
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

/{;o . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék technikai létszámáról, 

és az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet 14. mellékletében céltartalékként biztosított összeg felszabadításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A 2012. évi költségvetés tervezésekor több körben egyeztető tárgyalások zajlottak a fenntartó 
és a Kőbányai Egyesített Bölcsődék között, az intézmény költségvetésével kapcsolatban. Az 
egyeztetés eredményeként valamennyi bölcsődei technikai dolgozónak a 2012. II. félévi 
személyi juttatása és annak járuléka céltartalékba került azzal, hogy a technikai dolgozók 
létszáma felülvizsgálatra kerül. A céltartalékba helyezett összeg júniustól a technikai 
dolgozók bére és járulékai (6 hónap), valamint cafetéria kerete (7 hónap). 

Fenti ok miatt kidolgozásra került a Kőbányai Egyesített Bölcsődék engedélyezett 
létszámának új rendszere. 

A munkakörökhöz tartozó létszám kialakításánál a Képviselő-testület által jóváhagyott 
engedélyezett létszámot, valamint az oktatási ágazatban meglévő iskolákra vonatkozó 2009-
ben született Kulturális Oktatási Bizottság (a továbbiakban: KOB) határozatot, és az óvodai 
álláshelyeknél alkalmazott módszert vettük alapul. 

A normarendszer kialakításánál figyelembe vettük a szakmai munkát szabályozó módszertani 
levelekben foglaltakat. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1511998 (IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 40. § (5) alapján a bölcsődei nevelés
gondozás az Intézet által kidolgozott Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja és 
a Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai alapján folyik. A Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet által 2009-ben kiadott módszertani levelek az alábbi !inken érhetők el: 
http:/lncsszi.hu/szakmai-fejlesztes-1_23/modszertani-ajanlasok-2_59/gyermekvedelmi-4_237 

II. Hatásvizsgálat 

Abban, hogy a bölcsődei munkát megfelelően tudjuk megszervezni, fontos szerepet töltenek 
be a technikai dolgozók. A takarítási munkákon túl rengeteg olyan feladatot is elvégeznek, 
ami biztosítja, hogy a gondozónő a szakn1ai feladatokkal tudjon foglalkozni. 

A technikai dolgozó is jelen van a gyermekek életében, akik ismerik őt, bizalmuk van felé, 
így a felügyelet biztosításában is közre tudnak működni. 
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Az alábbi táblázat tartalmazza a Kőbányai Egyesített Bölcsődék jelenleg engedélyezett 
létszámát, a technikai dolgozók tekintetében: 

8 8 8 6 8 4 3 3 

13 12 9,5 10 10 9 6 7 

l l l l l l l l* l* 

l l l l l l l l l 
4 5 4 3 3 2 3 l 
4 4 4 3 3 4 2 2* 3* 
l l l 0,5 l l l 0,5 

l l l l l l l 0,5 

12,5 13 12 9 10 10 9 6 7 
*kivételekre az adott munkakörnél térek ki 

l. A Kőbányai Egyesített Bölcsődékben lévő ügyintézői munkakörök 
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Az Egyesített Bölcsődék 231 ,5 engedélyezett dolgozói létszámmal rendelkezik, a kilenc 
bölcsődében 648 férőhely üzemel. 
1984-ben vonták össze a bölcsődéket Egyesített Bölcsődei intézménnyé, az azóta eltelt időben 
a központ változatlan szakmai (ügyintézői) létszámmal müködik. 
A dolgozók teljes munkaügyi nyilvántartása, ki- és beléptetése a központban történik, mivel 
az Egyesített Bölcsődevezető és helyettese rendelkezik minden dolgozó tekintetében a 
munkáltatói jogkörreL 2008. január l-től a KIR rendszerben történő rögzítések, elszámolások, 
munkaügyi feladatok kizárólagosan a központban zajlanak. 
A kilenc intézmény tekintetében a személyi-és bérkeret nyilvántartása, nyomon követése, az 
ezzel kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése, mind a tíz tagintézmény teljes 
költségvetésének tervezése és elkészítése szintén a központban történik. 
A szabadságok nyilvántartása, a statisztikák összegzése, ellenőrzése, a normatíva igénylés 
elkészítése is a központ feladata. 
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A gyermekek felvétele májusban a bölcsődékben történik, de ettől az évtől a várakozó lista 
kezelését kénytelenek leszünk központilag kezelni, a nagyszámú, és gyakran több bölcsődébe 
benyújtott igények miatt. 

