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Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladék 

szállításának átmeneti megoldására 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
(továbbiakban: Ht.) előírásainak való megfelelés érdekében 59/2013.(III.28.) számú határozatában döntést hozott 
a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megalapításáról, majd 64/2013.(III.28.) számú 
határozatában a szükséges jogszabályi feltételek megléte esetén ki is jelölte a hulladékgazdálkodási feladatai 
ellátására. A települési szilárd hulladék elszállítását és kezelését végző A.S.A. Magyarország Kft. a korábbi 
közbeszerzés eredményeként megkötött közszolgáltatási szerződését 2013. szeptember 30-i utolsó 
közszolgáltatási nappal felmondta, mivel a jogszabályi feltételek, illetve a hulladékkezelést érintően akkor még 
csak körvonalazódó rezsicsökkentési döntések teljesen megváltoztatták a körülményeket és csak jelentős 
ráfizetéssel tudják teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket. 

A Gy.T.H. Kft. meg is kezdte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély beszerzését, illetve 
megjelentette a közbeszerzési felhívást a hulladék elhelyezésére vonatkozóan, de azt a változó jogszabályi 
környezet miatt a beadási határidő letelte előtt, július végén vissza kellett vonnia. Ez után olyan döntés született, 
hogy a közbeszerzést egyben írja ki a Gy.T.H. Kft. a hulladékszállításra és elhelyezésre, de még augusztus végén 
is jelent meg jogszabály, amely részletesen szabályoz a közbeszerzési dokumentációban is szerepeltetendő 
feltételeket (317/2013.(VIII.28.) Korm. rend.), így reményeink szerint a rendkívüli képviselő-testületi ülés 
időpontjára sikerül feladni az új hirdetményt. 

Időközben tárgyalásokat kezdtünk az A.S.A. Magyarország Kft-vel, hogy az előreláthatólag 2013. december 31-
ig tartó átmeneti időszakban hogyan tudjuk közösen megoldani a szilárd hulladékkezelést úgy, hogy a város 
lakói minél kevesebbet érezzenek meg a közszolgáltatást érintő bizonytalanságból. Az A.S.A. Magyarország Kft. 
mellékelt kimutatása szerint (1. sz. melléklet) havonta kb. 3 100 ezer Ft többletköltségük, illetve bevételi 
elmaradásuk keletkezik a korábbi időszak számaihoz képest, és kérik ennek megfelezését a átmeneti időszak (3 
hónap) vonatkozásában, akár az Önkormányzatnak általuk fizetendő kompenzációs jutalék terhére. 
Lehetőségként fennáll, hogy az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény rendelkezései alapján a katasztrófavédelmi szerv 
ideiglenes jelleggel más közszolgáltatót jelöljön ki a közbeszerzési eljárás lezárásáig, de legfeljebb 9 hónapra, 
mely egy alkalommal meghosszabbítható 3 hónappal, akinek a jelenleg érvényesen szedhető díjakon kell 
szolgáltatnia a lakosság felé, az esetleges többletköltségeit pedig az állam a hulladéklerakási járulék terhére 
megtéríti. 

Levéllel fordultunk a téma szerint illetékes Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, illetve a Nemzetgazdasági 
Minisztériumhoz, hogy miként lehetne a felmerült és ráfizetésként jelentkező többletköltségek megtérítését 
kezdeményeznünk, melyre eddig válasz nem érkezett (2. sz. melléklet). 

A fentiek alapján javasoljuk, hogy 2013. december 31-ig az A.S.A. Magyarország Kft. által kért összeget a 
kompenzációs jutalék terhére biztosítsuk, mivel így lehet megtartani több gyáli munkahelyét az A.S.A. 
Magyarország Kft-nél és fenntartani a KEOP-1.1.1/C/13. jelű pályázatra beadott „Gyáli hulladékgazdálkodási 
program”  során kialakított együttműködésünket.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését. 
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Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a kompenzációs jutalék terhére 
1.550.000,-Ft+ÁFA/hó összeg kerüljön elszámolásra 2013. október 1- 2013. december 31. közötti időszakra 
vonatkozóan az A.S.A. Magyarország Kft. részéről. 

 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                                               Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2013. szeptember 17. 
 
 
 
 
 
 
            Pápai Mihály 
 polgármester 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel nincs összhangban, ennek oka az alábbi: a határozati javaslat az 
adósságkonszolidáció miatti többletbevétel terhére finanszírozható, de az előirányzatok közötti korrekciót 
igényel.  
 

 

 

Diera Éva 

       Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
 









 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat a Bóbita Bölcsőde Szakmai 
Programjának és mellékleteinek módosítására 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” című projekt alapján a 2012. szeptember 17-
én megkötött támogatási szerződés szerint hamarosan befejeződik a bölcsőde bővítése.  
 
A Bóbita Bölcsőde 523 nm-es szárnnyal bővült, mely további két gondozási egységet és a hozzájuk tartozó 
helyiségeket foglalja magába, így a felvehető gyermekek száma 54 főről 106 főre nő, továbbá az intézmény 
alaptevékenységébe tartozó feladat korai fejlesztéssel és gondozással is kiegészül.  
 
A fenti pozitív változás okán a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától meg kell kérni az 
intézmény működési engedélyének módosítását, melyhez szükséges a Bóbita Bölcsőde Szakmai 
Programjának és mellékleteinek a módosítása is.  
 
A Szakmai Program szerves részét képezi a Házirend, Felvételi Szabályzat, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzat, melyek ugyancsak módosításra kerültek a fentiek okán. Balkó Kálmánné intézményvezető a 
módosításokat (kék) dőlt betűvel jelezte. (1. sz. melléklet) 
 
Fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 1-jétől – a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 1. sz. melléklete szerint – jóváhagyja a Bóbita Bölcsőde Szakmai 
Programját, melynek mellékletét képezi a Házirend, a Felvételi Szabályzat, valamint a Szervezeti 
és Működési Szabályzat. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné ügyintéző, címzetes vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2013.  szeptember 16. 
 
 
 
          Pánczél Károly  
          alpolgármester 



 

BÓBITA BÖLCSŐDE 
2360 Gyál, Klapka György u. 7. 

Telefon: 06 29 340 - 375 

 

 
 
 
 
 

 
BÓBITA BÖLCSŐDE 

 
SZAKMAI PROGRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Balkó Kálmánné 

                   intézményvezető 
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Bevezetés 

 

 

A bölcsőde összetett – családsegítő, szociális, egészségügyi, nevelési – funkciót tölt be. A gyermekek 

napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletet, 

gondozást, nevelést, foglalkozást és étkezést biztosít azon gyermekek számára, akiknek szülei 

munkavégzésük vagy egyéb okok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

Az intézmény célja az egészséges testi, lelki fejlődés biztosítása valamennyi gyermek számára. Az 

értelmi, érzelmi és szociális fejlődés támogatása. Barátságos, biztonságos, családias, szeretetteljes 

légkörben, az életkornak megfelelő környezetben az aktivitás kibontakoztatása, a szocializáció 

segítése.  

A bölcsőde 1982. óta működik, mi dolgoztuk ki Gyál város a bölcsődei ellátását, és tettük le alapjait. 

Feladatainkat a helyi adottságainknak megfelelően teljesítjük magas színvonalon. 

A bölcsőde nyitvatartási rendje: 

A bölcsőde reggel 6 órától a fenntartó hozzájárulásával, a szülők igényeinek figyelembevételével 

17 óráig tart nyitva. A szakmai munkaerő foglalkoztatására ebben az időszakban kerül sor. 

Amennyiben a szülők részéről igény érkezik a bölcsőde rugalmasan (a fenntartó tudtával) 18.00 

órára tolja ki a nyitva tartás idejét . 

 

 

I. A bölcsőde működését és szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek: 

 

 

Törvények, rendeletek: 

 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és a 
végrehajtására kiadott • 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyes szakmai feladatairól és működésük 
feltétteleiről  

 
 14/1994. (VI. 24.) NKM rendelet a képzési kötelezettségről és pedagógiai szakszolgálatokról  

 
 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
vállalkozói engedélyről  

 
Módszertani levelek:  
 

 Bölcsődei adaptáció (1979) Budapest, Bölcsődék Országos Módszertani Intézete (BOMI)  
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 Folyamatos napirend a bölcsődében (1882) BOMI  

 
 Szülővel történő fokozatos bölcsődei beszoktatás – kiegészítő útmutató (1984) Budapest, ETI  

 
 Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához (1989) Budapest, BOMI  

 játéktevékenység a bölcsődében (1997) Budapest, BOMI  
 

 A bölcsődei gondozás - nevelés minimum feltételei és a szakmai munka részletes szempontjai 
(1999) Budapest, Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet  

 
 A bölcsődei nevelés 

 
 A bölcsődei nevelés - gondozás szakmai szabályai (2009) Budapest, SZMI  

 
Bóbita Bölcsőde önálló szakmai működésű, szakmai felügyeleti szerve, segítője, a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya. 

 
 

II. A bölcsőde adatai 
 
 
Intézmény neve:   Bóbita Bölcsőde 

Székhelye, címe:   2360 Gyál, Klapka György u. 7. 

Fenntartó:   Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Intézményvezető: Balkó Kálmánné 

Telefon:   06/29 340-475 

 
 

III. Helyzetelemzés 
 

 
 

1. A Bölcsőde földrajzi elhelyezkedése 

 

A bölcsőde kertes házakkal övezett területen fekszik, közel a város központjához, jól megközelíthető, 

csendes, kisforgalmú utcában. található 

Az intézmény 3.500 nm területen helyezkedik el, az épület alapterülete 480 nm.  

A csoportszobák nagysága 2 db 40, 42 nm –es és 2 db 39, 38 nm-es  A csoportszobákhoz tartozik egy-

egy fürösztő melynek alapterülete 24 nm és egy–egy átadó melynek alapterülete 17, 86 nm. Az épület 

többi helyiségében a kiszolgáló helyiségek és az irodák helyezkednek el. A bölcsőde 523 nm –es 

szárnnyal bővült, mely további két gondozási egységet és a hozzájuk tartozó helyiségeket foglalja 

magába. Mindkét főbejárathoz egy szélfogó, egy akadálymentesített WC, egy kerti gyermek WC és egy 

babakocsi tároló tartozik. Az új épületrészben kialakításra került egy fejlesztő- és egy tornaszoba. Az 

emeleti részen a selejtraktár és - egy szakmai fórumok megtartására is alkalmas - tárgyaló épült. A 
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meglévő épületrész gazdasági szárnyai átrendezésre kerültek, az egyes helyiségek összevonására és 

célszerű elrendezésére került sor. A gondozási egységekhez kapcsolódó teraszokat az épület fedőtető 

visszatört része védi és árnyékolja, kivéve az utolsó két csoportszobánál. Az épület akadálymentesítése 

megvalósult. A csoportszobák nagysága átlagosan 51,3 nm, az átadók nagysága 15,5 nm, a fürösztőé 

24,6 nm, a teraszoké 35,3 nm.  

A kert füves, fákkal beültettet, a leépített játékok a szabványoknak és az előírásoknak megfelelnek.  

 

2. A bölcsőde filozófiája 

 

A bölcsődei ellátás humán szolgáltatás, mely megfelel az ellátottak sajátosságainak, és igényeinek. A 

kisgyermek a család legféltettebb kincse, ezért törekszünk rá, hogy a bölcsődében a gyermekek 

biztonságát, védelmét és fejlődését szakmai tudásunk legmagasabb szintjén biztosítsuk. 

Intézményünkben kiemelten figyelünk arra, hogy az édesanyától elváló gyermeknek minél könnyebbé 

tegyük ezt a számára nagyon nehéz időszakot. A beszoktatásnál maximálisan figyelembe vesszük a 

gyermekek igényeit, és az adaptációt ehhez igazítjuk.  

A gyermekek érdekében minden olyan  intézménnyel, - egymás kompetencia határainak kölcsönös 

tiszteletben tartásával – együttműködünk, amelyek szolgáltatásaik során a gyermekkel illetve a 

gyermek családjával kapcsolatba kerülhetnek.  

A bölcsődénkbe járó kisgyermekekkel nem csak a külvilágot ismertetjük meg, hanem a társakkal való 

szocializációt is, melynek szabályait elsőként itt sajátítják el. A gyermekek képességének, 

ügyességének kibontakozását, testi-lelki fejlődését sok türelemmel, odaadással és szeretettel segítjük. 

A gyermekek aktivitására építve sok játékkal biztosítjuk fejlődésüket. A kisgyermekek szüleivel is 

együttműködünk, közös családi programokat szervezünk. 

 

3. A bölcsőde minőségpolitikája 

 

A gyermekek napközbeni ellátását a szakmai alapelveknek megfelelően végezzük.  

Feladatunk: 

 a dolgozó szülők gyermekeinek napközbeni ellátása, 

 a bölcsődei szolgáltatások működtetése,  

 családokkal való intenzív kapcsolat kialakítása. 

Fontos számunkra a gyermekközpontú szemlélet, valamint, hogy a gyermekeknek megteremtsük azt a 

környezetet, amely lehetővé teszi számukra a szabad aktivitás kibontakozását, mellyel elősegítjük 

testi-lelki fejlődésüket.  

Elhivatottságunkat a munkánk és a gyermekek iránt a szeretet táplálja. Hivatásunk során arra 

törekszünk, hogy a gyermekek testi-lelki harmóniája egységben fejlődjön, érezze az érzelmi 

biztonságot és azt, hogy Ö a legfontosabb számunkra. 

  
  

7



 

 A kisgyermeknevelők munkáját segítik: 

- házi és központi továbbképzések; 

- szakmai napok; 

- bölcsőde látogatások, tapasztalatcserék, 

- folyamatos továbbképzések. 

A szakmai munka magas szintű ellátásához, a tárgyi feltételek folyamatos biztosítására törekszünk, a 

gyermekek érdekében. 

 

4. Szociális jellemzők bemutatása 

 

Városunk folyamatosan fejlődik, egyre több fiatal költözik ki a fővárosból, illetve vidékről 

településünkre. Az itt lakók létszáma folyamatosan emelkedik, jelenleg közel. 25.000 fő él Gyálon. 

Kevés a helyben dolgozó család, nagy részük ingázik Budapest és Gyál között.  

Sajnos egyre több a szociálisan rászorult család, akik gyakran önhibájukon kívül kerülnek nehéz 

helyzetbe. Ezért a bölcsődei jelentkezéseket nem tudtuk maradéktalanul kielégíteni.  

A bölcsőde bővítésével reményeink szerint a hosszú várakozási idő lerövidül, illetve megszűnik.  

 

5. Az intézmény szerepe a lakókörnyezetben 

 

Elsődleges feladatunk a bölcsődébe jelentkezők igényeinek kielégítése, valamint a bölcsődében folyó 

munka megismertetése, elismertetése, elfogadtatása a lakókörnyezettel. Bölcsődénk nyitott a lakosság 

számára, betekintést engedünk mindennapi életünkbe. Évente több alkalommal nyitott programokat 

szervezünk, melyekre nem csak a bölcsődébe járó gyermekeket és szüleiket várjuk, hanem a város 

lakóit is. Ezek a programok elősegítik a kapcsolatok kialakítását, nem csak a szülőkkel, hanem a 

társszervekkel és más gyermekintézményekkel is. Meghívásra részt veszünk más intézmények 

rendezvényein is, ahol mi is bemutatkozunk. 

  

6. Ellátandó célcsoport és terület 

 

Az intézmény feladata a 3 év alatti gyermekek napközbeni kisgyermek ellátása, szakszerű gondozása 

és nevelése.  

A Bóbita Bölcsőde 15/1998. (IV. 31.) NM rendeletnek megfelelően látja el a bölcsődés korú 

gyermekeket. Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható, amennyiben 

nem töltötték be a második életévüket. A bölcsődei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a 

második életévét legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. A felújítás és bővítés után 106 

kisgyermek ellátására lesz alkalmas intézményünk. 
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Korai fejlesztés, gondozás 

Bölcsődénk 6 fejlődésében visszamaradt, enyhén sérült korai fejlesztést igénylő, bölcsődés korú 

gyermek ellátását, gondozását vállalta. 

Mivel Bölcsődénk rendelkezik fejlesztő, illetve tornaszobával. ezért biztosítani tudjuk a fejlesztést 

igénylő gyermekek korai fejlesztését, gondozását. Szükség szerint alkalmazunk utazó 

fejlesztőpedagógust, aki megbízással látja el ezt a feladatot. Integráltan gondozzuk, neveljük a 

bölcsődébe járó korai fejlesztésre szoruló gyermekeket. A szakképzett kisgyermeknevelők a 

fejlesztőpedagógus fejlesztő terve szerint látják el a feladatokat és adminisztrálják az eredményeket.  

 

Az ellátás igénybevételének módja 

A bölcsődében a napközbeni kisgyermekellátást tudjuk biztosítani reggel 6 órától délután 17 óráig. 

Nyitvatartási idő alatt a szülők rugalmas kezdéssel vehetik igénybe a bölcsődei ellátást. 

 

 

IV. A bölcsődei nevelés–gondozás célja 

 

A gyermek harmonikus fejlődésének segítése:  

 a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi 

biztonságának megteremtése; 

 a gyermek nemzeti/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartása, identitásának erősítése; 

 a harmonikus fejlődés elősegítése tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési 

minták nyújtásával. 

 a hátrányos helyzetű, és a periférián élő gyermekek esetében a hátrányoknak és 

következményeiknek enyhítése, szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel, 

szakemberekkel együttműködve. 

