztatnak azintézményben, akik közüI az egyik avezető-
lrelye ttesi f ela d atok ellátásáb an közremúködik.

A kisgyermeknevelők:

Feladataikat a bölcsődevezetőjének irányításávalláqákel, íelettük a munkáltatói jogokat
az inté zmény v ezető gyakorolja.
Munkájukat a gyermekek jogainak és személyiségének tiszteletév el, az esélyegyenlőség
szempontjainak érvényre juttatásával lá§ák el.
Felelősek a gyermekek testi-lelki fejlődésének előremozdításáért, melyet folyamatosan
figyelemmel kísérnek és dokumentálnak.
Szakmai munkájukat az előfut iskolai végzettség és szakképesítés birtokában, az
önf ej l ő d é s és a to v ábbkép zés l ehető sé geinek kihas ználás áv aI v é gzik.
Nugy hangsúlyt fektetnek a család és a bölcsőde együttmúködésére, a harmonikus
beszoktatási folyamatta, a szülőkkel való partneri viszony kialakításáta, a íolyamatos
visszacsatolás és a kölcsönösen tájékoztatás érdekében.
Felelős az intézmény házirendjének, munkavédelmi, tűzvédelrni, baleset-rnegelőzési
s zab áIy ainak betartá s áér t.

Szigorúan figyel a közegészségigyi, járványngyi szabályok betartására a közösség
tagjainak egészsége érdekében.
Tevékenysége során a gyermekek igényeit, aclottságait megismerve segíti elő
személyiségük kibontatkoztatását, készségeik fejlesztését. Akűvan tészt vesz a
gyermekek tanulási folyamataiban, melynek során személyes példamutatásával is
motiválja, ösztönzi őket.
A csoportba 1áró gyermekek napirendjét életkoruk, szükségleteik alapján, az évszaknak,
időjárásnak megfelelően áIlitla össze, egyúttal biztosítva az önállóság íejlesztését, a
j átéktev ékenysé g, a lev e gő ztetés, mo zgás idej ét is.
Részt yesz a gyermekek tisztálkodási, étkezési kultúrájának, személyes higiéniájának
kialakításában.
Elősegíti a gyermekek onbizalmának, egészséges éntudatának kialakitását, segíti a
szocializációs folyamatokat, a társas-baráti kapcsolatok létrejöttét.
Különös hangsúlyt fektet az elíogadó-befogadó csoportlégkör tnegteremtésére, az
integrált sajátos nevelési igényű gyermekek gondozási feltételeinek megteremtésére,
személyisé gének íejlesztésér e.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a csoportszobábantaláltató eszközők,játékok, bútorok
áIlapotát, elhasználódás vagy a gyermekekre veszélyes tárgyak, felszerések észlelése
esetén értesíti az intézményvezetőt, aki dönt a további teenclőkről.
A napi adatszolgá|tatásra munkakörileírásábarr kijelölt kisgyermekrrevelő a KENYSZI
informatikai rendszerén kereszttil gondoskodik a pontos és határidőberr történő adatok
továbbitáSáíóI.
A munkája során tudomására jutott titkot a gyermekek személyiségi jogának tiszteletber.
tartása érdekében megőrzi, a dokumentációIloz szükséges személyes aclatokat a
v onatkoz ó jo gs zab ályoknak me gf eiel ően kezel i.
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A kisgyermeknevelők helyettesítése:
- A bÖlcsődei csoPortokban feladatokat ellátó kisgyerrrreknevelők szabadság,

betegszabadság, tartós távollét idejére történő helyettesít esei az intézményyezető szervezi
meg aZ intézménY dolgozőinak munkaerő-kapacitását optimálisan kihasználva.

4. A bölcsőde orvosának feladatai:

Az intézménY fenntattőjának döntése atapján a bölcsőd e megbizásos jogvis zonyban havi 20
Órában gYermekgyógyász végzettségú orvost íoglalkoztat, igy pro'bté.r",u, pánasz esetén
helYben megoldható a gyermekbetegségek kiszűrése, a gy".*"t szakorvos i vizsgálata és az
állap otáv al kapcsolatos konzu LtáciO.