2012. január l-től online nyilvántartás vezetése kötelező minden bölcsődében, ami a 
bölcsődevezetőkre és helyetteseikre ró többletfeladatot, de az adatszolgáltatás ellenőrzése és 
nyomon követése az Egyesített Bölcsődék feladata, hiszen ez a nyilvántartás lesz a normatíva 
igénylés alapja. 2012. március l-től a Kőbányai Egyesített Bölcsődék önálló jogi személy, az 
ezzel kapcsolatos többletfeladatokat változatlan létszám mellett látják el. 

A Központban jelenleg dolgozó 3 ügyintéző feladatát - a többlet feladatokat tekintve- ideális 
esetben 3,5 főnek kellene ellátnia, de a jelenlegi gazdasági helyzetben ez nem megvalósítható. 

Az ügyintézői munkakörök száma a dolgozói létszám+gyermekszámhoz igazodik, hasonlóan 
a 2009-es KOB határozathoz: 

1-200 között 
201- 300 között 
301-450 között 
451-600 között 
601-750 között 
751-900 között 
901- fölött 

1,0 fő 
1,5 fő 
2,0 fő 
2,5 fő 
3,0 fő 
3,5 fő 
4,0 fő 

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék központjába szükséges további 0,5 fő kézbesítő, 
karbantartó, kertész álláshely az üzemeltetés segítése céljából. A központ napi kapcsolatot tart 
a Polgármesteri Hivatallal és a bölcsődékkeL 

2. Élelmezésvezető: bölcsődénként l fő 

Az R. l. melléklete szabályozza, hogy bölcsődénként l fő élelmezésvezető, vagy gazdasági 
vezető, vagy tejkonyha vezető legyen. A fenntartó eldöntheti, hogy melyik munkakör legyen, 
de l fő mindenképpen szükséges erre a feladatra. 
A Gyöngyike Bölcsődében az élelmezésvezető konyhalányi feladatokat is ellát osztott 
munkakörben, az alacsony megfőzendő adagszám miatt. 
A Szivárvány Bölcsődében kézbesítői feladatokat is ellát az élelmezésvezető, ezért elég csak 
0,5 állásban a kertész munkakör. 

Minden bölcsőde saját főzőkonyhával rendelkezik, ezért a konyhai személyzet létszámát a 
megfőzött élelmi adagszámok határozzák meg. 
Az alábbi táblázat tartalmazza a bölcsődékben megfőzött ételadag számot és a hozzátartozó 
konyhai személyzet számát: 
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3. Szakács, szakácsnő: bölcsődénként l fő 
Mivel minden konyha főzőkonyha, ezért szakképzett szakács jelenléte szükséges, ahogy azt a 
szakmai módszertani levél is megfogalmazza. 
Legtöbb bölcsődében és óvodában ételallergiás gyermek élelmezése is történik, amiben az 
élelmezésvezető és a szakácsnő együttműködése elengedhetetlen. 

4. Konyhalány 
A konyhalányok létszáma a főzőkonyha adagszámához lett kialakítva. Naponta friss 
zöldségből készítik az ebédet, nagy mennyiségben pucolnak zöldséget és gyümölcsöt. Ahhoz, 
hogy a konyha a szakácsnő hiányzása esetén is működjön, és az étel a gyermekek számára 
elkészüljön, minimum 0,5 főre még a legkisebb bölcsődében is szükség van. 