 

A bölcsődei ellátás feltételei 

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani 

kell a gondozás – nevelés tárgyi és személyi feltételeit, így különösen: 

 törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 

 megfelelő textíliát, bútorzatot,  

 a játéktevékenység feltételeit, 

 a szabadban való tartózkodás feltételeit, 

 az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint. 

 korai fejlesztés 
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V. A bölcsődei gondozás-nevelés alapelvei 

 

 

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. 

A bölcsőde a családban nevelkedő 20 hetestől 3 éves korú gyermekek szakszerű gondozását, nevelését 

végző intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, a gondozási-nevelési év végéig maradhat a 

bölcsődében. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 42.§ (1) bekezdése 

értelmében, amennyiben a gyermek nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő 

augusztus 31-ig nevelhető, gondozható bölcsődében, ebben az esetben orvosi igazolás szükséges. 

 

Szakmai munkánk célja a legkorszerűbb gondozási-nevelési elvek alkalmazása. Szeretnénk az 

igényeket lehetőségeinkhez mérten maximálisan kielégíteni az ellátási területen 

a) A gondozás és nevelés egységének elve 

A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb 

fogalom, a gondozás minden helyzetében nevelés folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban 

nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. 

a) Az egyéni bánásmód elve 

Mivel nincs két egyforma gyermek a bölcsődében a kisgyermeknevelők meleg, szeretetteljes 

odafordulással, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és 

pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segítki a gyermekek fejlődését. 

b)  Az állandóság elve 

A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága („saját„ kisgyermeknevelő – rendszer, 

felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeli a gyermekek érzelmi biztonságát. 

c) Az aktivitás, az önállóság segítésének elve 

A biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő 

idő biztosítása, a gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez 

igazodó segítése, a gyermek felé irányuló szeretet, az elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást 

és az önállóság iránti vágyat. 

d) A pozitívumokra támaszkodás elve 

A nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. 

e) Az egységes nevelő hatások elve 

A gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő személyiségbeli különbségek tiszteletben 

tartásával – a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában egyetértenek. Az 

alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik. 
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f)  A rendszeresség elve 

Az ismétlődés tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez a napi 

események sorában, és ez növeli a gyermek biztonságérzetét. 

g) A fokozatosság elve 

A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások 

elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását. 

 

 

VI. A bölcsődei gondozás – nevelés feladatai 

 

 

A bölcsődei gondozás – nevelés feladata a gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, a 

fejlődés elősegítése. 

a) Az egészséges testi fejlődés elősegítése 

- a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, 

- primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése, 

- egészségvédelem, egészségnevelés, környezethez való alkalmazkodás és az alapvető higiénés 

szokások kialakulásának segítése; 

- korai fejlesztés 

b) Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése 

- derűs légkör, 

- kisgyermeknevelő – gyermek közötti szeretetteljes kapcsolat 

- egyéni szükségletek kielégítése, az „én-tudat” egészséges fejlődésének segítése, 

- a társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, az empátia és 

tolerancia fejlődésének segítése, 

c)  A megismerési folyamatok fejlődésének segítése, a megfelelő tevékenységek lehetőségének 

biztosítása. 

- a gyermek életkorának, és érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségek biztosítása, 

- az önálló aktivitás és kreativitás támogatása, 

- ismeretnyújtás, 

- viselkedési helyzet – megoldási minták nyújtása; 
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VII.  A bölcsődei élet megszervezésének elvei 

 

 

a) Bölcsőde kapcsolata a szülőkkel 

 A gondozás-nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 

fejlődését a gyermeki és szülői jogok és kötelezettségek figyelembe vételével. 

 A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatja egymást a gyermek 

fejlődéséről. 

 A szülővel történő fokozatos beszoktatás, a gondozó-nevelő munka egyik fontos feladatát 

a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az apa vagy az anya jelenléte 

biztonságot ad a gyermeknek, megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását, 

 A kisgyermeknevelőnek minden gyermekkel egyénileg kell megismerkednie, 

 A napirend összeállítása függ a gondozottak korától és nemétől. 

 

b) Bölcsőde kapcsolata más intézményekkel 

 Bölcsőde – Óvodák 

 

Az intézmények közötti kapcsolattartásra a nyitottság és a folyamatosság a jellemző. Cél az átmenet 

megkönnyítése, ennek érdekében megismerkedünk egymás nevelési gyakorlatával. 

 A kapcsolattartás formái: 

  - megbeszélések 

  - kölcsönös látogatások. 

 

 Bölcsőde – Gyermekjóléti szolgálat 

 Védőnői szolgálat 

 Házi gyermekorvosi szolgálat 

 Nevelési Tanácsadó 

 Családsegítő Központ 

 Korai Fejlesztési Központ (Budapest) 

 Gyermekvédelmi szakellátás 

 Gyámhatóság 

 Fenntartó Önkormányzat 

.  

Egymás kompetencia határának kölcsönös tiszteletben tartásával együttműködünk mindazokkal, akik a 

családoknak nyújtott szolgáltatások és ellátások során a gyermekkel, illetve azok családjával 

kapcsolatba kerülhetnek. 
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 A kapcsolattartás formái: 

  - tájékoztatás szóban és írásban, 

  - szakmaközi értekezletek alkalmával.  

 

c) Családi nevelést támogató program keretén belül: 

 a faliújságon, naprakész hirdetéseken tájékoztatjuk a szülőket, 

 a heti étrendet a szülők rendelkezésére bocsátjuk, 

 ünnepek tartása: születésnap, névnap, Húsvét, Mikulás, Karácsony, „Családi nap a 

bölcsődéért” 

  

d) Családlátogatás 

Célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermek otthoni környezetben való megismerése, 

tájékoztatás nyújtása a bölcsődei életről, a bölcsőde adottságairól.  

 

e)  Beszoktatás (adaptáció)  

 A szülővel történő fokozatos beszoktatás a bölcsődei gondozó–nevelő munka egyik fontos feladata. A 

gyermek alkalmazkodásának megkönnyítése érdekében a családdal való együttműködést helyezi 

előtérbe. Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és segíti megkönnyíteni az új 

környezethez való alkalmazkodást. A kisgyermek és kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló 

érzelmi kötődés segíti, támaszt ad a gyermeknek új környezetének elfogadásában, és jelentősen 

megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, csökkenti az alkalmazkodási folyamat során 

fellépő negatív tüneteket (pl. étvágytalanság, súlyesés, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, alvászavar stb.). 

A szülővel történő beszoktatás módszerét alkalmazzuk Gyálon. A gyermek érdekében igyekszünk a 2 

hetes időtartamot úgy beosztani, hogy az első héten a szülővel együtt, a második héten a szülő állandó 

jelenléte nélkül, fokozatosan emelt idővel történjen. 

A beszoktatás menete: 

- A beszoktatás első hetében az anya a kisgyermeknevelő jelenlétében végzi gyermekével a 

gondozási műveletet úgy, hogy azt a kisgyermeknevelő megfigyelhesse. 

- A bölcsődében előzetes beszoktatási terv készül, hogy a csoportban dolgozó 

kisgyermeknevelők összehangolhassák a beszoktatás sorrendjét és a gyermekek által ott töltött 

időt. 

- Egy kisgyermeknevelő egyszerre egy gyermeket szoktat. 

 

f) Saját kisgyermeknevelő rendszer 

A saját kisgyermeknevelő rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik a bölcsődei csoportban. A 

csoport gyermekeinek egy része (6 - 7) gyermek tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. A gondozás–
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nevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapját, 

naplóját, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat. 

A kisgyermeknevelő az ún. „ölelkezési” időben – amikor mindkét kisgyermeknevelő jelen van – idejét 

elsősorban a „saját” gyermekei gondozására, nevelésére fordítja. A „saját kisgyermeknevelő” szoktatja 

be a gyermeket a bölcsődébe és a bölcsődébe járás ideje alatt ő a nevelője (felmenőrendszer). A „saját 

kisgyermeknevelő” rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet tartani a 

gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a „saját” nevelő segíti át őket a 

bölcsődei élet során adódó nehézségeken. 

 

g) Gyermekcsoportok szervezése 

Egy bölcsődei csoport ideális létszáma 14 fő, amennyiben minden gyermek betöltötte a második 

életévét. Ha a csoportban egyetlenegy gyermek nem éri el a 24 hónapos kort, akkor csak 12 fő vehető 

fel. Magasabb létszám szakmailag nem elfogadható. A létszám emelése minimálisan csak a fenntartó 

írásbeli engedélyével módosítható.  

 

h) Napirend 

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 

kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani, 

megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitást, és az önállósodás lehetőségeit. A 

napirenden belül az egyes gyermekek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életében 

is áttekinthető legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről, és kiiktatódjon a 

várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. A folyamatos gondozáson belül 

az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a gyermek biztonságérzetét, jó 

közérzetét teremtik meg. A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, 

szükségleteitől, de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők is 

(pl.: bölcsőde nyitása, zárása, stb.). Kialakításának további feltételei a személyi állandóság (saját 

kisgyermeknevelői rendszer), a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet 

összehangolt munkája, a gyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembe 

vétele. A kisgyermeknevelők munkarendje a gyermekek napirendjének alapján készül el. 
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VIII. A bölcsődei gondozás – nevelés főbb helyzetei 

 

A gondozás (öltöztetés, tisztálkodás, illetve WC használat, kézmosás, étkezés) és a játék a 

bölcsődei élet két egyformán fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás 

iránti igényének erősítése, és kompetenciájának fejlesztése. 

 

a) Gondozás 

Bensőséges, kölcsönös viszony a nevelő és gyermek között, melynek elsődleges célja a gyermek testi 

szükségleteinek kielégítése. A szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek, 

csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy 

próbálkozni, hogy közben érzi a nevelő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. 

Sikeres próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési 

kedvét), a sikertelenségért viszont nem kap elmarasztalást. Lényeges az elegendő idő biztosítása, 

mivel az egyes fázisok megtanulása hosszú gyakorlást igényel. A felnőttel való kommunikáció érzelmi 

töltése, a kihatnak a személyiség egészséges alakulására. 

 

b) Játék 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében, és befogadásában, 

elősegíti a testi, az érzelmi és a szociális fejlődést. A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek 

biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, 

kreativitást. 

A játék olyan komplex tevékenységforrás, melyet a kisgyermeknevelőnek folyamatosan kell 

felhasználnia a nevelés folyamatában célja eléréséhez .Nagyon fontosnak tartjuk az olyan hangulatok, 

ingerekben gazdag tárgyi lehetőségek megteremtését, melynek hatására a gyermek spontán játéka, 

tevékenysége megindul. 

A bölcsődei gondozás–nevelés feladataihoz igazított játék- és eszközkészlet, programok 

 Az aktivitást, az önállósodást elősegítő eszközök (asztalok, szőnyegek, padok, egyéb 

mozgásfejlesztők).  

 Egészséges testi fejlődést elősegítő eszközök, tornaszerek, megfelelő tér, mozgásfejlesztő 

eszközök. 

 Mozgás fejlesztésére készített programok (pl. fújja a szél a fákat, járásformák gyakorlása, 

kismozgások gyakorlása – mezítláb papírfecnik felszedése). 

 Az érzelmi fejlődést és a szocializációt segítő programok (pl. hangulatjavító játékok, 

mondókák. 

 Vigasztaló sarok kialakítása. (A betegség után érkezett gyermekek visszaszoktatására.) 
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  A megismerési folyamatok fejlődésének segítése érdekében évszaknak, napszaknak, 

időjárásnak, életkornak megfelelő programokat készítése.(Cél a fogalom és a tárgy ok-

okozati összefüggésének ismertetése játékosan.)  

 Egészségmegőrző, egészségjavító programok készítése. (pl.: helyes táplálkozási szokások 

kialakítása) 

 A korai fejlesztésben részesülő gyermek számára, megfelelő fejlesztési eszközöket, 

játékok biztosítása. (Fontos, hogy ezeket az eszközöket, játékokat úgy helyezzük el, hogy 

azok ne okozzanak konfliktus helyzetet és minden gyermek is játszhasson velük.) 

 A korai fejlesztésre szoruló kisgyermek fejlesztő programmal való segítése. A program 

lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők figyelemmel kísérhessék gyermekük bölcsődei 

fejlődését, fejlesztését, választ kaphassanak kérdéseikre, igény szerint írásos fejlesztő 

programot kérhessenek otthonra. Fontos, hogy a kisgyermeknevelő a fejlődésében 

visszamaradt gyermeket önálló személyiségként fogadja el, a gondozását–nevelését a 

gyermek egyéni igényének figyelembevételével végezze 

 Baleset megelőzési programunk keretén belül a veszélyes játékokat leselejtezzük. 

 

 

IX. Étkeztetés 

 

 

A gyermekek étkeztetését - a Pest Megyei ÁNTSZ engedélyével - megállapodás alapján a Gyál 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. saját konyhájával biztosítja. A bölcsőde 

gondozottai részére külön étrendet állítunk össze. 2003. január 1-jétől HACCP rendszerben 

működünk, (élelmiszerbiztonság megteremtésére irányuló minőségbiztosítási rendszer) önálló 

intézményként, de az élelmezésben együttműködve a 18/1993. sz. Magyar Élelmiszerkönyv 1-2. bek. 

alapján. A korszerű táplálkozási elveknek a konyhatechnikai eljárásoknak figyelembevételével, az 

étrend elkészítésekor figyelembe kell venni, hogy a bölcsődei kisded részére– minimum háromszori 

étkezés esetén – az ajánlott napi energia- és tápanyag–tartalom 75%-át biztosítani kell, erre irányadó 

az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet. Az étrendnek a változatosság és idényszerűség, ízben való 

összehangoltság, szempontjából is megfelelőnek kell lennie. A bölcsődébe érkező ételt az élelmezési 

menedzser megkóstolja, naponta a minősítést rögzíti. 

A főzőkonyhával folyamatosan egyeztetünk, hogy a táplálék legyen: 

- mennyiségileg elegendő, és minőségileg helyes összetételű, 

- a higiéniás követelményeknek megfelelő, 

- megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal készült, élvezhető. 
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Tálalás, kiszolgálás 
 
A kiszolgálás egész időtartama alatt olyan feltételeket kell biztosítani, melyek megóvják az 

élelmiszerek és a készételek tisztaságát, minőségét, táp- és élvezeti értékét. Az elkészített – melegen 

fogyasztható ételeket a tálalásig 62 fok feletti hőmérsékleten kell tárolni. Elkészített ételt a következő 

étkezésig vagy másnapig eltenni tilos. Az ételt a tálalás megkezdése előtt érzékszervileg ellenőrizni 

kell. 

Valamennyi ételféleségből külön-külön 50 g mennyiséget 72 órán át hűtőtérben meg kell őrizni 

ételmintaként. Ételmintát az étel tálalásának megkezdésekor kell venni. Az ételminta tárolására 

csírátlanító, légmentesen zárható üvegedényt kell rendszeresíteni, melyet használata előtt tíz percig 

forrásban lévő vízben kell kifőzni. 

 
Mosogatás 

Mosogatást a 9/1985. (X.23.) EüM-BKM együttes rendeletben megfogalmazott szakmai irányelvek 

szerint végezzük. Külön mosogatót kell biztosítani a szállítóedények tisztításához, és külön a 

fogyasztók által használt tálalási, evőeszközök mosogatására (fehérmosogató). A 

mosogatóhelyiségben lévő medencék fölé olyan táblát kell elhelyezni, amely utal a munkaművelet 

jellegére és céljára. Ugyancsak jól látható helyen ki kell függeszteni a mosogatási technológia 

részletes leírását. Meg kell jelölni a felhasználásra kerülő zsíroldó, illetve fertőtlenítő szereket, az 

alkalmazandó koncentrációban és behatási idővel. 

A bölcsődében felnőtt nem részesül közétkeztetésben. 

 

Ételhulladék kezeléséről a 75/2002. (VIII.16.) FVM rendelet szerint járunk el. 

 

Személyzetre vonatkozó előírások 

Minden dolgozó a 27/2000. (IX.30.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően érvényes orvosi, 

alkalmassági vizsgálatokkal rendelkezik. Munkaruha a munkakör ellátásához biztosított, viselése 

kötelező. 

 

 

X. Bölcsődei gondozás–nevelés tárgyi feltételei 

 

 

A bölcsőde az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) előírásai szerint épült 

1980-ban, majd az MSZ-04 205/2-87 építésügyi ágazati szabványt szem előtt tartva került átalakításra 

1997-ben. Az elmúlt időszakban 2010-től folyamatos felújítás folyik a bölcsődében. !!!!! 
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A bölcsőde gondozási egységei 

A bölcsőde négy gondozási egységből áll, egységenként gyermeköltözőből, átfogó fürdőszobából, és 

két gyermekszobából. Az egységek felszereltsége és alapterülete az előírásoknak megfelel. A bölcsőde 

106 gyermek elhelyezésére szolgál. 

 

A bölcsőde egyéb helyiségei: 

- vezetői iroda, 

- gazdasági iroda, 

- gondozónői társalgó,  

- takarítószer raktár, 

- játékraktár, 

- mosó-vasaló helyiség, 

- konyha (szállítóedény, előkészítő, fehér és fekete mosogató) 4 helyiség, 

- mosléktároló, 

- szeméttároló, 

- sószoba, 

- raktár, 

- fejlesztőszoba, 

- tornaszoba, 

- mozgássérült WC. 