Az orvos feladata:

A bÖlcsődébe Íelvett gyermekek egészségi állapotának figyelemmel kísérése, a
kór elő zmény ek, lehetsé ges kockázatok me gismerése, össz e gy űjtéáe,
A bÖlcsődés gYermekek orvosivizsgálata, a betegségek felisÁ".er" és diagno sztizálása, a
gYÓgYulási folyamat elŐsegítése/ az ezze! kapcsolatos korrekt tájékoztatás a bölcsőde
vezetője és a szilő irányában.
A sajátos nevelési igényű gyermekek egészségi áIlapotát, testi-szellemi fejlódését
kiemelten kezeli, a szükséges beavatkozási pontokról tájékoztatást ad, részt vesz a
fejlesztéssel kapcsolatos team-megbeszéléseken, konzultációkon.
Részt vesz a bÖlcsőde egészségmegőrzésse!, egészséges életmódda1 kapcsolatos
tájéko ztató, íelv iI ágo sí tó te v éke ny s é gébe n,
Fertőző megbeteged;s, esetleges járványveszéIy észlelése esetén megteszi a szükséges
léPéseket a felrigYeleti szervek, hatóságok feío, egyúttat a bölcsőde vezetőjét és azintézménY fenntartóját tálékoztatla a szükségei teendőkről, részt vesz azok
végrehajtásában.
Munkája során a gYermekek és a bölcsőde dolgozóinak személyes adatainak védelméről.

5. A bölcsődei dajka feladatai:

A bÖlcsődei dajka_a .személyes gondoskodást nyújtó szakemberek közösségének a tagja, ebbőlkifolYÓlag meg kell felelnie a bemeneti képesíté|si-előirásoknak, szakmai el-iárásoknak7ktilonos
tekintettel a bÖlcsódei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó szernély és a ,,rupkorber_ri
gYermekfelÜgYelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről
szólő 20/2017, (IX. 18.) EMMI rendeletben foglaltaknak.

- A clajka a kisgYermekrrevelő segítőtársaa napi munkavég zés során,feladatait az intézmény
vezetőjének utasításai alaPján, az intézmény működési meclranizmusainak és céljainak
ismeretében látja el.

- A dajka feletti munkáltatói jogokat a
közvetlen koordinálásábarr a bölcsőctei
követi.

bölcsóde vezetője gyakorolja, de napi feladatok
csoportok kisgyermeknevelóinek instrukcióit is

- MunkakÖrébe tartoznak a bölcsődei csoportok közösségét kiszolgáló gond ozásifeladatok,
Pélclául gYermekáglak előkészítése, á[yazás, ételek éi edényef mozgatása, moso gatás,gyermekíelügyelet stb.)
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- A clajka felelŐs a bÖlcsődei csoportok környezetének rendjéért, tisztaságáért, ezéttfontos
szerepe van a gyermekek gondozásához szükséges egészséges és biztonságos feltételek
megteremtésében.

- Munkáját a kőzegészségngyi, járványigyi,
betartásáv al végzi.

rnunkavédelmi, tűzvédelmi szabályok

- FelelŐs a rábízott eszközök épségének megőrzéséért, rendeletésszerű használatáért, a
takarékos energia- és anyagfelhasználásér t.

- Akadályoztatása, távolléte esetén helyettesítését az intézmény másik, szintén dajla
munkakÖrben foglalkoztatott közalkalm azottlalátla el az intézményvezető utasítása alapján,

6. Gazdasági-pénzügyi űgyintézés:

A bÖlcsődePénzigyi-gazdálkoclási tevékenységével kapcsolatos számviteli, ügyviteli, könyvelési
felaclatait a Balassagyarmati GazdaságiMűszakiEllátó Szetvezet(továbbiakban: GAMESZ|végzi,
Az intézmény éves költségvetésérrek megtervezését és annak végrehajtását szintén a GAMESZ
koordirrálja. Az éves költségvetés végrehajtásáért, az előirányzatok összegeivel való
gazdálkodásért az intézmény vezetője felel.