Létszámuk az adagszámhoz viszonyítva: 
1-50 között l ,O fő 
51-100 között l ,5 fő 
101-140 között 2,0 fő 
141-170 között 2,5 fő 
171-220 között 3,0 fő 
221-270 között 3,5 fő 
271-350 között 4,0 fő 
351-400 között 4,5 fő 
401-470 között 5,0 fő 
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5. Takarítónő: egységenként l fő 

A bölcsődében a takarítónő az óvodai dajka megfelelője. Különbségek vannak az ellátott 
korosztály fejlettségéből, létszámából és a szervezeti felépítésből adódóan. Az óvodákban 
minden szoba l csoportnak számít, míg a bölcsődében egy bölcsődei egység 2 
?soportszobából, és a hozzá kapcsolódó helységekből áll. 
Igy egy takarítónőre 2 szoba teljes takarítási feladata, valamint a nevelést segítő tevékenysége 
hárul. 
A bölcsőde - eltérőerr az óvodától és az iskolától - járványügyi szempontból kiemeit 
munkaterületnek számít. Azonos elbírálás alá esik, mint az egészségügyi intézményekben az 
újszülöttek, koraszülöttek, a csecsemő- és gyermekbetegek ellátásához kapcsolódó 
valamennyi munkakör, valamint az anyatej gyűjtő állomások valamennyi munkaterülete 
[33/1998 (VI. 24.) NM rendelet]. A bölcsődébe járó gyerekek életkorukból adódóan még 
fejletlenebb immunrendszerrel bírnak, így fokozott fertőzésveszélynek vannak kitéve a 
közösségbe kerüléskor. Ezért naponta többször felmosásra kerülnek a csoportszobák, az 
étkezéseket követően szint kivétel nélkül, hiszen nem ritka, hogy egy-egy pohár tartalma, 
vagy étel a földre kerül. 
A takarítónők a nap folyamán a kisgyermeknevelők "keze alá" dolgoznak: felkészítik a tálaló 
kocsira az edényeket és az ételt, le- és felszedik az ágyakat, ezzel is segítve, hogy a 
kisgyermeknevelők teljes figyelmükkel a gyermekek felé tudjanak fordulni. 
Az egységenként l fő alól a két 36 fős bölcsőde kivétel, mivel ezek a bölcsődék adaptált 
épületben vannak. Kialakításuk nem a szakmai elveknek megfelelő, a Szivárvány Bölcsőde 
ráadásul emeletes épület, ahol az udvarra menetel és bejövetel lebonyolításához szükséges a 
technikai dolgozó segítsége a felügyelet erejéig. 

6. Mosó-vasaló: bölcsődénként l fő 

A két 36 fős bölcsődében elegendő a 0,5 állású mosónő, mivel a takarítónők a bölcsőde egyéb 
külső helységeit tudják takarítani, míg a többi bölcsődében ezt a mosónők végzik. Fontos 
szerep jut a mosó-vasaló nőknek, ha valamelyik takarítónő hiányzik, mert velük lehet a 
helyettesítést ellátni. 

A kilenc bölcsőde teljes méretét takarítás szempontjából az előterjesztés 3. melléklete 
tartalmazza. 