 

A dolgozók szociális helyiségei: biztosítottak 

- étkező, 

- öltöző, 

- mosdó, zuhany, WC. 

 

Terasz  : Az előírásoknak megfelelő mind a 4 egység előtt. 

 

Játszókert: megfelelő nagyságú, jól felszerelt, biztonságos, szabvány előírásának megfelelő 

minősítéssel pancsolóval, kerékpár úttal.is rendelkezik. 
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XI. Bölcsődei gondozás–nevelés személyi feltételei 

 

 

1 fő vezető:  szakirányú emelt szintű végzettség bölcsődei csecsemő és kisgyermekgondozó 

 

1 fő vezető helyettes: csecsemő és kisgyermekgondozó 

 

1 fő gazdasági ügyintéző, élelmezésvezető:   emelt szintű élelmezési menedzser 

szakképesítés  

 

18 fő kisgyermeknevelő:  csecsemő és gyermekgondozó, csecsemő és kisgyermeknevelő, 

csecsemő és     kisgyermekgondozó végzettséggel 

 

2 fő konyhai dolgozó:  háziasszonyképző 

4 fő kisegítő:  szakmunkás bizonyítvány  

1 fő karbantartó, udvari munkás:  szakmunkás bizonyítvány  

gyermekorvos:  gyermekorvos (heti 8 órában megbízással látja el a bölcsődei feladatokat) 

 

 

XII. Továbbképzések 

 

 

A bölcsőde dolgozóinak a 9/2000. VIII.4. SZCSM rendelete alapján továbbképzési kötelezettsége van. 

Ehhez kapcsolódóan a szakdolgozók nyilvántartásáért, a bölcsőde szakmai vezetőjének jelentési 

kötelezettsége van a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályának. A 

dolgozó saját e-mail címére regisztrációt kér a továbbképzési rendszerbe, kiválasztja a továbbképzés 

témáját és bejelentkezik a továbbképzésre. A munkáltató igazolást ad ki, melyben jóváhagyja a 

dolgozó távolmaradását a továbbképzés idejére.  

 

Belső továbbképzés  

A bölcsődében folyamatosan tartunk belső továbbképzést. A házon belüli tapasztalatcserék, szakmai 

munka értékelése segíti a kisgyermeknevelők munkáját. 

Külső továbbképzés: 

Rendszeresen részt veszünk akkreditált továbbképzéseken, valamint rendszeresen járunk más 

bölcsődékbe tapasztalatszerzés céljából, illetve fogadunk más bölcsődékből kollégákat. A közös 

megbeszélések a szakmai munkánk javítását szolgálják. 
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Kapcsolatot tartunk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályával. 

A bölcsődei szakképesítési követelmény megfelelő. 

 

 

XIII. A bölcsődében használt nyomtatványok, dokumentáció 

 

 

A gyermekekkel kapcsolatos dokumentációk: 

1. „Bölcsődei gyermek-egészségügyi törzslap” kisgyermeknevelő bejegyzése (havonta - 

háromhavonta összefoglaló a gyermekek fejlődéséről), 

2. üzenő füzet a szülőknek a napi jelentősebb eseményekről, jellemzés a gyermekről 

(havonta – háromhavonta) 

3. jellemzések a szakértői bizottsági, illetve egyéb szakvizsgálatokhoz, 

4. beszoktatási füzet, 

5. fejlődési napló; 

 

A bölcsőde vezető által használt nyomtatványok, dokumentációk 

1. Gyvt. 32. § (4) és (6) bekezdése szerinti Együttműködési megállapodás (1. sz. melléklet) 

2. házirend (2. sz. melléklet), 

3. felvételi szabályzat (3 sz. melléklet), 

4. jelentkezők nyilvántartása, 

5. személyügyi anyagok vezetése, 

6. dolgozók szabadságának nyilvántartása, 

7. heti étrend (gy. orvos,  élelmezésvezetővel), 

8. költségvetés (gazdasági ügyintézővel), 

9. fertőző betegségről történő kimutatás, 

10. bölcsődei kimutatás, 

11. statisztikák (havi, éves) 

12. felvételi könyv (SZNY 3354-10 rm szny.), 

13. dolgozók eü. könyve, 

14. dolgozók munkaköri leírása (4 sz. melléklet), 

15. bérgazdálkodás, 

16. felvett gyermekekről nyilvántartások vezetése (csp. kisegítőkről), 

17. eü. vizsgálatok szervezése, dokumentálása, 

 

Gazdasági ügyintéző által kezelt nyomtatványok, dokumentáció  

1. kis- és nagy értékű eszközök nyilvántartása (leltár), 
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2. költségvetés (bölcsődevezetővel) készítése, naprakész figyelése, 

3. étkezők nyilvántartása, adminisztrálása, 

4. beszerzési bizonylatok, számlák kezelése (beszerzések tisztító, irodaszer), 

5. elszámolások vezetése, 

6. veszélyes anyagok nyilvántartása, 

7. HACCP teljes körű vezetése, 

8. ételkóstolás, minősítés, 

9. étlaptervezés, 

10. ellátmány kezelése, 

11. elszámolások postázása, 

12. humánügy, 

13. jelentési kötelezettségek a MÁK felé, 

14. dolgozók jelenléti kimutatása, 

15. szabadság tervezés, 

16. napi aktuálisan előforduló feladatok megoldása, 

17. napi jelentések elküldése,  

 

3. Kisgyermeknevelő által kezelt nyomtatványok, dokumentáció  

1. csoportnapló  

2. napi jelenléti kimutatás (33762-1 C.32NY.3354-1 r.sz.), 

3. bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap fejlődési lappal , 

4. beszoktatási terv, 

5. üzenő füzet (esetenként) folyamatosan, 

6. családlátogatás, 

7. fejlődési napló (saját gyerekről), 

8. napirendet állít össze (hosszabb téma), 

9. fejlesztési terv szerint adminisztrációt végez, a korai fejlesztésben részesülő gyermek 

esetében.  

 

4. Bölcsőde orvos által kezelt nyomtatványok, dokumentáció 

1. gyermek egészségügyi törzslap, éves státusz készítése, 

2. heti étrend jóváhagyása, véleményezése, 

3. rendszeres és alkalmankénti ellátás. 
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XIV. Jogorvoslati lehetőség 

 

 

Az ellátást igénybevevők jogorvoslatának lehetősége 

Az ellátást igénybevevők jogainak védelmében lehetősége van a fenntartóhoz írásban benyújtott 

jogorvoslati kérelemmel fordulni. 

 

A személyes gondoskodást végző személyek jogorvoslatának lehetősége 

Közalkalmazotti Tanács: jogorvoslati lehetőséget ad a hatályos jogszabálynak megfelelően.  

 

 

XV. Egészségmegőrzés, mint bölcsődei feladat 

 

 

Közvetlen prevenció 

Levegőztetés 

Levegőzés alatt az udvari játék értendő. Amennyiben az időjárás megengedi, délelőtt és délután is az 

udvaron játszanak a gyermekek. Kivételt képez az eső, erős havazás, nagy szél, kánikula, köd, 

rendkívüli hideg. A napfény káros hatása miatt fokozott figyelmet kell fordítani a napvédelemre. A 

napvédelem bölcsőde kertjében megoldható, mert a szép lombos fák megfelelő árnyékot nyújtanak, a 

gyermekeket közvetlen erős sugárzás nem éri. Cél, hogy a gyermekek megszokják és megszeressék a 

szabad levegőn való mozgást, így természetes igénnyé alakulhat a mozgás iránti igény és a szabad 

levegőn tartózkodás. 

 

Vitamin- és ásványi anyag profilaxis 

A bölcsődeorvos, és a gyermekek háziorvosa javaslatára a D-vitamin, fluor és egyéb vitaminokat 

bölcsődén kívül kapják meg a gyerekek. A bölcsődében az étkezések alkalmával gyümölcs és főzelék 

formájában jutnak vitaminokhoz és ásványi anyaghoz. 

 

Testápolás 

A gyermeknek kicsi korától fontos, hogy kialakuljon a tisztaság igénye. A napirend úgy van 

kialakítva, hogy elegendő idő jusson az étkezések előtti, udvari játék utáni mosakodásra, önállósági 

törekvésekre, így a harmadik életév végére automatikussá, belső igénnyé válik a tisztaság. A 

tisztálkodás technikájának elsajátításában a kisgyermeknevelő, a gyermek fejlettségi szintjének 

megfelelően nyújt segítséget. 
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Pihenés, alvás 

A gyermek fejlettségi szintjének megfelelő életritmus kialakításánál fokozottan oda kell figyelni a 

gyermek egyéni pihenés- és alvásigényére. A bölcsődében biztosítani kell az alvás alatti nyugalmat, 

csendet, felügyeletet, kényelmes fekvőhelyet, ruházatot, szellőztetést. 

 

 Gyógyszerezés, elsősegély 

- Lázas, hurutos, antibiotikummal kezelt beteg gyermek nem jöhet bölcsődébe. 

- Sürgős esetben csak lázcsillapítót kaphat a gyermek. 

- Orvosi utasításra (rovarcsípés esetén) külsőleg antiallergén kenőcsöt kaphat. 

- A szülőknek írásban nyilatkozni kell, hogy a gyermek érzékeny-e valamilyen ételre, 

gyógyszerre. 

- A kisgyermeknevelő írásban jelzi a szülő felé, ha a gyermek gyógyszert (lázcsillapítót) kapott. 

- A bölcsődében mentődoboz a fejlesztőszobában hozzáférhető helyen. 

- A bölcsődében alkalmazott gyógyszerkészletet a bölcsőde orvosa hagyja jóvá. Csak 

szavatossági időn belüli készítmény tartható az intézményben. 

 

 

XVI.  Egészségvédelem 

 

 

1. Gyermek megbetegedése 

 

A betegség gyanúját a bölcsődei kisgyermeknevelő jelzi a bölcsőde vezetőjének, aki gondoskodik 

arról, hogy a szülő mihamarabb elvigye gyermekét az intézményből. A bölcsődében minden esetben 

ún. sürgősségi ellátás (lázcsillapítás, elsődleges sebellátás stb.) történik, a betegség kezelése a család 

orvosának a feladata. A betegség lezajlása után a szülő köteles orvosi igazolást vinni a bölcsődébe, 

melyet a kisgyermeknevelő az osztályos füzetbe dokumentál, és az igazolást megőrzi a gyermekorvos 

számára.  A betegségek megelőzése érdekében a bölcsőde naponta biztosítja: 

- a szabad levegőn tartózkodást, 

- a megfelelő étrendet, folyadékpótlást, gyümölcsöt, 

- hetente (ill. szükség szerint) az ágyneműcserét. 

Az ágyneműt, kistörülközőt jellel ellátva egyszeri váltással a szülők biztosítják a gyermek bölcsődei 

ellátásához, melyet az intézmény mosodájában mosnak–vasalnak, és az ellátás megszűnésekor 

visszaadják a szülőknek. 

A törülközők, fésűk jól felismerhető jellel ellátva, külön-külön felosztva vannak elhelyezve. 
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2. Járványügyi előírások 

 

A védőoltások nyilvántartása és jelentése a házi gyermekorvos feladata. A bölcsődei gondozottakról az 

életkorhoz kötötten nyilvántartást kell vezetni, a gyermek felvételekor a védőnő vezeti fel a gyermek 

egészségügyi törzslapjára. Fertőző betegség esetén, illetve gyanújánál a 63/1997. (XII.21.) NM 

rendeletben foglaltak az irányadók. A bölcsőde orvosának figyelemmel kell kísérnie a fertőző 

betegségben szenvedő, vagy fertőző betegek környezetében élő gondozottakkal kapcsolatban hozott 

járványügyi intézkedések betartását (elkülönítés, zárlat, ellenőrzés). Évente kell gondoskodni a 

rovarok, egyéb rágcsálók irtásáról. A tetvesség felderítése soron kívüli és folyamatos. 

 

3. A bölcsődei dolgozók egészségvédelme 

 

A dolgozó munkába lépés előtt a foglalkozás–egészségügyi orvosnál munkaköri alkalmassági 

vizsgálaton köteles megjelenni. A dolgozónak egészségügyi nyilatkozatot kell aláírnia, melyben 

vállalja, hogy az ott felsorolt tünetek, megbetegedések észlelése esetén köteles jelentkezni az 

alkalmasságot elbíráló foglalkozás–egészségügyi orvosnál (33/1998. (VI.24.) NM rendelet). A 

bölcsőde vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a dolgozók érvényes egészségügyi leleteit. A 

dolgozó köteles jelenteni a vezetőnek, ha egészségi állapotában a munkáját közvetlenül befolyásoló 

változás következik be, vagy otthoni környezetébe. (pl. ismeretlen eredetű lázas megbetegedés, 

bőrbetegség, hasmenés és heveny gyomor- bélpanaszok). A bölcsődevezető biztosítja az évenként 

kötelező orvosi vizsgálatot.  

 

4. Takarítás 

 

A belső felszerelési és berendezési tárgyak takarítása, fertőtlenítése hetente, illetve alkalomszerűen. A 

játékok szükség szerint fertőtlenítve, valamint folyó meleg vízzel lemosva, öblítve. A szobák 

étkezések után, nyitott ablaknál vannak feltakarítva. Reggel naponta portalanítva. A takarítóeszközök 

helységre szólóan vannak használva. 

 

5. Dohányzás 

 

A dohányzás a bölcsőde egész területén tilos! 

 

6. Szennyes kezelése 

 

Egyszer használatos pelenkákat zárt műanyag zsákkal bélelt edénybe kell gyűjteni és zártan az egyéb 

hulladékkal együtt kezelni. A pólyázót minden gyermek után le kell fertőtleníteni. Fertőtlenítő oldat a 
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pólyázók mellett (naponta frissen) edényben van elhelyezve. Az ágyneműt, törülközőket, 

asztalterítőket, köpenyeket közepesen szennyezettnek kell tekinteni, ennek megfelelő mosástechnikát 

kell alkalmaznia és minden esetben szükséges vasalni. Szennyest külön-külön feliratozott edényben 

kell tárolni. 

 

 

XVII. Balesetvédelem 

 

 

A villamos-, gáz, fűtés- víz főelzárókat minden dolgozónak ismernie kell. A kisgyermeknevelők 

elsősegély-nyújtási ismereteit rendszeresen fel kell eleveníteni. Az elsősegély doboz a 

fejlesztőszobában hozzáférhetően van elhelyezve. 

Az intézmény-felügyeletnek műszaki bejárása alkalmával az alábbi szempontokat kell figyelembe 

venni (évente): 

 

Műszaki állapot ellenőrzése: 

- a padozatok állapotának ellenőrzése, botlásveszély, csúszásveszély, 

- lépcsők, kapaszkodók, korlátok állapota, 

- mázolás, falak állapota, festés szükségessége, 

- vízcsapok javítása, cseréje, 

- kiöntők, lefolyók állapota, csöpögés, dugulás, kellemetlen szagok, 

- radiátorok, kályhák, füstcsövek, 

- gáztűzhely, vízmelegítő, kéménybekötés, kémény, 

- szociális helyiségek állapota, 

- bútorok selejtezése, felújítása, 

- edények, étkészletek, evőeszközök, 

- villamos berendezések állapota, elhasználtsága, korszerűsítése, dugaszoló aljzatok állapota, 

elhelyezése, 

- világító búrák tisztítása, szükség szerinti cseréje, 

- épület állagának ellenőrzése szemrevételezéssel, 

- tető, csapadékvíz elvezetése, 

- villámhárító, 

- kerítés, kapuk, zárak, rácsok ellenőrzése, 

- járda, 

- kert, kiszáradt ágak. 
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Gyermekfelszerelések ellenőrzése: 

- játékok javíthatóak-e vagy selejtezendők, 

- homokozó letakarható-e, cserélni kell-e a homokot, 

- mászóka, pancsoló, 

- gyermekbútorok javíthatóak-e, 

- szekrények, zárak, elkerített szobasarkok. 

-  

Tűzvédelem: 

A tűzriadó tervet minden dolgozónak kötelessége elsajátítani. Tűzvédelmi oktatást külső szakember 

évente tart. 

Tűzoltó készülék használatát ismerni kell minden dolgozónak. Félévente ellenőriztetni a szervizzel.  

Az ellenőrzés meglétéért a helyi önkormányzat felelős. A tűzriadó terv minden poroltókészülék mellett 

megtalálható. 

 

Munkavédelem: 

A munkavállalók részére biztosítjuk  

 a bölcsőde munkavédelmi szakértője által tartott munkavédelmi oktatást, 

 a munkavégzéshez szükséges munkaruhákat, melyek használati rendjét a Bóbita Bölcsődében 

belső szabályzat határoz meg. 

A személyes gondoskodás körében dolgozók munkaruha ellátását a (15/1998. (IV.30.) NM. r. 3 . sz. 

melléklete) jogszabályban írja elő. 
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XVIII. Érvényességi nyilatkozat, legitimációs záradék 

 

 

A Helyi Szakmai Program 2014. január 1-jén lép hatályba. 

A Program hozzáférhető a bölcsődébe járó gyermekek szülei, a bölcsődébe készülő gyermekek szülei 

részére, továbbá minden érdeklődő számára. Megtekinthető a bölcsőde nyitvatartási idejében. 