7. Elelmezési - gyermekétkeztetési feladatok ellátása:

A bölcsőde székhelyén két íőállásű szakács alkalmazásával íőzőkonylta múködik, mely a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségngyi előításokról szóIó 37 /2014, (IV. 30.) EMMI
rendelet szerint ellátja a gondozott gyermekek élelmezésével kapcsolatos feladatokat. A saját
Íőzőkonyhán kiemelt figyelmet fordítarrak a bölcsőclés korosztáIy számára merrnyiségileg és
mirrőségileg helyes és egészséges táplálék megalkotására, a főzés biztonságos higiénés
körülményeinek megteremtésére.
A bölcsóde élelmezésvezetőí feladatainak ellátását külön szerződés keretében megbízásos
jo gv iszonyban biztosítla az intézmény .
Az élelmezésvezető:

- Összeállítla az életkor szerinti tápanyagszükségletnek megfeleló étrendet, étlapot, melyet
a szilők szárnára megismerhető módon az intézményben közzé is tesznek.

- Felügy eli a Íőzőkonyhábarr folyó munka szabályszerűségét, a konyha rendjét és tisztaságát,
a közegészségügyi előírások betartását.

- Részt vesz a Íőzőkonyha hatósági ellenórzéseitl, az ellenőrzés során tett megállapításokat
követi, kollégáival betartatja.

- Yezeti az élelmezéssel kapcsolatos nyi|y;intartásokat, a tevékenységélrez kapcsolódó
ü gyviteli f eladatoka t elv é gzi.

- A HACCP előírásait a7kalrnazza és betartatla, a szükséges adminiszttációt elvégzi.

8. EgJzéb technikai iellegú feladatok ellátása:

Az intézmény feladatainak ellátását egyéb, technikai jellegű, munkakörben foglalkoztatott
munkatársak segítik, ilyen az udvarosi munkakör. Az udvaros tisztántartla a bölcsőde
épületének külső környezetét, uclvarát, kertjét, az épilet előtti közterületet, évszaknak,
időjárásnak megfelelően. Ennek keretében

- Ellátja a téli síkosságmentesítés feladatait, eltakarítja a havat az épilet biztonságos
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megközelítése érdekében.
Felsöpri, összegereblyézi az udvarta hulló növényi maradványokat,
piszkot.
Gondozza a bölcsőde növényeit, amennyiben az u,dvaron található
veszélyes elváItozást észlel, értesíti a bölcsőde vezetőjét.

leveleket, port,

íák áIlapotában

9. Szervezeti ábta:

A Balassagyarmat Városi Bölcsőde munkatársai az intézményvezető teljes kör{i irányítása alatt,
egymással szoros kölcsönhatásbary egymás munkakörét kiegészítve, támogatva, a szakmai
munkaf olyamatokat együttesen előkész ít:t e v égzik feladataikat.
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u. A BÖLCsÓon H,rŰrÖnÉsÉvnr KApcsoLATos HerÁsrönör És nrlÁnÁsor
1,. Munkáltatói jogkörök 8:yakorlása:

lz in!élménY vezetője felett a munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város önkormá nyzatánakKéPviselŐ-testÜlete, az 9wea munkáltatóii logokat Bah"Űagyarmat Város polgámestere
gYakorolja. A bölcsóde dolgozói felett _vahmáúyi munkáltaő ;otio, t az irúézményvezető
gYakorolja. A bÖIcsŐdében alkalmazottak jogviszőnyam aközalkáriazottak jogállásátót szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint az arctak a siociáliq gyermeryáteti er'gi.r*ukrrédelmi
ágazatban tÖrténó végrehajtásáról szóló 257 /2000. (XII. 26.) róm. rendelet vonatkozik.

A munkakÖrÖkkel kaPcsolatos tészletszabályokat az alkalrnazottak munkaköri leírásai
taftalmazzák. A munkakÖri leírást a doLgozór,uk u munkába lépése első napján át kell adni. Adokumentumok elkés zítése, jóváhagyás{ u, intézmény vezető;ogkore.

