
Beszámoló a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Bölcsőde részéről 

 

HITVALLÁSUNK 

 

Így szeresd gyermekedet 

(részlet) 

 

 

 

 „Hosszú türelmed soha el ne fogyjon gyermekeddel szemben. Hiszen ő is  

eltűr téged. 

 Tudj újrakezdeni, el nem fogyó szeretettel szeretve! 

 Tudj várni! Várni és újra várni: a megfelelő pillanatra a nevelésben. 

 Találd meg a megfelelő szót és cselekvést minden alkalommal, s éppen 

akkor, amikor kell! Hogy ne mondj, cselekedj se többet, se kevesebbet, mint  

kell . Nem később és nem előbb, mint amikor kell. 

 Mindig megtaláld a megfelelő büntetést s elkerülhessed azt, ami nemcsak 

többet árt, mit használ. 

 Tudj megbocsátani kevés szóval, vagy szó nélkül - bocsánatért esdve és 

bocsánatot nyerve. 

 A gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd’ mindig 

bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk örököl, lát, hall, és les el mindent. 

 Nevelés közben - te is nevelődjél. Ha kell, gyermeked által. 

  A hosszútűrő türelem és szeretet mellé legyen megértő tapintatod, hogy 

megérezzed: fájdalomszerzésre nem szabad fájdalomszerzéssel, dacra dühvel, 

neveletlenségre gorombasággal, szívtelenségre hidegséggel válaszolnod. Mert a 

hasonló csak fokozza a hasonlót, míg a szeretet felold. Az öröm: gyógyít. A 

jóság: fölemel. 

 Soha el ne felejtsd: Néki növekednie kell, neked pedig alábbszállnod.” 

 

(Gyökössy Endre) 
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Az intézmény neve: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Bölcsőde 

 

Címe: 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 29. 

 

Elérhetőség: telefon: 66/491-182, fax: 66/491-055, e-mail cím: fgybolcsode@fuzestv.hu 

 

Szolgáltató tevékenység típusa és formája:  

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését és 

gondozását biztosító intézmény.  

 

Kiegészítő feladat: sérült gyermekek napközbeni ellátása. 

 

Engedélyezett férőhelyek száma: 24 fő 

 

Ellátási terület: Füzesgyarmat város közigazgatási területe. 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik 

formája, a családban nevelkedő – 20 hetestől – 3 éves korú – gyermekek szakszerű nevelését 

és gondozását végző intézmény. A mi bölcsődénkbe 1 éves kortól jöhetnek a gyerekek. A 

bölcsőde működési engedélye határozatlan időre szól, minden szakhatóság engedélyével 

rendelkezik. Gazdasági ügyeit az Önkormányzatnál végzik. Az állami normatíva támogatás 

igénylésével kapcsolatban negyedévente egyeztetünk, illetve a költségvetés készítését 

közösen végezzük.    

                                                                                                                                                            

A bölcsődei nevelésünk-gondozásunk célja: a gyermekek sokoldalú, harmonikus testi, lelki, 

szociális fejlődésének elősegítése, az érzelmi és fizikai biztonság megteremtése. 

 

Szakmai munkánkat a 2012-ben kiadott A BÖLCSŐDEI NEVELÉS – GONDOZÁS 

SZAKMAI SZABÁLYAI módszertani levél útmutatásai végezzük, melyet a NEMZETI 

CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET valamint a NEMZETI REHABILITÁCIÓS 

ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL állított össze.  
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A bölcsőde tárgyi feltételei: 

 

A bölcsődét egy néhány éve felújított óvoda épületében alakították ki, 2011. május 24-én 

vették birtokba a gyerekek. A bölcsőde épületében 2 csoportszoba, átadó és fürdőszoba áll a 

gyermekek rendelkezésére. A csoportszobák tágasak, világosak, igyekeztünk úgy kialakítani a 

belső teret, hogy legyenek funkció szerinti játszóhelyek, kuckók, puhasarkok. A gyermekek 

fogadóhelyiségében (átadó) minden kisgyermeknek saját, jellel ellátott szekrénye van és 

pólyázó asztal áll rendelkezésre. A szülők hirdetőtáblán olvashatnak információkat, 