 

 

Záradék: 

 

Ezen Szakmai Programot Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

………………………. sz. határozattal jóváhagyta. 

 

 

 

 

 

 

 

  Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 

  polgármester     címzetes főjegyző 
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XIX. Szakmai program mellékletei 

 

1. sz. melléklet: Gyvt. 32. § (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodás 

2. sz. melléklet:Házirend 

3. sz. melléklet:Felvételi szabályzat 

4. sz. melléklet:Munkaköri leírások 

5. sz. melléklet:Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei 
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1. sz. melléklet 
 
 

Bóbita Bölcsőde 
2360 Gyál, Klapka György u. 7. 

06 29/340 – 375 
e-mail: bolcsode.gyal@freemail.hu 

 
1. Megállapodás 

 

mely létrejött egyrészről: Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő 

Bóbita Bölcsőde, mint napközbeni ellátást nyújtó intézmény nevében eljáró intézményvezető: Balkó 

Kálmánné (továbbiakban: Intézmény) 

másrészről: 

Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője: 

Neve:........................................................................................................................................................... 

Lánykori neve:............................................................................................................................................ 

Születési helye, ideje:................................................................................................................................. 

Anyja neve:................................................................................................................................................. 

Lakcíme:..................................................................................................................................................... 

Szem.ig.száma:........................................................................................................................................... 

között, az alábbi feltételek szerint. 

 

A bölcsődei ellátást igénybe vevő: 

Neve:........................................................................................................................................................... 

Születési helye, ideje:................................................................................................................................. 

Anyja neve:................................................................................................................................................. 

Lakcíme:..................................................................................................................................................... 

 

Intézményünk a bölcsődei ellátást …...................év....................hó.....................napjától kezdődően a 

jogosultsági feltételek megszűnéséig biztosítja. 

 

A megállapodás tartalmazza (szóban történő) 

 

1. az ellátás várható időtartalmát 

2. a szolgáltatások formáját és módját 

3. a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. 
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I. A megállapodás tárgya: 

 

 Az intézmény a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátásokat nyújtja, ennek megfelelően 

működik. (15/1998.(IV.30.)NM rendelet 35. §) 

 

 A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára: 

 szakszerű gondozást, nevelést, testi-lelki szükségletek kielégítését, fejlődését és a 

szocializáció segítését, 

 napi négyszeri étkezést, 

 fejlődéhez szükséges egészséges és biztonságos környezetet, 

 egészségvédelmet, egészségnevelést, kultúrhigénés szokások kialakulásának segítését, 

 állandóságot (saját gondozónő rendszer), egyéni bánásmódot, 

 megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz, 

 személyes higiéné feltételeinek biztosítását, 

 korcsoportnak megfelelő játékeszközöket, 

 bölcsőde orvosi ellátást, 

 egyéni korai fejlesztés, 

 óvodai életre való felkészítést. 

 A bölcsőde a szülő számára biztosítja: 

 a házirend megismertetését, 

 adaptációhoz szükséges időt, feltételeket, 

 tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről, 

 megismerhesse a gyermekcsoport életét, napirendjét, 

 tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon, 

 megismerje a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentációkat, 

 az intézmény működését illetően mondjon véleményt és tegyen javaslatot. 

 

II. Térítési díj 

 

1 A törvényben meghatározottak szerint (1997. XXXI. tv. 146 - 148. §) a személyes 

gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása személyi 

térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes 

képviselő köteles. 

2 Intézményünkben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közük csak az étkezésért 

állapítható meg térítési díj. 

3 Az intézményi térítési díjat a fenntartó (önkormányzat képviselő-testülete) állapíthatja meg. 
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4 A térítési díjat havonként, a tárgyhónap első szerdáján a teljes nyitvatartási időben a bölcsőde 

gazdasági irodáján készpénzes befizetéssel egyenlítik ki. 

Étkezési kedvezmények:(jogosultságuk igazolásának esetében) 

 50%-os kedvezményes étkeztetésben részesülhetnek azon gyermekek, akiknek 

    családjában az eltartott kiskorúak (családi pótlékban részesülők) száma eléri a 3 főt, 

valamint tartósan beteg orvosi igazolással rendelkezik. 

 ingyenes étkeztetést abban az esetben tudunk biztosítani, amennyiben a gyermek     

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, és azt a szülő a határozat másolati 

példányának benyújtásával igazolja. 

III. Az ellátás megszüntetésének módja 

 

A jogosultsági feltételek megszűnésével: 

 ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért, 

 ha gyermek testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett óvodai nevelésre, a 4. 

évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében, 

 ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő a gyermek 4 héten túli 

távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy ő maga korábban nem jelezte írásban a 

szüneteltetést, 

 ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő kérelmezi a 

megszüntetést, az intézményvezető a megegyezett időpontban az ellátást megszünteti, 

 a házirend többszöri súlyos megsértése esetén, 

 az ellátás megszüntetéséről az intézményvezető írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, ill. 

annak törvényes képviselőjét, 

 egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől 

számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig 

az ellátást biztosítani kell. 

Az ellátás megszűnésekor a felek elszámolnak egymással, amely kiterjed: 

        - a térítési díj rendezésére, 

- az intézmény tárgyi eszközeiben okozott szándékos károkra. 

 

IV. Záró rendelkezések 

 

1. A felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás módosításra kerül, annak tartalmát érintő 

jogszabályi, illetve a fenntartó rendeletében történő módosítás esetén. 

2. A felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen közös megegyezéssel kívánják 

rendezni. 

3. Az ellátást igénylő a vitatott intézkedésekkel szemben a fenntartó önkormányzathoz fordulhat. 
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4. A szülői felügyeletet gyakorló személy a házirendet betartja, valamint együttműködik az 

ellátásban közreműködő személyekkel. 

5. Az ellátást igénylő kijelenti, hogy a megállapodásban foglaltakat megismerte, megértette és 

aláírásával egyidejűleg egy példányát átvette. 

 

Gyál, 20…… év   ……………… hó ……… nap 

 

…………………………………….. …………………………………… 

Szülő Intézményvezető 
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2. sz. melléklet 
 

 

Házirend 

 

 

Bölcsőde neve                                                   Bóbita Bölcsőde 

A bölcsőde címe:                    2360 Gyál, Klapka Gy. u. 7. 

Telefonszáma:       06-29-340-375 

Bölcsőde vezetője:    naponta reggel 7 – 14 óráig probléma esetén felkereshető 

 

 

1. A bölcsőde 6-17 óráig fogadja a gyermekeket. A gyermekek hazavitelére 17 óráig van 

lehetőség, intézményünk 17 óráig tart nyitva. 

 

2. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megnevezett személy viheti el. 

14 éven aluli gyermek ezzel a feladattal nem bízható meg és 14 – 18 év között is csak a szülő 

saját felelősségére írásos kérelem benyújtása után vihető el a gyermek a bölcsődéből. 

 

3. A bölcsődei átadóban a gyermekeknek külön szekrényük van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy 

a szekrényben csak a legszükségesebb dolgokat tárolják. A bölcsődében hagyott, illetve a 

gyermekeknél lévő, magukkal hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk. 

 

4. A bölcsőde orvosának kitiltó és vizsgálatokra vonatkozó utasításait kérjük betartani. A 

gondozónő által javasoltakat kérjük a gyermek egészsége érdekében figyelembe venni 

szíveskedjenek. Lázas betegnek tűnő gyermeket a kisgyermeknevelő köteles orvoshoz 

javasolni, és az üzenő füzetbe rögzíteni. 

 

5. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható! 

 

6. A közösség egészsége érdekében, lázas (38oC felett) illetve antibiotikumot szedő, vagy 

fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. 

 

7. A családban előforduló esetleges fertőző betegségről a bölcsődét 24 órán belül értesíteni kell! 
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8. Abban az esetben, ha a gyermek napközben betegszik meg, értesítjük a szülőt, illetve a szülő 

által írásban megjelölt személyt.  

 

9. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben mielőbb 

gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is elősegítve a 

mielőbbi gyógyulást. 

 

10. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás 

eredményét kérjük bemutatni, és az üzenő füzetbe beírni, csak ezzel az igazolással lehet diétás 

menüt igényelni. A gyermek lázcsillapításának formájáról a kisgyermeknevelőt tájékoztatni 

szíveskedjék.  

11. Ha a szülő a gyermekét betegség vagy más okból kifolyólag nem hozza bölcsődébe, a 

távolmaradás okát 24 órán belül közölje a bölcsőde vezetőjével, vagy a helyettesével. 

Hosszabb, bejelentés nélküli távolmaradás esetén a gyermeket töröljük a névsorból. 

Tekintettel a megnövekedett igénylők létszámára, helyet fenntartani nem tudunk. 

 

12. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk. 

 

13. A szülővel történő beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő és a szülők napi találkozásaival, az 

üzenőfüzetbe történő információcserék alkalmával módot adunk a családnak a bölcsődei 

életbe való betekintésbe. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját gyermekük 

kisgyermeknevelőjével előre egyeztessék. 

 

14. Az üzenőfüzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermekük egészségi 

állapotára, fejlődésére, illetve otthoni eseményekre vonatkozik. Mi az üzenőfüzetet 

dokumentumnak tekintjük, mely végigkíséri a gyermek bölcsődei életét. 

 

15. Kérjük, hogy a befizetési napokat pontosan tartsák be, ellenkező esetben nem tudjuk fogadni a 

gyermeket. A tisztasági csomagot az előre jelzett napon hozzák be és adják át az ezzel 

megbízott kisgyermeknevelőnek.  

 

16. Előzetes egyeztetés alapján fogadó óra kérhető a kisgyermeknevelőktől.  

 

Helyi jogsértés orvoslásának elmulasztása esetén panaszukkal szíveskedjenek Gyáli Polgármesteri 

Hivatalban: Igazgatási Iroda – Szociális és Intézményi Igazgatási Csoport, Fsz. 13. szoba, Sághi 

Tamásné részére továbbítani. 2360 Gyál, Körösi út 112 – 114.  

Esetleges panaszaikra 30 napon belül választ kapnak. 

  
  

34



 

 

A Házirend betartását köszönjük!  

 

 

Záradék: 

 

Ezen „Házirendet” Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………………………. sz. 

határozattal jóváhagyta. 
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3. sz. melléklet 
 

Bölcsődei felvételi szabályzat 

 

Felvételi szabályzat 

 

A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják 

biztosítani a gyermek napközbeni ellátását, felügyeletét. 

Az 1997. XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról kiemeli olyan 

kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében 

szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.  

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával a  

- a körzeti védőnő, 

- a gyermekorvos, 

- szakértői és rehabilitációs bizottság, 

- szociális- és családgondozó, 

- gyermekjóléti szolgálat, 

- gyámhatóság is kezdeményezheti. 

 

A Bóbita Bölcsődébe 3 éven aluli gyermekek vehetők fel. Felvételekről a vezető dönt, Gyál Város 

Önkormányzatának rendelete szerint. Azok a gyáli gyermekek kerülnek felvételre, akik állandó vagy 

ideiglenes lakcímmel rendelkeznek. Egész évben folyamatosan fogadjuk a gyermekek jelentkezéseit. 

Üresedés esetén a várakozó listáról lehetőség szerint töltjük fel a megüresedett helyeket. 

A bölcsődei beíratás rendje: minden hónap első szerdáján, reggel 9 órától - 11 óráig.  

 

Felvételkor a gyermek regisztrálva lesz, illetve az alábbi dokumentációkat vezetjük, fűzzük le: 

- a felvételi könyvet – minden adatával, 

- térítési díjfizetéséről egy 133/97 hat. nyomtatványt, 

- kötelező regisztrációs lap 235/97 hat. nyomtatványt, 

- díjfizetési elszámolási nyomtatványt, 

- fejlődési lapot (percentilis), 

- gyermek egészségügyi törzslapját, 

- kérünk orvosi igazolást (3 napnál nem régebbit), 

- üzenő füzetet, 

- oltási könyvet, 

- só barlang használatánál – orvosi igazolást. 
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A bölcsődei felvétel szempontjai: 

- A jelentkezés sorrendje. 

- Anyagi helyzetük miatt mindkét szülő dolgozik. 

- Az anya GYES mellett dolgozik, munkáltatói igazolás szükséges (türelmi idő 3 hónap). 

- Az anya egészségügyi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését, szakorvosi 

igazolás szükséges. 

- A gyermek egészségügyi állapota lehetővé teszi a felvételt. 

- Akiket egyedülálló szülő nevel. 

- Akiknél egészségügyi vagy szociális indok áll fenn. 

- A bölcsődébe elsősorban Gyál város területén lakók gyermekeit kell felvenni. 

- Túljelentkezés esetén a felügyeleti bizottság dönt a felvehető gyermekekről. 

- Ha a gyermek a bölcsődébe felvételt nyert, orvosi vizsgálaton esik keresztül, amely 

megállapítja a gyermek egészségügyi állapotát, a vizsgálat eredményét a bölcsődei törzslapra 

fel kell vezetni. 

A bölcsődei felvételnél a működési engedélyben meghatározott létszámot nem lehet túllépni a 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint. Abban az esetben, ha a fenntartó létszámbővítést rendel el, a 

vezetőt írásban értesíti. 

A bölcsődei térítési díjakról helyben a Képviselő-testület dönt. 

 

A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik: 

- Ha a megszűntetést a szülő kéri. 

- Ha a szülő 3 hónap után nem tud munkáltatói igazolást bemutatni. 

- A bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségügyi állapota miatt bölcsődei 

gondozásra alkalmatlan. 

- Amennyiben a szülő rendszeresen megszegi a házirendet. 

- Amikor a gyermek a 3. évét betölti, a helyi óvodákkal történt szóbeli megegyezés alapján 

folyamatosan adhatjuk át a gyerekeket. Ilyenkor – tekintettel a bölcsődébe felvehető 

gyermekek létszámára – a várakozó listáról feltöltjük a megüresedett helyeket. 

- A gyermek felvételekor a bölcsődevezető megállapodást köt a szülővel, illetve törvényes 

képviselővel, hogy a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 35. § jogszabályi előírásoknak megfelelő 

ellátásokat nyújtja.  

- A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközben 

ellátása személyi térítési díjának megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, 

vagy más törvényes képviselő köteles az 1997. évi XXXI. Tv. 146-148.§ szerint.  
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Záradék: 
 

Ezen Felvételi Szabályzatot Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

………………………. sz. határozattal jóváhagyta. 

 
 
 
 



 

4. sz. melléklet 
5.  

Munkaköri leírás 

 

Bölcsődevezető: 

Személyzeti rész                  : 

Név                                      : 

Születési hely, idő               : 

Anyja neve                          : 

Munkaviszony kezdete       : 

Helyi bölcsődében              : 

                                                      Határozott időre alkalmazva 

Szervezeti rendelkezések  

Beosztás                            :           intézményvezető 

Megbízó                            :           Gyál Város Önkormányzata, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

Közvetlen felettes             :           Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere  

Munkaideje                       :            Napi 7 + 1 óra reggel 7.00 – 14.00 + 1 = 15.00 

Munkahelye                      :            Bóbita Bölcsőde 

                                                       2360 Gyál, Klapka Gy. u. 7. 

 

Bölcsőde vezetője: 

1. Megteremti a bölcsőde működési, személyi és tárgyi feltételeit, kialakítja a bölcsőde 

házirendjét. 

2. Értékeli, segíti, ellenőrzi a bölcsődei dolgozók munkáját annak érdekében, hogy a 

bölcsődében gondozott gyermekek harmonikusan fejlődjenek. A helyi adottságok 

figyelembevételével megszervezi a bölcsőde munkarendjét a gondozónővel együtt, a dolgozók 

munkabeosztását és a gyermekek napirendjét. 

3. Irányítja és ellenőrzi a bölcsőde gondozási és nevelési feladatainak ellátását. 

4. A gyermekcsoportok napirendjének kialakításánál figyelembe veszi a csoport összetételét, 

életkori sajátosságát, dolgozói ellátottságát. Törekszik arra, hogy minden csoportnak állandó 

gondozónői legyenek. 

5. Az orvosi vizsgálatoknál általában jelen van, ezáltal valamennyi gyermek egészségügyi 

állapotáról tájékozott. Ha egy gyermek megbetegszik, gondoskodik arról, hogy a szülő 

mielőbb értesüljön, és a gyermeket elvigyék a bölcsődéből. Fertőző megbetegedés esetén 

végrehajtja az ÁNTSZ vonatkozó utasításait. 

6. Foglalkozik a gyermekek élelmezésével, ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetésével, étrend 

készítésével. Ellenőrzi a HACCP-vel megbízott dolgozót, felügyeli, segíti munkáját. 
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Gondoskodik arról, hogy az intézményben minden dolgozó megismerje az élelmezési üzem 

HACCP rendszerét és ellenőrzi végrehajtását. 

7. A bölcsőde teljes dokumentációjának megfelelő, naprakész, hiteles és pontos vezetéséért felel. 

Ellenőrzi a gondozónőknek a gyermekekkel kapcsolatos dokumentációs munkáját. 

8. Kezeli a bölcsőde gyógyszerkészletét. 

9. Gondoskodik a bölcsődére, mint intézményre vonatkozó rendeletek, utasítások, jogszabályok 

végrehajtásáról, illetve betartásáról. 