2, A helyettesítés rendjg

A rnunkavállalÓk tervezhető és előre nem látható távolléte, szabadságolása miatti helyettesítési
feladatok Ütemezése az intézményvezetó íeladata. A hel}ettesítési Őndszer kialakítás ának az
alapját a munkakÖri leÍrások képezik. Az intézményvezeio helyettesítését a munkaköri leírása
szerint a vezetŐ-helyettesi íeladatok ellátásával megLlzott kisgyármekneveló tátja el.

3.

Az intézménYben dolgozók munkarendje a jogszabályielóírásokat betarpa a munkakörükhöz
és,az elvégzendő feladatok jellegéhez, valimint a bolcsőde nyipatartásához igazodik. A
bolcsődei dajka munkavégzését á nyitvatartási időn belül, nyotcórás mnukarendben kellmegszervezni. A ,kisgYermeknevelók csoportban töltött munkaideje a Kjt. vonatkozó
végrehajtási rendeletének 7. §-a alapján naponta hét óra. A technikaí munkakörökben
foglalkoztatottak napi nyolcórás murrkáiendben végzikfeladataikat. A munkában töltött id,őrőI
1 munJ<atársak jelenléti ívet vezetnek, a munkur"r,ád"l kapcsolatos szabáIyokat a munkaköri
1 eírás ok tat talmazzák.

VII. TANÁCSK)aÓTEsTüLETEK AKApcsoLATTARTÁsronuÁt

A bÖlcsóde vezetője egys3emélyi felelős irányítása mellett épít azintézmény külső és belső
kÖzÖsségi kaPcsolataila. A munkájához hasznosítja és mozgositla a kisgyermeknevelők tudását
és taPasztalatait is. Akűv kapcsolatot tart más bölcsődei iársintézmé"nyekkel, a módszertani
szetvezette| a gYermekek zökkenőmentes bölcsőde-óvoda átmenete érdekében a városban
m{ÍkÖdó Óvodai Íeladatellátásí helyekkel. Ezeknek a megbeszéléseknek, értekezleteknek a
tájékoztatáson túl a döntések előkészítésébn és végrehajtásáÚan is szerepük van.

7. Összmunkafársiértekgzlet:
A bÖlcsőde minden dolgozóját érintő kérdésekben az intézményvezető szükség szerint, delegalább félévente munkaértekezletet tart. A témától függően a tánácskozás leheit ájékoztató,
munkafeladatokat klzlő vaw azokat meghatározó, u{ékelő. Az elhangzottakra a'dolgozók
észrevételeket, javaslatokat tehetnek, lezdeményezhetik olyan kérdések megvitatását, aólyek
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a bÖlcsőde munkáját érintik. Lehetóség szerint a íeltett kérdésekr e az érdemi választ azértekezleten kell megadni. Ha ez,ru- Úh"t éges, akkor a kérdésekre, felvetett javaslatokra,
észrevételekre 15 napon belul válaszolni kell. Az értekezletekrőI íetjegrzés készül.
ArnennYiben szÜkség":, ._gy vaw.több csoport munk áját &intá iárdesben szűkebb kötű,kisgYermeknevelŐi értekeztet is tarthato, melynek célja a szakmai kérdések megvítatása.

2. Érdekképviseleti Fórum

1 gYulT'kek jogainak védelme, a sz}llőkés kisgyermeknevelők együttmiíködése érdekében ajogszabáIYi előírások alapján megalln|lott Érdekiiépviseleti Forum"mtíködik az intézményben.A FÓrum m{ÍkÖdésének részletes szabalyait a Háziránd és a Fórum kulon szabályzataftgzltL.