gyermekétlap, szülői érdekképviselet, a gyermekek napirendje, házirend, szakmai program is  

megtalálható ebben a helyiségben. A fürdőszoba közvetlenül a fogadóhelyiségből nyílik, 

berendezési tárgyai megfelelnek az előírtaknak. A fedett, burkolt terasz és tágas játszóudvar 

hivatott biztosítani a gyermekek levegőn való tartózkodását, mozgásigényük kielégítését. Itt 

szeretném megjegyezni, hogy a gyermekek által használt eszközök, bútorok nagyobb része 

elhasználódott az évek alatt, egy részük cserére vár. Az idei év költségvetés tervezésekor 

számoltunk is ezzel, lehetőségünk lesz egyebek mellett a konyhai felszerelések és az alváshoz 

szükséges matracok cseréjére, szőnyegek vásárlására. Az átadó és a folyosó burkolata PVC, 

ami egészségtelen és balesetveszélyes, reméljük, hogy belátható időn belül megoldható lesz a  

burkolat cseréje. Energiatakarékosság szempontjából fontos lenne a nyílászárók cseréje, 

illetve a fűtés korszerűsítése.  

A játszóudvar nagy, (ez nem minden esetben előny) kialakítása, parkosítása folyamatosan 

történik. 2012-ben volt egy nagyobb méretű felújítás, az Égáz-Dégáz Földgázelósztó Zrt-től 

kaptunk fix és mobil játékeszközöket (csúszda, homokozó, kismotor, stb.), illetve a szülők és 

a helyi vállalkozók összefogásával árnyékolót készíttettek a nagy homokozó fölé. 

Természetesen azért azt is el kívánom mondani, hogy minden évben van lehetőségünk 

játékeszközök és egyéb használati tárgyak vásárlására, pl. redőnyöket szereltethettünk az 

ablakokra, a játszóudvar kerítése fel lett újítva, az elmúlt évben hűtőszekrényt kaptunk stb. A 

bölcsődében saját ruhát viselnek a gyerekek és saját ágyneműben alszanak. A kisgyermekek 

gondozásához, tisztálkodásához szükséges kellékek egy részéről a szülők gondoskodnak, pl. 

törölköző, pelenka, papír zsebkendő, míg más részről a bölcsőde biztosítja a felszerelést, pl. 

étkezéshez használt textíliák, szükség esetén váltóruha stb.  

 

Személyi feltételek: 

 

A bölcsődében 4 fő szakképzett kisgyermeknevelő, 1 fő adminisztrátor és 1 fő dajka látja el a 

feladatokat. 1 fő részmunkaidős gyermekorvos heti 1 órában, illetve alkalomszerűen végzi a 

bölcsődével kapcsolatos teendőit. A Városi Önkormányzat közmunkaprogram keretében 

kisegítő dolgozókat alkalmaz, jelenleg 3 fő van foglalkoztatva. 
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Élelmezés: 

 

A bölcsődében nincs főzés, tálalókonyhával rendelkezünk, a gyermekek reggelit, tízórait, 

ebédet és uzsonnát kapnak. A gyermekek élelmezéséről 2014. április 01-től a FÜZESGYÓGY 

KFT. gondoskodik. Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a HACCP követelményeinek 

megfelelően működtetjük a konyhát.  

 

A bölcsőde kapcsolatrendszere: 

 

Folyamatos  kapcsolat: 

- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

- Védőnői szolgálat 

- Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

- Módszertani Feladatokat Segítő Bölcsőde Békéscsaba 

- FÜZESGYÓGY KFT. 

- Gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények, a jelzőrendszer tagjai 

- Bölcsőde orvos  

- Szülői Érdekképviselet 

- Lurkófalvi Óvoda 

- Füzesgyarmat Városgazdálkodás és Intézményüzemeltetési Kft. 

- NRSZH Budapest 

 

Esetenkénti kapcsolat: 

- Tanulási képességet vizsgáló bizottság 

- Fejlesztő szakemberek (logopédus, pszichológus stb.) 

 

A kapcsolattartás formái: személyes találkozó, telefon, e-mail és fax. 