10. Gondoskodik az intézmény helyiségeinek maximális kihasználásáról. 

11. Végzi a munkaerő szervezését, felelős a kiválasztásért és betanításért. Elkészíti a dolgozók 

munkaköri leírását. Éves munkatervet készít a dolgozók továbbképzésére, szabadságolására, a 

bölcsőde üzemeltetési idejére vonatkozóan. 

12. Gondoskodik az épület állagának fenntartásáról, tárgyak pótlásáról, a bölcsőde tisztaságáról és 

rendjéről. 

13. Gondoskodik a munkavédelmi utasítások betartásáról. 

14. Kapcsolatot tart a családokkal, mindazokkal akik a prevenció és az alapellátás területén a 

gyermekkel, illetve a gyermek családjával kapcsolatba kerülhetnek: védőnői szolgálat, házi 

gyermekorvosi szolgálat, a városban működő nevelési tanácsadó, családsegítő központ, 

óvodák, hasonló profilú gyermekintézmények, korai fejlesztés szakemberei, a gyermekjóléti 

szolgálat, a gyermekvédelem szakemberei, a gyámügy. 

15. Kapcsolatot tart a működtetővel, a szakmai irányítást végzőkkel és az intézmény-felügyelettel. 

16. Szakmai tudását a követelményeknek megfelelően szinten tartja, illetve fejleszti. 

17. Felelős a bölcsődében történtekért. 

 

 

Bölcsőde vezetőjének feladata és hatásköre: 

- munkáltatói jogot gyakorol a bölcsődevezető helyettes, a gondozónők és technikai 

alkalmazottak (kisegítők, udvari munkás, konyhás), gazdasági ügyintéző felett, 

- végrehajtja és végrehajtatja a bölcsőde dolgozóival a bölcsődére vonatkozó törvényes 

rendelkezéseket, valamint ellenőrzi a szakmai feladatok elvégzését, 

- felelős a bölcsőde munkájáért, megszervezi a gondozási és nevelési feladatokat, a bölcsőde 

munkarendjét és a dolgozók munkabeosztását, 

- jelen van az orvosi vizsgálatoknál, hogy a bölcsődei egészségügyi állapotokról tájékozott 

legyen,  

- gondoskodik a szülők értesítéséről a gyermek rosszulléte esetén, ill. ha szükséges azonnali 

orvosi ellátásról, 

- fertőző megbetegedés esetén felelős az ANTSZ vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, a 

záró fertőtlenítésért, 
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- ellenőrzi a gondozónők gyermekekkel kapcsolatos munkáját, 

- figyelemmel kíséri a bölcsődei élelmezést, gondoskodik az egészségügyi előírásoknak 

megfelelő követelmények betartásáról, 

- biztosítja a bölcsőde és környéke rendjét, tisztaságát és a közegészségügyi előírások 

betartását, 

- ellenőrzi és jóváhagyja a gazdasági ügyintéző munkáját, elszámolását.  

- használatra kiadott tárgyak szakszerű kezelését, karbantartását ellenőrzi, 

- felel a bölcsődei férőhelyek rendszeres és maradéktalan kihasználásáért, 

- a bölcsődei és a családi nevelés érdekében állandó kapcsolatot tart a családokkal, és 

mindazokkal, akik a prevenciós és az alapellátás területén a gyermekkel kapcsolatba kerülnek, 

valamint a módszertani bölcsődével, 

- betartja más bölcsődékkel az információs telefonláncot, nem szakítja meg, 

- irányítja és ellenőrzi a gondozónők és a technikai alkalmazottak gondozási- nevelési- és 

szakmai munkáját, szervezi és vezeti a munkatársi értekezleteket, ahol értékeli a gondozási, 

nevelési munkát, meghatározza a feladatokat, 

- szervezi és ellenőrzi a bölcsődei dokumentáció vezetését, 

- összesíti és értékeli a bölcsődei éves jelentéseket, 

- ellátja a bölcsődei felvétellel kapcsolatos helyi feladatokat, 

- elkészíti a bölcsőde házirendjét és ellenőrzi annak betartását, 

- ellenőrzési és javaslati jogköre van a hatáskörébe tartozó ellátási területen, 

- intézkedéseket tesz balesetek elháríthatósága érdekében, betartja és betartatja a tűzrendészeti 

előírásokat az intézmény területén, 

- gondoskodik az üres állások betöltéséről, munkáltatói jogkörét gyakorolja (bérezés, 

jutalmazás, fegyelmi, kártérítési eljárás a bölcsőde dolgozójával szemben), 

- engedélyezi a bölcsőde dolgozóinak a szabadságát, 

- gondoskodik (gazdasági ügyintézővel) a szakmai készletbeszerzésekről, játékbeszerzésről, 

berendezési tárgyak, textíliák stb., 

- javaslatot tesz a fenntartó felé a bölcsőde felújításról és karbantartásáról, 

- jogosult a belső átcsoportosítás elrendelésére, 

- rendelkezik a jogszabályban foglaltak szerinti térítési díj változásáról, a költségvetésben 

szereplő dolgozók részére biztosított kedvezményekről, segélyekről, 

- szakmai tudását a követelményeknek megfelelően szinten tartja és fejleszti,  

- valamint minden olyan feladat, mellyel közvetlen felettese-e (Polgármester) az MT. 103.§. 

(2).bek. és MT. 105.§. (1).bek. figyelembe vételével megbízza. 

- gondoskodik a belső ellenőrzésről és a FEUVE kialakításáról és érdemi működtetéséről. 
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A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

 

Hatályba lép:         év          hó          nap 

 

 

  ……………………………......................                                     ………………………………….. 

 

                            Polgármester                                                                     Intézményvezető 

 

 

Munkaköri leírás 

 

Kisgyermeknevelő 

 

Munkaideje:     heti 35 + 5 óra= 40 óra /napi 7 +1/  

Munkakör célja:                  gyermekgondozás, nevelés 

Munkakör specifikációja:                 érettségi után középfokú szakirányú 

Döntési jogosultság: váratlan helyzetekben a rábízott gyermekek érdekében 

végezettségének megfelelően felelőssége teljes tudatában 

dönthet. 

Aláírási jogosultság: nincs 

Munkáját ellenőrzi: vezető 

Munkahelye:     Bóbita Bölcsőde 

      2360 Gyál, Klapka Gy. u. 7. 

 

 

Feladata: 

1. A bölcsődevezető irányításával dolgozik, munkájában figyelembe veszi és betartja a szakmai 

előírásokat. 

2. Nevelési és gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését. 

3. Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembe vételével neveli a rábízott 

gyermekeket. 

4. Elősegíti (megteremti) a feltételt az egészséges gyermekek napi aktív játéktevékenységéhez, 

kreativitásához, önállósodásához. Biztosítja a korai fejlesztésben részesülő gyermek teljes 

integrációban történő ellátását. 

5. Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárásnak megfelelően legyenek öltöztetve. 
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6. Biztosítja a gyermekek rendszeres levegőztetését, szakszerű napoztatását. 

7. Napirendet ír, melyet egyeztet a csoportban dolgozó gondozónőkkel. Munkáját a napirendben 

előírtak szerint végzi, ezzel biztosítja a gyermekek részére a kiegyensúlyozott, biztonságos 

légkört. 

8. Figyelemmel kíséri csoportjában a bútorok, illetve játékok alakulását, hogy azok a gyermekek 

korának megfelelőek legyenek. 

9. Vezeti a nyilvántartásokat, csoportnapló, étkezés, fejlődési napló, üzenő füzet, eü. törzslap. 

10. Szülőkkel együttműködve családlátogatási és beszoktatási tervet készít, és megvalósítja azt. 

Állandó kapcsolatot tart a szülőkkel, mely kizárólag a gyermekkel  kapcsolatos. (Napi 1 óra itt 

felhasználható). 

11. Szülői értekezleteken részt vesz, illetve csoport szülői értekezletet szervez, melyről 

jegyzőkönyvet vezet, és jelenléti ívet irat. 

12. Születésnapot, családi délutánt, nyitott napokat, gyermeknapot szervez a szülőkkel együtt. 

13. Betartja, illetve betartatja a higiéniás követelményeket, figyel, hogy a felszolgált étel 

minőségileg és mennyiségileg megfelelő legyen. Természetesen figyelembe veszi, hogy az étel 

nem helyben készül. 

14. A gondozónő köteles a gondozónői etikának megfelelően beszélni és viselkedni a szülőkkel, 

gyermekekkel és a kollégáival is. Törekszik a nyitottságra a jó kapcsolat kialakítására, de csak a 

megengedhető keretek határain belül.  

15. Gyermek megbetegedését jelzi a vezetőnek, ellátja és a gyermek állapota szerint, megvárja a 

szülő érkezését, vagy segédkezik az orvosi beavatkozásnál. Önállóan diagnózist nem állít fel. 

Köteles az előforduló balesetekről mielőbb tájékoztatni a vezetőt.   

16. Részt vesz a továbbképzéseken, értekezleteken. 

17. Felelősséggel tartozik a csoportjában elhelyezett tárgyakért. 

18. Sérült kisgyermek gondozásával kapcsolatos speciális feladatokat előírásnak megfelelően lát el. 

19. Betartja, illetve betartatja a munkavédelmi, tűzvédelmi előírásokat. Elsajátítja a tűzriadó tervet.  

20. Továbbá képzettségének megfelelően, előírások és utasítások figyelembe vételével köteles a 

rábízott feladatokat ellátni, melyért felelősséggel tartozik. 

21. A dolgozó köteles szabadság igényét az intézményvezető felé jelezni 

 

Szabadsága: a Kjt. 56.§. (3).bek. szerint 20 + 25 pót = 45 nap 

Kárfelelőssége: az MT. és Kjt előírásai az irányadók. 

Köteles munkaköre ellátására munkaképes állapotban megjelenni. 

Felelőssége: 

- felel a rábízott gyermekek max. ellátásáért, testi épségük megóvásáért, nevelésükért, testi 

és szellemi fejlődésükért, 

- rábízott munkaterület tisztaságáért, rendjéért, 
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- fertőtlenítő szerek szakszerű használatáért, 

- leltári tárgyak megőrzéséért (játék, textil, álló-fogyó eszközök), 

- nyilvántartásai pontosságáért, egyezőségéért, ANTSZ által előírt követelmények 

betartásáért, 

- szakmai tudásával segíti a bölcsőde zavartalan működését, 

 

 

Érvényes visszavonásig. 

          ………………………………….. 

    

                                              munkáltató aláírása    

 

Munkaköri leírást átvettem, tartalmát megértettem. 

Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és fegyelmi 

felelősséggel tartozom. 

 

Hatályba lép:             év            hó           nap 

       

                                                                                       ……………………………….. 

         munkavállaló aláírása 

 
 
 
 
 
Munkaköri leírás 

 

Gazdasági ügyintéző, élelmezésvezető 

 

Munkaideje:                 napi 8 óra        7.00 – 15.00 óráig 

Munkakör célja:                 A bölcsőde gazdasági ügyvitelének ellátása, az előírt  

                                                                      nyilvántartások vezetése, az élelmezéssel kapcsolatos 

                                                                      szabályok ellenőrzése, vezetése 

Munkakör specifikációja:                érettségi, felsőfokú élelmezési menedzser  

Döntési jogosultság:                           váratlan helyzetekben végzettségének megfelelően felelőssége 

teljes     tudatában dönthet. 

Aláírási jogosultság: van 

Munkáját ellenőrzi: vezető 
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Munkahelye:      Bóbita Bölcsőde 

      2360 Gyál, Klapka Gy. u. 7. 

 

Gazdasági:  

A vezető által megbízott gazdasági ügyintéző a vonatkozó jogszabályok, valamint a  Gyál Város 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatalával kötött Munka és feladatmegosztás rendjéről szóló 

megállapodás  szerint látja el a gazdasági feladatokat. ( A megállapodást a 281/2011. (XII. 29.)sz. 

határozatával hagyta jóvá a Képviselő-testület.) 

Munkáját a bölcsőde vezető irányításával végzi, együttműködik a fenntartó pénzügyi irodájával.  

 

Feladata:  

1. A bölcsőde gazdasági ügyvitelének ellátása, az előírt nyilvántartások vezetése, anyagok, 

eszközök alkalomszerű beszerzése. 

2. Nyilvántartja a napi étkezőket, kiszámítja az étkezési díjakat. Kiadja a térítési díj befizetési 

csekkjeit, majd minden hónapban meghatározott napokon beszedi és regisztrálja. 

3. Nyilvántartja a bölcsőde kisértékű eszközeit. Évente belső leltárt vezet, kétévente teljes leltárt a 

Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársával. 

4. Az Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint szoros kapcsolatot tart a Polgármesteri 

Hivatallal.  

5. Vezeti a bérkimutatást, a bölcsődevezetővel, a gazdasági vezetővel együtt elkészíti a 

költségvetést.  

6. Gondoskodik a szükséges nyomtatványok beszerzéséről, az udvari munkás által használt 

eszközökről, ¼ évente a bölcsődében használatos mosó- és takarítószerekről.  

7. Postakönyvet vezet. 

8. Számítógépre viszi a bölcsőde minden személyi, gazdasági és szakmai előírásait. 

9. Naprakészen mindenről tájékoztatja az intézmény vezetőjét. 

10. Készpénz állomány, beszerzési előleg kezelése, elszámolása.  

11. A dolgozó köteles szabadság igényét az intézményvezető felé jelezni.  

12. Büntetőjogi felelősséggel tartozik az értékek kezelésének pontosságáért, valamint a mindenkori 

készpénzkezelésért. 

13. Köteles a bölcsőde vagyonát képező tárgyakat megőrizni és azokra figyelni.  

 

Élelmezés 

 

A gyermekek étkeztetését az 54/2002. (XII.29.) GKM-BKM valamint a 80/1999. (XII.28.) GM EÜM 

FVM együttes rendelet tartalmazza a  9/1985. (X.23.) EüM-BKM rendelkezése alapján a Pest Megyei 
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ÁNTSZ engedélyével megállapodás alapján a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft. saját konyhájával biztosítja. A bölcsőde gondozottai részére külön étrendet állítunk össze. 

 

Feladata: 

1. A HACCP rendszer teljes körű vezetése, ellenőrzése. 

2. A konyhában betartatja az egészségvédelmi, a baleset és tűzvédelmi előírásokat. 

3. Ellenőrzi az ételmintákat, az adagolás és tálalás módját, menetét. 

4. Ételt kóstol, minősít szóban és írásban. 

5. Bölcsődés korú gyermekek igényeit szem előtt tartva a havi étlap megtervezése. 

6. Egyeztetés a főzőkonyhával, folyamatos kapcsolattartás napi szinten. 

7. Létszám jelentése a főzőkonyha felé. 

8. A konyhai dolgozó ellenőrzése. 

9. A HACCP rendszer szabályos működtetése során felelőssége a folyamat teljes fázisában 

érvényesül, ellenőrzési jogköre kiterjed a gyermekszobákra is, ahol élelmiszert tárolni tilos. 

 

 

 

Érvényes visszavonásig. 

        …………………………………… 

                                                                                                                           munkáltató aláírása 

 

 

Munkaköri leírást átvettem, tartalmát megértettem. 

Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi felelősséggel, valamint 

fegyelmi felelősséggel tartozom. 

 

Hatályba lép:         év             hó            nap 

 

        …………………………………… 

       

                                                                                       dolgozó aláírása 

 

Munkaköri leírás 

Konyhai kisegítő 

 

Név:       

Munkaidő:     napi 8 óra = 40 óra/hét 
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Munkakör célja: gyermekek étkezésének higiénikus előírásnak megfelelő 

biztosítása 

Munkakör specifikációja: 8 általános, jelen esetben a higiéniás követelmények 

alapfeltételei miatt általános ápolónői oklevél, higiéniai 

vizsgával rendelkezik 

Szabadsága: 20 nap alap + besorolás szerinti kategória 

Munkaideje: reggel 7 órától délután 15 óráig, ellátottak igényeitől függően 

változhat 

Munkahelye:                                                   Bóbita Bölcsőde 

                                                                        2360 Gyál, Klapka Gy. u. 7. 

Döntési jogosultsága: saját feladatkörén belül, az ételek minőségével kapcsolatosan, 

figyelembe véve a gyermekek érdekeit, valamint a napirendet 

Aláírási jogosultsága: nincs, kivéve a névre szóló megbízást 

Munkáját ellenőrzi: vezető, élelmezési menedzser 

Munkaköri kapcsolatok: munkatársak, ételszállítók 

Ruházata: fehér köpeny, nylon kötény, hajvédő háló, csúszás gátló cipő, 

papucs 

Konyhai előírások irányadók: mely a gyáli bölcsődére vetítve 2001. évben átadott belső 

szabályzat, valamint 2003.02.01. HACCP rendszer 

Helyiségek: konyha összes helyiségei 

 

Feladata: 

- Elsősorban az étel fogadása, átforralása, szükség esetén utóízesítése, tálalásra előkészítése. 

Edények az előírásnak megfelelő módon, és helyiségben történő mosogatása. Konyha napi 

átfogó fertőtlenítő takarítása. 

Részletezve: 

- 7 órakor szellőztet, portalanít, asztalokat deszkákat letörli. Edényeket előkészít az 

elszállításra. A konyhát alkalmassá teszi a reggeli fogadására. Elolvassa a napi étrendet. 

- 7.15 után átveszi, leméri, átforralja, előkészíti a reggelit, majd a tálaló kocsira feltálalja. 