7. Kertész, kézbesítő, házimunkás: bölcsődénként l fő 

Minden bölcsődéhez játszókert kapcsolódik, aminek napi szintű rendben tartása különböző 
feladatokat jelent évszakonként 
Alapvetőerr l fő kertész elég egy bölcsődéhez, ez alól kivételt képez a Szivárvány és a 
Gyöngyike Bölcsőde, mivel kis kerttel rendelkeznek. A Szivárvány Bölcsődében a kézbesítést 
az élelmezésvezető végzi, így valóban csak a kert gondozása és az utcai front tisztán tartása a 
feladata a kertésznek. Máshol a kézbesítési feladatokat is ők látják el, valamint egyetlen 
férfiként a házban karbantartást is végeznek 
A Gyöngyike Bölcsődében ezeken felül fűtői feladatokat is ellát (végzettséggel rendelkezik) a 
kertész, mivel a bölcsőde saját kazánnal rendelkezik, amiameleg vizet is szolgáltatja. 
A normatívától eltér a Fecskefészek Bölcsőde is, ami nagyon-nagy kerttel rendelkezik, ezen 
felül sarok telekként igen nagy külső részt is rendben kell tartania, télen a hótól 
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megtakarítania. Ezért a kertész csak ezt a feladatot látja el, míg 0,5 állásban van egy 
kézbesítő-házimunkás a bölcsődében. 

III. V égrehajtás feltételei 

Az előterjesztésben felvázolt normarendszert a Regionális Módszertani Központ 
véleményezte, és szakmailag indokoltnak találta. A Regionális Módszertani Központ 
véleményét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

Tekintettel arra, hogy a bölcsődei alapellátásban a technikai álláshelyekre vonatkozó 
normarendszer szakmailag indokolt és figyelembe veszi az ágazati jogszabályi 
rendelkezéseket, valamint a szakmai követelményeket, ezért javasolom a fentiek alapján 
megállapítani a technikai létszámot az Egyesített Bölcsődék Intézményben. Egyidejűleg 
javasolom a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletet 14. mellékletében a bölcsődék technikai 
dolgozóinak II. félévi személyi juttatásai és járulékai címen céltartalékba helyezett 82 631 eFt 
felszabadítását. 

A céltartalékba helyezett összeg 89,5 fő bérét jelenti, a létszám felülvizsgálata során kiderült 
hogy további 3 fő (Apraja Falva Bölcsőde, a Csepereclők Bölcsőde, Csillagfürt Bölcsőde 
élelmezésvezetői) technikai létszámnak minősül, az ő bérük (az előterjesztés 4. melléklete) 
megtervezésre került az intézmény költségvetésében. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. március 5. P~ ö) 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

... /2012. (III. 22.) határozata 

a Kőbányai Egyesített Bölcsődék technikai létszámáról, 
és az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet 14. mellékletében céltartalékként biztosított összeg felszabadításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék technikai létszámát 92,5 főben állapítja meg a határozat l. 
melléklete szerint. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. 
(II. 27.) önkormányzati rendeletet 14. melléklete 9. sor 2. oszlopában a bölcsődék 
technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatásai és járulékai címen céltartalékba 
helyezett 82 631 eFt-ot felszabadítja. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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l. melléklet a .. .12012. (III 22.) KÖKT határozathoz 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

BmJap4JSt}1'6var&s Xl.k~r. tljbutiatrl*ttonil~nyzat · 
. . . . . . . . E~esitett Bölesődei·Int~Zillény 

Szemiin~ Fénye Billcsöde éScKiiz~p~M~gyarországi Remonális Mödszertani Központ 
· Ul? ~(lfil~pest, 'Fét~i il' 46..48~ e-ntailimotil;ágó.es@ebi.ujbuda.hu 

Budapest X. ker. Egyesített Bölcsőde 
Göncziné Sárvári Gabriella 
Intézményvezető Asszony 
részére 

Tárgy: Szakmai vélemény. 

Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbánya Önkonnányzat Egyesített Bölcsödék által 

foglalkoztatott teclmikai dolgozók létszámával kapcsolatban a következő szakmai véleményt 

alakítottuk ki. 

Az intézmény által bemutatott, technikai álláshelyekre vonatkozó "nonna" rendszer 

szakmailag indokolt, figyelembe veszi az ide vonatkozó szakmai rendeletet és mindazokat a 

k:ritériumokat melyeket a szakmai szabályok és állásfoglalások, módszertani levelek előírnak 
a minőségi bölcsődei alapellátással biztosításával kapcsolatban . 