 

A bölcsődét érintő változások 

 

Az elmúlt évek alatt történt néhány változás a bölcsőde működését érintően. Először is, 2012. 

április 01-től bevezetésre került a gyermekek naponta történő létszámjelentése az NRSZH 

részére.  A bejelentés ügyfélkapun keresztül történik, TAJ szám alapú, naponta jelentjük a 

hiányzó és a bennlévő gyermekek névsorát.  

2014. január 01-től változás következett be a bölcsőde finanszírozása, valamint a GYED extra 

bevezetése kapcsán (2013. évi CCXXIV.Tv.). A bölcsőde finanszírozását érinti a normatív 

támogatás kiszámításának változása (2013 CCXXX.Tv.) és a felvehető gyermekek működési 

engedélyben meghatározott száma (24 fő), ami nem léphető túl! Várólista alakult ki! 

Igazából a GYED extra bevezetése érinti napjainkban érzékenyen a bölcsődét, hiszen vannak, 

akik élni kívánnak a GYED extra adta lehetőséggel és dolgozni szeretnének. Néhány 

kisgyermeket fel tudtunk venni az idei évben (szülők otthon voltak, esetenként dolgoztak, 

befejezték tanulmányaikat, kistestvér született) ezeket a gyermekeket kiíratták a bölcsődéből, 

illetve az óvoda évközben át vett napjainkig 6 kisgyermeket. Az ő helyükre (12 gyermek) 

azonnal jöttek az gyermekek, most is teljes létszámmal dolgozunk. A 2014 februárjában 

tartott Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülésen felmerültek különböző alternatívák a 

probléma megoldása érdekében végül úgy döntött a bizottság, hogy az óvodai beíratáshoz  
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hasonlóan legyen bölcsődei beíratás is, hogy tisztábban lássuk a felmerülő igényeket. Ez meg 

is történt! A jelen állapot szerint az előre látható 14 megüresedett férőhelyre 27 fő jelentkező  

van. A jelentkezők között vannak, akik azonnali elhelyezést igényelnek, mert már dolgoznak, 

vannak akik „csak” szeptembertől dolgoznak, de van munkáltatói igazolásuk és vannak olyan 

jelentkezők is, akik munkanélküliek, vagy munkát keresnek, illetve egyedül álló szülők 1-2 

kisgyermekkel. 2 fő védelembe vett gyermek is felvételre vár! A bölcsőde bővítésével 

kapcsolatban több vonalon is próbálkozás történt és történik. A mi bölcsődénkben van 

lehetőség férőhelybővítésre, hiszen van egy csoportszobának kialakítható helyiség, amit 

jelenleg raktárként, öltözőként, vasalóhelyiségként stb. használunk. A bölcsőde bővítésének 

nem csak tárgyi, hanem személyi feltételei is vannak.  

 

Bölcsőde a számok tükrében 

 

 
Év Születések 

száma 

Bölcsődét 

igénybevevők 

száma 

Gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők 

Védelembe 

vett 

gyermekek 

Feltöltöttség 

%-ban 

Kihasználtság 

%-ban 

Normatíva Engedélyezett 

férőhely 

száma 

2010. 26 49 29 2 109,52% 87,07% 20 24 
 

2011. 48 37 20 2 86,25% 65,59% 15 24 

 

2012. 46 46 13 - 95,25% 73,89% 17 
 

24 

2013. 35 45 17 3 99,74% 75,12% 17 

 

24 

2014. 
április 

30-ig 

11 29 13 - 99,27% 76,65% 23 24 

 

 

A beszámolóban igyekeztem arra törekedni, hogy bemutassam Önöknek a bölcsődében történt 

eseményeket, változásokat. Természetesen tudjuk, hogy továbbra sem kötelező feladata az 

önkormányzatnak a bölcsőde fenntartása, mégis úgy gondolom, hogy e korosztály számára 

jelenleg a bölcsődei ellátás a legjobb megoldás. 

 

 

 

 

Füzesgyarmat, 2014-05-13 

 
 

 

 

 

                  Tisztelettel: 

 

          

         ……………………….. 

            Kiripóczki Istvánné 

            mb. bölcsődevezető 

 

 