I(ülső kapcsolattartás:

*: intézménYveryt! irányításivezetési feladatainak ellátása érdekében közvetlen ésfolyamatos kapcsolatban áll:
o a Íenntartóval: BalassagYarmat Város Polgármesterével, Jegyzőjével, a BalassagyarmatiKözös Önkormá ny zatiHivatal munkatársa,Íval;

' a gazdálkodási, PénzügYi, számviteli tlgyintézés terén: a GAMESZ munkatársaival, aP énzügy i O sztáIy v ezetőjév el;
a bÖlcsőde orvosával, a város házi gyermekorvosaival, Védőn őiSzolgáIat szakembereivel,szükség szerint a város más egészségugyi intézményeivel, ,"u*ery"l?ár"r;
a hatósági felÜgYeleti szervekkel, az intézmény törvényes működését vizsgáIő NógrádMegyei 

§o;mányhivatallal, a Balassagyarmati JárásiHivátailal , aMaglar Allamkincstár ésaz Allami Számvevőszék illetékes szeiveivel, egyéb ellenőrzési jogktiiiel rendelke ző államiés önkorm ány zati szervekkel;

a bÖlcsődei módszertani szervezette| a Magyar Bölcsődék Egyesületével, az ágazatiirányítási feladatokat eltátó illetékes minisztériir"mmal;
egyéb városi intézményekkel, pétdául a család- és Gyermekjótéti központ és szolgálatmunkatársaival, a Balassagyarmati Központi Óvodávalt, tugi.jter;éúivel, a pedagógiai
Szakszolgálattal,íejlesztő-esgyógypedágógusokkal.

Belsó kapcsolattart4s:

A kisgYermekek nevelése érdekében fu!": a jó kapcsolat kialakítása a gond,ozott gyerekekszüleivel, családtagjaival, illetve a bolcsódei ellátas iiant erdeklődó szülókkel. A bölcsőde és aszÜlők 'ennek 
erdókeben Íolyamatosan és tár.ro"áren 

.tájéko 
ztagák,egymást a gyerekekfejlődéséről, a gyetmekkel kapcsolatos_ryin{en lényeges iúrmáci átóI anapi átadás_átvételidején, illewe egYéb csatornákÖn. A szülőkkel valo liapcsolattartás íormái:

- sztllői értekezletek,

-szÜlÓ-csoPortos ÖsszejÖvetelek, beszélgetések a kisgyermeknevelq esetlegesen az orvos,pszichológ us, gy ógypedagógus részvéáével,
- a napi találkozások során iníormális körülmények kozott,
- a falirljságra kifüggesztett iníormációkon keresztiil,
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-a bölcsőde nyílt napján;

- internetes felületen, e-mailberL telefonory

- bölcsődei programok alkalmával, közös délutánok , játékkészítés, ünnepi készülódés.
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VIII. ZArlÓRENDELKPZÉSEr

Jelen Szervezeti és Míiködési SzabáIyzatot Balassagyarmat Városi Bölcsőde alkalmazotti
közössége megismerte és azt a fenntartói jóváhagyása előtt elfogadta. Az intézrnény eredményes
és hatákony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló szabáIyzatok tartalmazzák.

Az SZMSZ mellékletei
- házírend
- érdekképviseletiíórum szabáIyai

AzSZMSZ ínggelékei:
- munkakori leírások

Balassagy arrnat, 202I. június 14.

;io^.(d €or.i(

Borkó Edit
intézményvezető

,ffi'

b,n*r"}

22



zÁneoÉr

A Balassagyarmat Városi Bölcsőde jelen Szervezeti és M{lködési SzabáIyzatát a
katasztrófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáróI szóIó 2011,.

évi CXXVIII. törvény 46. S (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, tekintettel a
veszélyhelyzet kihirdetésérőI és a veszélyhetyzeti intézkedések hatálybalépésérőI szőIő
27 /2021,. (L 29.) Korm. rendeletre, a gyetmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szőIő 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározoft, fenntartói
feladatok ellátásáa körébery Balassagyarmat Város Önkormányzata Polgármesterének
135 / 2027. (VI. 14.) hatátozata hagyta jőv á.

Balassagyaímat, 2021,. június 14.

.*.r.!13-
Andrea
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