1511998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézménYek, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. 
A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai. 
IMádszertani levél, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Budapest, 2009.1 

A színvonalas és biztonságos szakmai munkavégzés személyi feltételeinek biztosítását 

minden három éven aluli kisgyenneket ellátó intézményben kiemelten kell kezelni. A 

bölcsődei szakma szabályai szerint a kisgyennekek biztonságos napközbeni ellátása akkor 

biztosítható, ha a felügyeletben idöszakonként a gyennekcsoportban segítöként is dolgozó 

takariták is bekapcsolhatók. Ezért a technikai segítök kiszervezése sok esetben megoldatlanná 

tenné a gyennekek biztonságos felügyeletét abban az időszakban, amikor a 

kisgyenneknevelök gondozási feladatokat látnak el. 
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A konyhai dolgozók létszáma és képzettsége elengedhetetlen feltétele a jó színvonalú 

b•yermek ~ezés biztosításának. Fontos szakmai szempont, hogy szakember állítsa össze 

a ~esemök és kisgyermekek fejlettségének és egyéni igényeinek megfelelő változatos, 

i~yszerű ~~t. Az ételek elkészítése során figyelembe kell venni az élelmiszer biztonsági 

S!ll~~Wiyokat es a korszeru konyhatechnikai eljárásokat. 

.Mík6.z, hogy ez megvalósítható legyen, megfelelő képzettségű és létszámú konyhai 

acmélyzet s4séges. 
Az intézmény jelenlegi konyhai személyzete véleményünk szerint ezeket a feltételeket 

biztosítani ~-

Üdvözlettel: 

Budapest, 2CH2.02.22. ~ 
Motilné Faggyas Agnes 

Módszertani vezető 

9 



3. melléklet az előterjesztéshez 

Összesítő a Bölcsődék alapterületéről: 

"' 
Egység1m2 

00 to~'S 
~ (egy egység kett(! ésoports2l(lbából és a t;qa -.!.-41:: 
~ csoportszobához tartozó helyiségekből fl"-< '§]'j 
>-. ~§ ~ ~-.!!! i!ltézmény neve -5 ""'o.. ~~b 
r& 

második hanriadik negyedik 
·:e~ -a· i~'. 

~ első ~;~ N. f;í;·oo 
.J!). o"' .s egység egység egys6g egység ~fl~ 

Fecskefészek Bölcsőde 101 200 203 203 203 203 
Napsugár Bölcsőde 102 279 280 226 138 
Apraja Falva Bölcsőde 103 187 187 187 187 35 225 
Gyermeksziget Bölcsőde 104 187 187 187 187 225 
Csepereclők Bölcsőde 105 211 211 235 142 
Csillagilirt Bölcsőde 107 243 243 151 

ir#~ény neve 

Gyöngyike Bölcsőde 
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~. \'.,~ OvL 

~~~~~ 
Bölcsődei technikai dolgozók 2012. II. félévi bérének fedezetigénye Ft 

technikai 
Céltartalékba helyezett 

Intézmény kód dolgozók 
létszáma 

2012. II. féléves bér és járulékai 

101 12,5 
8 525 428 
2 337 271 

102 9,5 
6 900 644 
l 890 083 

103 12 
8 601 225 
2 356 322 

104 12 
9 051 821 
2 477 983 

105 9 
6 056 762 
l 660 819 

106 6 
4 095 220 
l 122 704 

107 8 
5 387 724 
l 477 344 

108 10 
7 211 959 
l 975 555 

109 7 
5 060 696 
l 386 215 

110 3,5 
3 972 575 
l 082 508 

Osszesen: 89,5 82 630 858 

Tervtárgyalást követően technikai létszámba sorolandó dolgozók 

Intézmény kód létszám 
Intézménynél tervezett 

2012. II. féléves bér és járulékai 

103 l 
818 530 
223 836 

105 l 
961 248 
262 370 

107 l 
l 227 346 

334 216 
Összesen: 3 3 827 546 

Mindösszesen: 92,5 86 458 4041 