Minősíti a beérkezett ételt. Eltérés esetén azonnal jelzi az élelmezési menedzsernek. A 

feltálalt folyadék hőfoka 62oC. Minden ételből elteszi az ételmintát a kifőzött és leszárított 

üvegbe. Dátumozza, aláírja és 48 órán keresztül erre a célra használatos hűtőszekrényben 

megőrzi. 

8.30 után kiérkezett szennyes edényt a megfelelő helyiségben és módon elmossa. 

Törölgetni és edényeket egymásra rakni tilos!! Szárazon visszarakja a szekrénybe. 

Feltakarítja a konyhát, rendbe teszi a konyha többi helyiségeit. Moslékot zárt vödörbe 
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(fedéllel) gyűjti és minden étkezés után a megfelelő helyiségben tárolt gyűjtőedénybe üríti. 

Letörli a csempét, csapokat. Előkészíti a tízórait. 

- 10 órakor feltálalja a tízórait. Előkészíti és megfőzi a burgonyát, átforralja a tejet. Elmossa 

a kiérkezett poharakat. 

- 11.15 után átveszi az ebédet, mindenben úgy jár el, mint a reggelinél. Amennyiben az étel 

elért az étrendben rögzítettől azonnal jelzi. A konyha előzetes értesítés nélkül 

(megbeszélés) étrendet nem változtathat. Felelősséggel véleményezi a beérkezett étel 

tartalmát és minőségét. Bármi eltérést jelent. Mindent írásban dokumentál a megfelelő 

füzetbe. Az élelmezési menedzser az ételt megkóstolja és ez után, a kijelölt tálakban, 

edényekben minden ételt fogyasztás előtt átforral. 

Kocsikra tálalja az ételt. Minden esetben lefedi. 

Elmossa a szállító és forraló edényeket. Ezután elmossa a kiérkezett fehér edényeket 

(pohár, tányér, tálca, kancsó, evőeszközök). 

Rongyot, viledát saját felelősségére sem használhat mosogatáshoz. 

Csepegtetés és száradás után elpakolja az edényeket. 

- Textíliát, étel és kenyértakarókat naponta frissen mosva, vasalva használja és cseréli. 

- Mixert és darálót csak főtt étel pépezésére használ. Szalámit, tojást a darálóval nem lehet 

darálni. Ezek elmosására külön figyelmet fordít. Itt a legnagyobb a fertőző baktérium 

megtelepedésének lehetősége. 

- 14 óra után előkészíti az uzsonnát, kocsira tálalja.  

Feltakarít, felmos. Saját felelősségére idegeneket a konyha helyiségébe nem enged be. Az 

ételszállító folyosón idegent étkeztetés alatt nem enged át. 

- Betartja a munka- és tűzvédelmi előírásokat. Elsajátítja a tűzriadó tervet. 

- Figyelembe véve beosztásának fontosságát szabadságát min. 3 nappal előbb, táppénzes 

állományát azonnal jelzi a vezető felé. 

- Bármilyen egészségével kapcsolatos elváltozást jelent, és felkeresi a fogl. eü. szakorvosát. 

A hűtőszekrényeket naponta ki kell törölni. Hőmérővel ellenőrizni a hőfokot. 

Mosogatás formája: három fázis. Minden mosogató fölé köteles kifüggeszteni a használt anyag 

mennyiségét, és fajtáját. 

Fehér mosogató: tányér, pohár, tálaló jénaik, evőeszközök. 

Szállítóedény mosogató: melyekben az ételt szállítják. 

Fekete mosogató: ételek melegítésére, főzésére, párolására, forralására használt edények. 

Kárfelelőssége: felel a konyha és a feltálalt ételek higiéniájáért. 

Mt és Kjt előírásai az irányadók. 

Köteles munkaköre ellátására a megfelelő ruházatban és munkaképes állapotban megjelenni. 

Felelőssége: csak frissen mosott és vasalt bölcsődében használatos ruhát viselhet. 

- felel az általa használt eszközök, szerek tárolásáért, gyermek közelébe nem kerülhet, 
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- felel a munkaterülete tisztaságáért, higiéniájáért, fertőtlenítő szerek szakszerű 

használatáért, 

- gyermekek napirendjének figyelembe vételéért, 

- leltári tárgyak megőrzéséért (edény, textil, álló és fogyóeszközök), 

- az ÁNTSZ által előírt követelmények betartásáért, 

- elvégzi a rábízott feladatokat, melyért felelősséggel tartozik, 

- a dolgozó köteles szabadság igényét az intézményvezető felé jelezni 

 

Érvényes visszavonásig. 

 

        …………………………………… 

         munkáltató aláírása 

Munkaköri leírást átvettem, tartalmát megértettem. 

Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi felelősséggel, valamint 

fegyelmi felelősséggel tartozom. 

 

Hatályba lép:         év          hó          nap 

 

 

        …………………………………… 

         dolgozó aláírása 
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Munkaköri leírás 

 

Bölcsődei kisegítő 

Név:      

Munkaidő:     napi 8 óra = 40 óra/hét 

Munkakör célja: bölcsőde zökkenőmentes működését segíti, az intézmény 

tisztántartása, mosás-vasalás, és a gondozónők keze alá 

dolgozás (napirend) 

Munkakör specifikációja: 8 általános 

Szabadsága: 20 nap alap + besorolás szerinti kategória 

Munkaideje: 8.00 – 16.00 óráig 

Munkahelye:                                                  Bóbita Bölcsőde  

                                                                        2360 Gyál, Klapka Gy. u. 7.                                                   

Döntési jogosultsága: saját feladatkörén belül az általa használt technika, 

figyelembe véve a gyermekek érdekeit, valamint a 

napirendet. 

Aláírási jogosultsága: nincs, kivéve a névre szóló megbízást. 

Munkáját ellenőrzi: vezető 

Munkaköri kapcsolatok: munkatársak 

Ruházata: tevékenységi körének megfelelő 

       

                           

 

Konyhai előírások szabályzata: a konyhai dolgozó hiányzása esetén a helyettesítéskor a konyhai 

higiéniai előírásokat köteles betartani, ilyenkor a csoportban nem tartózkodhat. 

Helyiségek: a konyhai helyiségeken kívül az egész intézmény területe. 

Feladata: reggel 8 órakor átöltözve védőköpenyében felveszi a munkát. 

8 órakor fehér köpenyben betolja a reggelit, reggeli után kitolja a kocsit. Feltakarít, az asztalokat 

lemossa. Kiviszi az udvari játékokat az udvari munkás hiányzása esetén. Igény szerint felügyeletet 

biztosít a gy. szobákban, segíti a g.nők munkáját. 10 órakor betolja a tízórait, majd felügyeletet biztosít 

az udvaron, illetve a csoport szobában, s szükség szerint segít a gondozónőnek az öltőztetésben. 
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Játékidő alatt segíti a kisgyermeknevelő munkáját. 11 órától szükség szerint biztosítja a felügyeletet az 

udvaron, szobákban, illetve segít a vetkőztetésben. ¾ 12-kor az ebédet betolja, megkezdi az ágyazást 

miután a gyerekek asztalhoz ültek. Étkezés után kitolja az étkező kocsit. Feltakarít az asztalok körül.  

Kiviszi a badellákat, feltakarítja a gyermek fürdőszobát és az  átadó helyiségeket.  

Szükség szerint segít a gondozónőnek (elsősorban személyi feltételek hiánya esetén). 

A szennyestartó edények ürítése a gyermekek napirendjétől függ, figyelembe véve a gondozási 

munkák befejezését. Karbantartó hiányzása esetén kikészíti az udvari játékokat, illetve elpakolja. 

Alvásidőben mos és vasal szükség szerint. 

14.40-kor betolja az uzsonnát (módosulhat a gyerekek ébredésétől függően) folyamatosan felszedi az 

ágyakat. Elrámol, feltakarít uzsonna után. Szakszerűen elmossa az edényeket. Törölgetni, és egymásba 

rakni az edényeket tilos! Mosogatás három fázisban, a kiírás szerinti mosogatóban. Moslékos edényt 

elfertőtleníti. 

Ágyhúzás kéthetente váltva szobánként.  

 

Kárfelelősség: a MT. és Kjt előírásai az irányadók 

Köteles munkaköre ellátására munkaképes állapotban megjelenni. 

 

Felelőssége: 

- felel az általa használt eszközök, szerek tárolásáért, hogy gyermek közelébe nem kerülhet, 

- felel az intézmény tisztaságáért, higiéniájáért, munkaterülete tisztaságáért, 

- fertőtlenítések szakszerű használatáért, 

- gyermekek napirendjének figyelembe vételéért, 

- leltári tárgyak megőrzéséért (játék, textil, álló-fogyó eszközök), 

- ÁNTSZ által előírt követelmények betartásáért, 

- munkájával segíti a bölcsőde zavartalan működését, 

- betartja, illetve betartatja a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat, elsajátítja a tűzriadó 

tervet, 

- elvégzi a rábízott feladatokat, melyért felelősséggel tartozik, 

- a dolgozó köteles szabadságigényét az intézményvezető felé jelezni 

 

 

Érvényes visszavonásig. 

        …………………………………… 

         munkáltató aláírása 

Munkaköri leírást átvettem, tartalmát megértettem. 

Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi felelősséggel, valamint 

fegyelmi felelősséggel tartozom. 
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Hatályba lép:         év          hó          nap 

 

 

        …………………………………… 

         dolgozó aláírása 

 

 

 

 

 

 

Munkaköri leírás 

 

Udvari munkás - karbantartó: 

Név:  

Munkaidő: napi 8 óra 

Munkahelye:                                                  Bóbita Bölcsőde 

                                                                       2360 Gyál, Klapka Gy. u. 7. 

Munkakör célja: folyamatos rend és karbantartás, kertgondozás 

Munkakör specifikációja: 8 általános és szakmunkás bizonyítvány 

Döntési jogosultság: nincs 

Aláírási jogosultsága: nincs 

Munkáját számonkéri: intézményvezető 

 Feladatmegoldásokban vezetői döntés alapján végrehajtással 

vesz részt. 

Feladatai:  Jelenléti ívet vezet, melyet havonta lead az intézményhez, 

karbantartási naplót vezet. Munkaköre, feladata összetett, 

mert épületen belül és kívül is van teendője. 

 

Parkgondozás: fák, bokrok metszése a vezetőkkel történt egyeztetés után. Homokozók napi felásása, 

szennyeződéss eltávolítása, nyáron minden reggel 8-ig történő megöntözése!! 

A fű rendszeres vágása, összetakarítása. Termések, bogyók folyamatos eltávolítása. Gomba napi 

összeszedése. Az utcai járdát naponta fel kell seperni, alkalomszerűen gereblyézni. Gallyakat naponta 

kell összetakarítani az egész udvar területén. Kerítést, udvari játékokat szükség szerint kell javítgatni. 

Ősszel az esőcsatornákat, tetőt lombtalanítani kell, járdákat jégmentesíteni. 
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Folyamatos feladatok: Épületen belül kisebb lakatos, asztalos, kőműves munkák elvégzése. 

Szemléltető eszközök, játékok javítása.   

Az épületen belüli, illetve udvari növények folyamatos gondozása, ápolása, öntözése. A kukákat 

hetente ki kell tolni, a helyiséget és a tartókat kitakarítani, fertőtleníteni. (csempe, csapok, kukák) 

Feladatkörébe tartozik alkalmanként az intézménnyel kapcsolatos ügyek intézése (pl. posta, hivatal, 

másik intézmény, gazd. hivatal) 

A villanyóra helyiségét havonta kell takarítani, száraz takarítással! 

A konyha előtti járdákat (teraszokat) rendszeresen le kell takarítani, a teraszokat szükség szerint 

lemosni. 

Az utcai kapukat, zárakat folyamatosan karban kell tartani. Alkalomszerűen drótkefézni, festeni. 

Zárakat megjavítani. 

 

A karbantartási és udvari munkálatokat mindenkor a gyermekek napirendjétől függően kell elvégezni.  

Rendellenesség észlelésekor, amennyiben elhárítani nem tudja, jelzi az illetékes intézmény vezetője 

felé. Feladatát sürgősségi sorrend szerint a vezető utasítására végzi.  

Szabadságigényét három nappal előbb be kell jelenteni. 

Betegállományt mielőbb, illetve a váratlan távolmaradást mielőbb jelezni kell. 

A bölcsődében a konyhai részen udvari ruhában nem tartózkodhat, illetve ételosztás alatt átjárni Tilos! 

Munkahelye a bölcsőde épülete, udvara. 

Munkáját mindenkor a baleset- illetve tűzvédelmi előírásoknak megfelelően végzi, azok szigorú 

betartásával. 

Munkahelyi baleset és tűzvédelmi oktatáson részt vesz. 

A rábízott vagyontárgyakért, és az intézmények vagyonáért anyagi felelősséggel tartozik. 

A rábízott kulcsokat megőrzi, idegeneket az épületbe nem enged be. 

Az udvari játékok karbantartásáról munkanaplót vezet, melybe bejegyzi a mindenkori javításokat, 

anyagfelhasználást. 

A dolgozó köteles szabadságigényét az intézményvezető felé jelezni 

Szakmai tudásával segíti az intézmények zavartalan működését. 

 

. 

Szabadsága: KJT. 56.§.(3).bek. 

Kárfelelőssége: a MT. és KJT előírásai az irányadók 

Köteles munkaköre ellátására munkaképes állapotban megjelenni. 

Érvényes visszavonásig. 

        …………………………………… 

         munkáltató aláírása 

Munkaköri leírást átvettem, tartalmát megértettem. 

  
  

53
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Tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és fegyelmi 

felelősséggel tartozom. 

 

Hatályba lép:        év          hó            nap 

 

        ……………………………………

         dolgozó aláírása 

 

 

 

 

A/ Általános rész 

 

A bölcsődei gondozás – nevelés alapprogramja 

- az általános emberi, etikai alapelvek, 

- az ENSZ „Egyezmény a gyermek jogairól” című dokumentumban rögzítettek, 

- a pszichológiai és pedagógiai kutatások eredményei, 

- a 0-3 éves életszakasz meghatározó szerepének elismerése, 

- a bölcsődei gondozás-nevelés története alatt felhalmozódott értékek, 

- a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata figyelembevételével határozza meg a 

bölcsődében folyó gondozó-nevelő munka szakmai alapelveit, melyek érvényesek a speciális 

csoportokra és szolgáltatásokra is, a sajátosságaiknak megfelelő kiegészítésekkel, ezeknek az 

elveknek az elfogadása és a gyakorlatban való érvényesítése a bölcsőde gondozó-nevelő 

munkájának minimum követelménye (Orsz.Cs.Gyv. Intézet módszertani levele 1999.); 
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Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

I. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

 

A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi 

működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, és mindazon 

rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya 

 

A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjaira 

nézve kötelező. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és 

határozatlan időre szól. 

 

II. fejezet 

 

Az intézmény általános jellemzői 

 

1.) Az intézmény neve:  Bóbita Bölcsőde; 
 
2.) Rövidített név: - 
 
3) PIR szám: 685829; 
 
4.) Székhelye:  2360 Gyál, Klapka Gy. u. 7.; 
 
5.) Alapításának éve: 1982.; 
  44/1982. (VI. 29. ) VB határozat 
 
6.) Az intézmény alapító szerve: Gyál Nagyközségi Tanács VB;  
 
7.) Alapító jogok gyakorlója:  Gyál Város Önkormányzata, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
8.) Az intézmény irányító és fenntartó szerve:  Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
9.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy; 
 
10.) Az intézmény által ellátott közfeladat:  bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása; 
 
11.) Az intézmény gazdálkodása Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 

költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint számviteli feladatait Gyál Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el a 
Képviselő-testület 281/2011.(XII.29.) sz. határozata 
alapján, az alapító szerv által jóváhagyott 
együttműködési megállapodás szerint. 
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12.) Az intézmény tevékenysége: Gyál közigazgatási területén élő 0-3 éves korú  
  gyermekek ellátásának biztosítása, valamint a 0-4 éves 
  korú gyermekek korai fejlesztése és gondozása; 
 
 Szakágazat megnevezése: bölcsődei ellátás 
 
 Szakágazat száma: 889110  
 
 
13.) Működési kör: Gyál Város közigazgatási területe; 
 
14.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város 
Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület által meghatározott (határozott 
időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény 
vezetőjét. 

 
15.) Az intézményben foglalkoztatottak  Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban  
 jogviszonya:  történik. 
 
16.) Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője, valamint az általa 

írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; 
 
17.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik /  rendelkezik; 
 
18.) Felvehető gyermekek maximális  106 fő; 
 létszáma: 
 
19.) Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: 
 
 8891 Gyermekek napközbeni ellátása; 
 889101 Bölcsődei ellátás; 
 856012 Korai fejlesztés, gondozás; 
  
20.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 

a) ingatlanvagyon: 
 

A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja a 4839 helyrajzi számon nyilvántartott 
korlátozottan forgalomképes földterületet és épületet. 

 
A költségvetési szerv vezetője –tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága esetén az 
intézmény vezetőjének helyettese – jogosult a saját költségvetési bevételeinek növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire – a 
feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján bérbe adni, amennyiben a bérbeadás jogszabályba 
nem ütközik, vagy az intézmény által folyatatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 
 

b) ingóvagyon: 
 

Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
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Bélyegzők felirata és lenyomata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- hosszú bélyegző: 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

- kerek bélyegző: 
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III. fejezet 

 

Az intézmény működése, tevékenysége 

 

A bölcsőde 2006. szeptember 25-től határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik. Gyál Város 

bölcsődéjébe felvehető gyermekek létszámát a bölcsőde működési engedélye szabja meg úgy, hogy 5 

csoportban 2 év feletti gyermekek vehetők fel (3x14 fő), 3 csoportban pedig 12 fő gyermek gondozható, 

amennyiben nem érik el a 24 hónapos kort. Az intézmény négy egységből áll, egységenként két szobából, 1 

fürdőből, 1 átadóból áll. Korai fejlesztésben részesülő enyhén sérült, vagy fejlődésében visszamaradt gyermek 

gondozása esetén a csoportlétszámot a törvényi előírásnak megfelelően csökkenteni kell.  

 

A költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: 
 
Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 

Munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 

Törvény rendelkezései alapján. 

 

A bölcsőde alkalmazottainak létszáma: 

 

- A Képviselő-testület által jóváhagyott létszám. 

- A bölcsőde takarításáról takarító cég gondoskodik.   

- A fűtést és a gyermekorvosi ellátást megbízási szerződés alapján végzik. 

- Az üzemorvos, tűzvédelem, munkavédelem játszótéri eszközök minősítését külső megbízott végzi. 

 

Feladatok, tevékenységek részletes meghatározása szakmai szempontból: 

 

Az intézmény feladata a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása, valamint testi-, szellemi 

fejlődését elősegítő nevelése. A korai fejlesztés biztosítása teljes integrációban. A bölcsőde a gondozás, 

nevelés során a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítja: 

- a szülővel történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 

- a tevékenység feltételeit, 

- a gondozás-nevelés feltételeit, 

- az intézmény felszerelését (textília, bútorok), 

- a gyermek korának megfelelő étkeztetést; 

 

 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlása: 

 

A munkáltatói jogkört az intézmény közalkalmazottai felett a bölcsőde vezetője gyakorolja. 
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A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje 
 

A költségvetési szerv vezetőjét Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg nyilvános pályázati 

eljárás útján határozott időre 

 

Működési rendje és képviselete 

 

Az intézmény vezetése és képviselete: 

Az intézményt a bölcsőde vezetője vezeti egyszemélyi felelősséggel. Távolléte, akadályoztatás esetén a 

bölcsőde helyettese látja el feladatait teljes jogkörrel.  

 

Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény vezető vonatkozásában 

 

Az intézmény vezetőjének a közalkalmazotti jogviszonyában a felmentést, a fegyelmi eljárás megindítását az 

önkormányzat Képviselő-testülete, míg az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. 

 

A bölcsőde vezetőjének jogállása: 

- munkáltatói jogkör gyakorlása, 

- képviseleti jogkör gyakorlása, 

- kötelezettség vállalási jogkör gyakorlása, 

- vezető beosztású közalkalmazott státusz; 

 

Felelős az intézmény kezelésében levő vagyon rendeltetésszerű használatáért, és az Alapító Okiratban előírt 

tevékenységek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásáért, tervezési-, beszámolási 

információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, az intézményi számviteli rendért, a szakmai munka, belső 

ellenőrzés megszervezéséért és működéséért, a bölcsődei szakmai munkák koordinálásáért és ellenőrzéséért, a 

korszerű nevelési módszerek, módszertani levelek gyakorlati alkalmazásáért és ezek ellenőrzéséért, a 

munkaerő-, gazdálkodás szabályozásáért, a csoportban  dolgozó gondozónők rendszeres beszámoltatásáért. 

 

Bölcsőde vezetőjének feladatai 

 

Szervezési feladatok: 

- megszervezi a gazdálkodás szabályszerű rendjét és annak folyamatát, 

- gondoskodik a munkaköri leírások elkészítéséről, szükség esetén az ügyrend kidolgozásáról és 

betartásáról,  

- irányító tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, szakmai 

önállóságát, valamint a törvényesség és az önkormányzati tulajdon védelmét; 
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IV. fejezet 

 
Az intézmény szervezete, szerkezeti felépítése 

 
 

 
INTÉZMÉNYVEZETŐ 

 
 
 

INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES 
 

  

GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ 
 
 

 
 

 
KISGYERMEK NEVELŐK 

 
 

KONYHAI 
DOLGOZÓ 

 
 

TECHNIKAI DOLGOZÓK 
 
 
 
 
 
 
Az alkalmazottaknak úgy kell a közvetlen együttműködést megvalósítani, hogy az intézményi feladatok 

ellátása zökkenőmentes legyen. 

 

 

Információs feladatok: 

Biztosítja az intézmény felügyeletét, a gazdálkodás technikai lebonyolítását végző (Gyál Város 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatal) közötti, együttműködést és kapcsolattartást, az együttműködési 

megállapodás szerint.  

 

Információtartási rend: 

Az intézmény vezetője és a vezető helyettes kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelő 

rendszerességgel tartanak vezetői megbeszélést. A vezető a munkatervben rögzített időközönként 

munkaértekezletet tart. Rendkívüli értekezletet az intézményvezető az általános munkanapokon belül bármikor 

összehívhat.  Az értekezletet a vezető készíti elő és vezeti, a megbeszélésről írásos emlékeztető készül. 

 

Egyéb feladatok és hatáskör: 

Gyál Város bölcsődéjét az intézményvezető vezeti. Szervezi és irányítja a bölcsődében folyó gondozási és 

nevelési munkát. 
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Feladata: 

- elkészíti a házirendet, a dolgozók munkabeosztását, 

- a beosztott gondozónőkkel elkészíti a gyermekcsoportok napirendjét, ellenőrzi betartását, 

- gondoskodik a gyermekek rendszeres orvosi ellátásáról, 

- fertőző betegség előfordulása esetén megszervezi a záró fertőtlenítést, 

- ellenőrzi a heti étlaptervet, ellenőrzi a HACCP betartását, 

- felügyel a higiéniás követelmények betartására, 

- a beosztott gondozónők munkáját rendszeresen ellenőrzi, megfigyeléseket végez, 

- gondoskodik valamennyi dolgozó szakmai és általános műveltségének emeléséről és az ehhez 

szükséges feltételeket biztosítja, 

- megszervezi a továbbképzéseket, 

- biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, 

- felelős a dolgozók rendszeres munkavédelmi oktatásáért; 

Felelős: 

- az intézmény működéséért, 

- a család és bölcsőde közötti kapcsolat fenntartásáért,  

- vonatkozó jogszabályok végrehajtásáért, 

- humánpolitikai feladatok irányításáért, 

- munka- és tűzvédelmi szabályok betartásáért, 

- elkészíti a bölcsőde szakmai programját, az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, 

- költségvetési tervet készít, gondoskodik azok végrehajtásáról, ellenőrzéséről, 

- irányítja az alapellátással kapcsolatos teendőket, 

- meghatározza a belső ellenőrzési tervet, 

- gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

törvény és végrehajtásáról kiadott rendeletek alapján, 

- távollétében – nem tartós távollét esetén – általa írásban megbízott helyettes helyettesíti,  

- ellátja az intézmény képviseletét felettes szervek, társszervek és egyéb szervezetek felé, 

- az intézményt érintő belső utasításokat ad ki, 

- elkészíti és ellenőrzi részletes feladatait, melyet a közvetlen felettese (polgármester) által 

jóváhagyott munkaköri leírás határoz meg, 

- szervezi a szakmai továbbképzéseket, 

- vezeti és vezetteti az intézménnyel kapcsolatos dokumentációt, 

- biztosítja a hatályos jogszabályok szerint az intézményben a FEUVE érdemi működtetését; 

 

 

Intézményvezető helyettes jogállása, feladata-, és hatásköre 

A helyettest, vezetői beosztással az intézmény vezetője bízza meg. 

- Általános helyettesítési jogkör, az intézményvezető akadályoztatása esetén. 
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- Véleményezési jog a bölcsőde működésével, szakmai feladataival, gazdálkodásával kapcsolatban, 

érvényesítési, ellenjegyzői és banki aláírási joggal rendelkezik. 

- A bölcsődevezető távollétében teljes körű feladatokat lát el, felelős a dolgozók munkájáért, a 

bölcsődében gondozott gyermekek fejlődéséért. 

- Részt vesz a bölcsőde dokumentációjának napra kész vezetésében.    

- Intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetést követően intézkedési jogkör az önkormányzat és a 

bölcsődei közalkalmazottak irányában. 

 

Bér-, és munkaügyi feladatok és hatáskör 

 

A gazdasági ügyintéző látja el, a Gyál Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Együttműködési 

Megállapodása alapján 

- bérköltségvetés tervezésben részt vesz, 

- bér-, és munkaügyi jelentések elkészítése, a Polgármesteri Hivatala felé, 

- munkaügyi feladatok továbbítása, 

- intézkedési jogkör – az intézményvezetővel történő egyeztetés után – Polgármesteri Hivatal és a 

Magyar Államkincstár Igazgatósága, valamint a bölcsőde minden közalkalmazottja irányában. 

- élelmezési feladatokat ellátása, 

- étrend elkészítése, 

- kapcsolattartás a főzőkonyhával, 

- HACCP vezetése, ellenőrzése, betartatása, 

- étkezési díjak adminisztrációja; 

 

Az intézmény működési rendje 
 
A bölcsődei gondozás-nevelés egyéb feltételeit, valamint a szakmai munka részletes szempontjai a Bölcsődék 

Országos Módszertani Intézete (BOMI) által kiadott bölcsődei szakmai és szervezési útmutató tartalmazza, 

valamint a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet által kiadott Bölcsődei Nevelés – Gondozás Országos 

Alapprogramja tartalmazza. A bölcsőde házirendje tartalmazza az intézményben betartandó szabályokat, nyitva 

tartást, feladatait. 

 

Az intézmény általános tevékenysége 

 

Egészségügyi és szociális alapellátó intézmény, mely 3 év alatti gyermekek nappali nevelését, gondozását látja el 

intézményi szinten. Vállalja 6 fő bölcsődés korú gyermek korai fejlesztését, gondozását. A bölcsődei beiratkozás 

rendje: minden hónap első szerdáján, reggel 9 órától - 11 óráig.  

 

 

Az intézmény részletes szakmai tevékenysége 

                                                                           8



  Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

- Bölcsőde feladata az egészségvédelmi, gyermekvédelmi szabályok betartása, melyet az Állami 

Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálata által meghatározott szabályok szerint végez. 2003. január 

01. óta az élelmezési előírásokat a HACCP (minőségbiztosítási) rendszer szabályozza. 

- A bölcsődében gondozó, nevelőmunka folyik, mely tartalmazza azokat a nevelési, gondozási 

feladatokat, amelyek biztosítják a gyermekek fejlődését, a közösségi életre való felkészítését és a 

szociálisan hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását. 

A bölcsőde szakmai működésének általános szakmai szabályzatát a bölcsőde házirendje tartalmazza. 

A bölcsőde egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat Dabas Városi Tisztiorvosa gyakorolja. 

A bölcsőde alkalmazottainak feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

A bölcsőde munkarendje 

A bölcsőde a fenntartó rendelkezése alapján 5 napos munkarend szerint üzemel (hétfőtől – péntekig). 

 

A bölcsőde nyitvatartási rendje: 

A bölcsőde reggel 6 órától a fenntartó hozzájárulásával, a szülők igényeinek figyelembevételével 17 óráig  

tart nyitva. Így a szakmai munkaerő legfőképpen a gyermekek gondozási, nevelési ideje alatt van 

foglalkoztatva. Amennyiben a szülők részéről igény érkezik a bölcsőde rugalmasan (a fenntartó tudtával) 

18.00 órára tolja ki a nyitva tartás idejét . 

A gyermekek napirendjét a csoportnaplóban kell rögzíteni, és jól látható helyre a falra kifüggeszteni. 

 
A dolgozók munkarendje 
 
Az intézmény zavartalan működése érdekében a dolgozók munkarendjét a hatályos jogszabályok betartásával az 

intézményvezető határozza meg. 

A munkaköri leírások tartalmazzák a dolgozók mindenre kiterjedő feladatait, kötelezettségeit / adminisztratív, 

szakmai, szabadságra vonatkozó szabályok stb. / 

A dolgozók munkaköri leírásait az intézményvezető készíti el a vezető helyettessel együtt. 

Minden dolgozónak az intézményben be kell tartani az általános munka és balesetvédelmi, illetve a tűzvédelmi 

szabályokat. Ezzel kapcsolatos oktatás kötelező mindenki számára. 

 

Gazdasági feladatok 

- beszámolási, nyilvántartási kötelezettség, 

- munkavédelemmel kapcsolatos jogok, kötelezettségek, a bölcsőde költségvetési kereteinek 

tervezése, kezelése a működtetés biztosításához, 

- a szükséges tárgyi eszközök kezelése, felújításának, karbantartásának biztosítása, 

- vagyonvédelmi feladatok, mely a selejtezést, leltározást és a vagyonkezelést öleli át, 

- az intézmény rendszeresen és folyamatosan kapcsolatot tart, Gyál Város Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatallal,  

- rendszeres információt nyújt a felügyeletet ellátó szervezet részére,  

- biztosítja a folyamatos és helyes adatszolgáltatást valamennyi jogosult igénylő szerv részére; 

                                                                           9



  Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

 

Ügyintézés 

Az intézmény feladatait a vezető, távollétében a helyettese, valamint gazdasági ügyintéző az intézményben 

végzi el. 

 

 

Pénzgazdálkodás, pénzellátás rendje 

Gyál Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatallal megkötött „Együttműködési Megállapodás szerint”. 

Jóváhagyott költségvetésen belül. 

 

Kötelezettségvállalás: 

Az intézmény nevében kötelezettségvállalásra a bölcsőde vezetőjével, illetve az általa megbízott személy(ek) 

jogosultak. A kötelezettség vállalása Gyál Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal általa kijelölt 

személy ellenjegyzése után, és csak írásban történhet. 

 

Működtetés, vagyongazdálkodás rendje 

 

Működtetés: 

A bölcsőde működtetésének személyi- és tárgyi feltételeinek biztosításával elősegíti a gyermekek ellátásának 

rendjét, a bölcsőde zökkenőmentes működését. 

 

Vagyonkezelés: 

Tervszerűen végrehajtja az intézmény leltározását és selejtezését, melyet a Polgármesteri Hivatal ide 

vonatkozó szabályzata tartalmaz. 

 

Bér- és munkaerő szabályozza: 

Az intézmény vezetője a részére jóváhagyott, illetve a módosított juttatások, és létszám előirányzattal 

önállóan gazdálkodnak. 

 

Analitikus nyilvántartás: 

 

A bölcsőde vezetője, a helyettese, valamint a gazdasági ügyintézője, köteles analitikus nyilvántartást vezetni: 

- gyermekek felvételéről, 

- adatairól, 

- a befizetett térítési díjakról, 

- a dolgozók adatairól, végzettségükről, besorolásukról, 

- nyilvántartást vezet a kötelező továbbképzésekről, 

- költségvetési, dologi előirányzatokról, vásárolt készletekről, 
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- szociális juttatásban részesülőkről, 

- naponta megjelent gyermekekről, 

- kis értékű tárgyi eszközökről;  

V. fejezet 

A bölcsőde definíciója , funkciói 

 

Az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet 1998. évben kiadott módszertani levele rendelkezik a 

bölcsődék működési engedélyének szakmai követelményeiről.  

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része. Az intézmény 20 hetes kortól - 36 hónapos korig végzi a 

családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését. Ha a gyermek a 

gondozási év megkezdése után tölti be a harmadik életévét, a következő gondozási év végéig augusztus 31-ig 

gondozható a bölcsődében. A gyáli bölcsődében, normál csoportban, csak fejlődésében enyhén visszamaradt 

gyermek gondozható, nevelhető, melynek korai fejlesztését a bölcsőde vállalja. Az 1997. XXXI. tv. 42. §. (1). 

bek. alapján a gyermek 4. életévének beöltését követő augusztus 31-ig orvosi javaslatra  gondozható a 

bölcsődében. 

A bölcsőde az alapellátás keretén belül (nem külön szolgáltatásként) sóbarlang működtetésével, 

betegségmegelőző célzattal egészségjavító programot végez. (2004.01.05-től) A „sóbarlang” (klímaszoba) 

minden év október 01-jétől – március 15-ig üzemel, kizárólag a bölcsődében gondozott gyermekek részére. 

 

Bölcsődébe felvehető 

Minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni 

gondozását. 

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

kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális – vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében 

szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.  

A gyermek bölcsődei felvételét a szülőn kívül a  

- védőnői szolgálat, 

- gyermekorvosok, 

- szociális-, illetve családgondozó, 

- gyermekjóléti szakszolgálat, 

- gyámhivatal is kezdeményezheti; 

 

A bölcsőde kapcsolatai: 

A gondozás-nevelés, a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Tevékenységét a vonatkozó 

gyermeki- és a szülői jogok, kötelességek figyelembe vételével végzi. 

 

A bölcsőde vezetésének és közösségének külső kapcsolatai 

Az intézmény a következő szervezetekkel, társintézményekkel áll kapcsolatban: 

- a fenntartóval 

- a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel,  
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- Magyar Államkincstár Pest megyei Regionális Igazgatóságával, 

- a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel,  

- a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal,  

- a nevelési tanácsadó szolgálattal,  

- a családsegítő központtal,  

- a helyi hírközlő szervekkel,  

- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya; 

 

 

Szülő joga: 

 

- megismerhesse a gyermekcsoport életét, 

- megismerje a gondozási-nevelési elveket, 

- tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gondozónőtől, 

- bölcsőde működését illetően mondjon véleményt, tegyen javaslatot, 

- megismerje a gyermek ellátásával kapcsolatos dokumentumokat; 

 

Szülő kötelessége 

- a gyermek ellátásában közreműködő személyekkel és az intézménnyel működjön együtt, 

- tartsa be az intézmény házirendjét ; 

 
Gyermekek távolmaradása és annak igazolása 
 
A hiányzás igazolása: 
 
 A gyermekeknek betegség miatti hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk. 
 
  A távolmaradási engedély:  
 
 A szülő gyermeke számára előre tudott jelentős családi esemény miatti távolmaradását jeleznie kell az 

intézmény felé. 

 

A gyermek joga: 

- segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, 

a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, 

- enyhe sérülés esetén fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges ellátásban 

részesüljön, 

- emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal – 

az elhanyagolással szemben védelembe részesüljön, 

- hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban – nevelésben részesüljön; 

 

Gyermekvédelmi felelőst a vezető határozza meg. 

Gyermekvédelmi felelős : Ruttersmidt Józsefné -  kisgyermeknevelő 
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Feladata: 
 

- koordinálja a kisgyermek nevelők prevenciós munkáját, 

- tervezi, szervezi, irányítja, végzi az intézmény gyermekvédelmi munkáját, 

- segíti az intézményvezető gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységét, 

- kapcsolatot tart a Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat és a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

intézményekkel; 

 

A szülőket első bölcsődei napon tájékoztatni kell a gyermekvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy hol, 

milyen időpontban kereshető fel. 

 

Bölcsődelátogatás 

A szülővel történő fokozatos beszoktatás és a napi találkozások során, a szülők megismerik a bölcsődei 

nevelés elveit és gyakorlatát, a gondozónő pedig a szülő segítségével megismeri a gyermek egyéni szokásait. 

Ezek a tapasztalatok kölcsönösen segítik az együttnevelés megvalósulását. 

 

Bölcsőde  

Egymás kompetencia határainak kölcsönös tiszteletben tartásával – együttműködik mindazokkal, akik a 

családoknak nyújtott szolgáltatások és ellátások során a gyerekkel, illetve a gyermek családjával kapcsolatba 

kerülhetnek (gyermekjóléti szakszolgálat, védőnői szolgálat, gyermekorvosok, módszertani bölcsőde, 

nevelési tanácsadó, családsegítő központ, óvoda, budapesti korai fejlesztés szakemberei, gyermekvédelmi 

szakellátás, gyámhatóság). 

 
 

VI. fejezet 

Intézmény egészségügyi szabályai 
 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 
 
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást az intézmény 

biztosítani köteles. 

 

Egészségügyi ellátás: 

A bölcsődei gyermekorvos és a védőnő együttes szolgálatából áll. A gyermekek intézményen belüli 

egészségügyi gondozását az intézménnyel megbízásban lévő orvos és fenntartóval jogviszonyban álló kerületi 

védőnő látja el. A körzeti védőnő egyeztetés szerint látogatja az intézményt. 

 

Az intézményvezető feladatai az egészségügyi ellátás keretében: 
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- biztosítja az orvosi és védőnői munka feltételeit, 

- gondoskodik a szükséges kisgyermek nevelői felügyeletről,   

- szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről; 

Az intézmény működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott 

szabályokat be kell tartani (fertőző gyermekek elkülönítve, csak a szülő érkezéséig, illetve a legszükségesebb 

ideig tartózkodhatnak a bölcsődében). 

Fertőző gyermekbetegség esetén a szülőnek az intézményt értesítenie kell. 

Fertőző megbetegedésről a szülőket értesítjük szóban és írásban. 

Az intézményben a további megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell  fordítani a 

fertőtlenítésre, tisztaságra. Az intézményben dolgozók éves munkaalkalmatossági vizsgálatát az intézménnyel 

megbízási szerződésben foglaltak szerint az üzemorvos látja el. 

 

   Gyermekbaleset estén az intézmény dolgozóinak feladata: 

 

A gyermekek felügyeletét ellátó kisgyermek nevelőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

- A sérült gyereket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia. 

- A balesetet, a sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni. 

- Minden gyermeki balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az  intézményvezetőnek. 

 

E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő kisgyermek nevelőnek is részt kell vennie. 

- A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, 

amihez biztosan ért. 

- Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a 

beavatkozással meg kell várni az orvosi segítséget. 

- Az intézményben történt balesetet, sérülést az intézményvezetőnek (vagy az általa megbízott 

személynek) ki kell vizsgálnia. 

- A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lehetett volna elkerülni a 

balesetet. 

- A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni hasonló balesetek   megelőzése 

érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. 

 

Elsősegélydoboz helye:  fejlesztőszoba  

 

Védő-óvó előírás: 

 

- Az egészség  és testi épség  védelmére vonatkozó előírás. 

- A csoportfoglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások. 

- A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell  ismertetni. 
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- Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a munkavédelmi szabályzat, valamint a 

Tűzvédelmi utasítás és a Tűzriadó terv rendelkezéseit. 

- A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a  szükséges 

feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. 

- A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni, szükség esetén azonnal 

orvost kell hívni. 

- Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. 

- A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a bölcsődét. 

- Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia. 

- Minden kisgyermek nevelőnek feladata, hogy a rábízott gyermekek egészségére és testi épségére 

vigyázzon, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Fentiek érdekében: 

- A bölcsőde csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. 

- A játékot vásárló, illetve használó köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, 

feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni, és a játékszert annak megfelelően 

alkalmazni. 

- Az intézmény dolgozói házi készítésű vagy használatú elektromos berendezéseket az intézménybe nem 

hozhatnak be.  

- A bölcsőde dolgozói csak olyan játékot, eszközt hozhatnak be a bölcsődébe, amelyek a gyermekek és 

dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyeztetik. 

- A bölcsődében történő használatukra előzetes bemutatás után az intézményvezető ad engedélyt. 

- A nem engedélyezett játékot és eszközt a bölcsődéből történő kivitelig – a munkanap végégig az 

intézményvezető által kijelölt szekrénybe kell zárni. 

- Ittas szülőnek, hozzátartozónak, illetve 14 éven aluli személynek gyermeket nem adunk ki. 

   

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 

Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen  felettesének 

jelenteni. Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően haladéktalanul értesíti: 

- az érintett hatóságokat, 

- a fenntartót, 

- a szülőket; 

 

A dolgozó megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amely a gyermekek védelmét, biztonságát  szolgálja. 

  

Rendkívüli eseménynek számít különösen: 

- a tűz, 

- az árvíz, 
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- a földrengés, 

- bombariadó, 

- egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő  körülmény; 

Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik.  Fegyelmezetten, a menekülési útvonalon keresztül hagyja el 

mindenki az épületet, különösen figyelve, hogy semmilyen berendezéshez ne nyúljunk. Az épület kiürítésének 

időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján az 

intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt. 

A tűz oltásában mindenki köteles részt venni, kivéve azokat, akik a gyermekek felügyeletét  látják el. A 

rendkívüli eseményt az intézményvezető a szükséges és elengedhetetlen intézkedések megtétele után a fenntartó 

felé haladéktalanul jelentenie kell. Az esemény után az intézményvezető írásos jelentést küld a fenntartónak, 

mely tartalmazza az esemény leírását, a megtett intézkedéseket, az elhárítás módját és időtartamát és az  

esetleges következményeket. 

 

Az intézményben történő dohányzás szabályozása 

 

Az intézmény egész területén tilos a dohányzás! 

 

VII. fejezet 

Az intézményi közösségek jogai és kapcsolattartásuk rendje 

 

A bölcsődei alkalmazottak közössége és kapcsolattartásuk rendje 

Bölcsőde közösség 

A bölcsődei közösséget a bölcsőde dolgozói, az intézménybe járó gyermekek és szüleik alkotják. 

Közalkalmazottak: 

A bölcsőde dolgozóit, a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által 

engedélyezett létszámban a bölcsőde vezetője alkalmazza. Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért 

munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a Munka Törvénykönyve mellett a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény és az ezekhez kapcsolódó rendeletek szabályozzák. A bölcsőde dolgozói munkájukat a 

munkaköri leírásuk alapján végzik. 

Az alkalmazotti közösségek jogai 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, 

véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden 

dolgozóját és közösségét azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívást kap. 

Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló minden 

személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör 

gyakorlójának mérlegelnie kell. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés 

előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban 

kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 
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Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy 

rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az 

intézkedéssel ténylegesen egyetért. 

A döntési jog a rendelkező személy, vagy közösség számára kizárólagos intézkedési jog, amelyet jogszabályok 

biztosítanak. 

Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes felelősséggel egy személyben, közösségi jogkör esetén a 

közösségi egyszerű (50%+ 1 fő) alapján dönt. 

 Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott közösségi képviselő 

segítségével - az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül 

mindig azt kell alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést.  

A kapcsolattartás formái 

Különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok. 

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza. A belső kapcsolattartás 

általános szabálya, hogy a munkatársi értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és 

véleményezési jogot gyakorló közösség által delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatát jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni. 

A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, 

vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről 

jegyzőkönyvet kell vezetni. 

A szülői közösség kapcsolattartás rendje 

A szülői munkaközösség a bölcsőde részeként fejti ki tevékenységét. Feladata, hogy megfelelő kapcsolat legyen 

a szülők az intézmény vezetője és dolgozói között. 

A bölcsődei SZMK részei: 

- munkaközösségi tagok 

- munkaközösségi vezető  

A választmány tagjainak száma 4 fő / 1 fő csoportonként/. Az SzMK tagjait, szülői értekezleten választják meg a 

szülők.  A vezetőség tagjai maguk között elnököt választanak. A választás titkos szavazással történik. Az elnök 

képviseli a szülői munkaközösséget a bölcsőde vezetésénél. 
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A bölcsődei közösség kapcsolattartása 

 
A gyermekekkel kapcsolatos szülői tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak:   

- szülői értekezlet 

- szülőcsoportos beszélgetés 

- családlátogatás 

- egyéni beszélgetés 

- rendkívüli elbeszélgetések 

- írásbeli tájékoztatás a füzetben 

A szülők szóbeli tájékoztatási rendje   

A szülők csoportos tájékoztatásának módja lehet a szülői értekezlet vagy a szülőcsoportos beszélgetés. Az 

intézmény a gyermekről a nevelési év során rendszeres szóbeli tájékoztatást ad a Kisgyermeknevelők által. 

Az egyéni szülői tájékoztatást a várható bölcsődei életről és működési rendjéről a családlátogatások teszik 

lehetővé. 

 

A szülői értekezletek rendje 

A csoportok szülői közössége számára az intézmény nevelési évenként négy, a   munkatervben rögzített 

időpontú szülői értekezletet, illetve szülőcsoportos megbeszélést tart. A júliusi szülői értekezleten a szülők 

értesülnek a nevelési év rendjéről, feladatairól. Rendkívüli szülői értekezletet bármikor összehívhat az 

intézményvezető, a kisgyermeknevelő és a gyermekvédelmi felelős, illetve a szülői szervezet képviselője a 

gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. 

 

Szülőcsoportos megbeszélés 

A megbeszélést minden nevelési év, adott időintervallumában tartják meg a kisgyermeknevelők. A megbeszélés 

témája előre betervezett, illetve a csoportokban felmerülő aktuális témákat beszélik meg. A megbeszélésen 

jelenléti ív vezetése kötelező, a kisgyermeknevelők jegyzőkönyvet készítenek az elhangzottakról. 

 

Családlátogatás 

A családlátogatás minden felvételt nyert gyermek beszoktatása előtt történik. A kisgyermeknevelők elmennek, és 

személyesen megismerkednek otthoni környezetben a gyermekkel, illetve családtagjaikkal. A látogatásról utólag 

feljegyzést készítenek.  

Egyéni beszélgetések 

Ha a szülőnek egyéni kérdése van a gyermekével kapcsolatban akkor a kisgyermeknevelő tájékoztatást ad, 

illetve ha a gondozónőnek van egyéni kérése, kérdése a szülő felé ezt megbeszélik. Ezekben az esetekben csak 

szülő-kisgyermek nevelő van jelen. 

 

Rendkívüli elbeszélgetések: 

Abban az esetben történik, amikor a szülő olyan problémával fordul felénk melynél  már a gyermekvédelmi 

felelős személy jelenléte és közreműködése is szükséges. 
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Írásbeli tájéktatás füzetben 

A kisgyermek nevelők havi- két havi rendszerességgel írnak a gyermek fejlődéséről, bölcsődei életének 

történéseiről. A szülők a tájékoztatót elolvassák és igény szerint válaszolnak, visszajelzést írnak a 

kisgyermeknevelők részére. 

Záró rendelkezések: 

A Bóbita Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát és a hozzátartozó mellékleteket az intézmény 

vezetője állította össze. Annak egy példányát valamennyi munkatárs számára hozzáférhető helyen kell 

elhelyezni. 

 

 

 

            

           Balkó Kálmánné 

  intézményvezető 

 

 

 

 

Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, 

Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottsága  az 109/2012. (VIII.15.) sz. SZEKB. határozatával jóváhagyta. 

 

 

 

 

 

Pápai Mihály       Rozgonyi Erik 

  polgármester                                 címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek:  

 Alapító okirat 

 Működési engedély 

 Együttműködési megállapodás  

 281/2011. (XII.29) KT. határozat a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó 

együttműködési megállapodás elfogadásáról 
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Bóbita Bölcsőde 
2360 Gyál, Klapka György u. 7 

Telefon: 06 29 340 - 375 

   
 

                                                                                          I.k.t.sz:  
 
 

Jegyzőkönyv ! 
 
 
 
 

A munkatársak számára az SZMSZ elolvasásra át lett adva. 
Az intézmény dolgozói tudomásul vették, egyöntetűen elfogadásra javasolják. 
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Bóbita Bölcsőde 
2360 Gyál, Klapka György u. 7 

Telefon: 06 29 340 - 375 

   
 

                                                                                          I.k.t.sz:  
 
 

Jegyzőkönyv! 
 
 
 
 

A Szülői Munkaközösség Tagjai számára az előkészített SZMSZ elolvasásra át lett adva, 
egyöntetűen elfogadásra javasolják. 
 
 

 
 
 



Tárgy: Javaslat a Bóbita Bölcsőde Alapító 
Okiratának módosítására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” című projekt alapján a 2012. szeptember 17-
én megkötött támogatási szerződés szerint hamarosan befejeződik a bölcsőde bővítése.  
 
A Bóbita Bölcsőde 523 nm-es szárnnyal bővül, mely további két gondozási egységet és a hozzájuk tartozó 
helyiségeket foglalja magába, így a felvehető gyermekek száma 54 főről 106 főre nő, továbbá az intézmény 
alaptevékenységébe tartozó feladat korai fejlesztéssel és gondozással is kiegészül.  
 
A változás maga után vonja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalától kérni kell az 
intézmény működési engedélyének módosítását, melyhez szükséges a Bóbita Bölcsőde alapító okiratának 
módosítása. 
 
A módosításokat az 1. sz. mellékletben olvasható Módosító Okirat foglalja össze, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a 2. sz. mellékletben található. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

a) jóváhagyja 2014. január 1. nappal a Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratának – az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti – módosítását (Módosító Okirat), mely alapján kiadja az Intézmény 
módosításokkal – az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint – egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát; 

b) ezzel egyidejűleg 2014. január 1. nappal hatályon kívül helyezi a Képviselő-testület 283/2011. 
(XII.29.) sz. határozatával jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. 

 

Határidő: 2014. január 1. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:        Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné ügyintéző, címzetes vezető főtanácsos 
 
G y á l, 2013. szeptember 9. 

 Pánczél Károly 
 alpolgármester 



1. sz. melléklet 
Gyál Város Önkormányzatának Bóbita Bölcsődéje 

283/2011.(XII. 29.).számú határozattal elfogadott Alapító Okiratának 
módosításai 

 
 

1. Az Alapító Okirat bevezető szövegezése az alábbi szövegezésre módosul: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Bóbita Bölcsőde intézmény-felügyeleti szerve – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában nyert felhatalmazás alapján, – 
az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 
 
2. Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 Az intézmény által ellátott közfeladat:  bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása; 
 
3. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 Az intézmény tevékenysége:  Gyál közigazgatási területén élő 0-3 éves korú  
   gyermekek ellátásának biztosítása, valamint a 0-4 
   éves korú gyermekek korai fejlesztése és  
   gondozása; 
 Szakágazat megnevezése:  bölcsődei ellátás 
 Szakágazat száma:  889110  
 
4. Az Alapító Okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 Felvehető gyermekek maximális létszáma:  106 fő; 
 
5. Az Alapító Okirat 19. pontja kiegészítésre kerül: 
 
     Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: 856012 Korai fejlesztés, gondozás; 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
1. Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratának Módosító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

…………….. sz. határozatával ……………. napjával hagyta jóvá. 
 
 
G y á l, …………….……….. 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



2. sz. melléklet 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Bóbita Bölcsőde intézmény-felügyeleti szerve – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában nyert felhatalmazás alapján, – 
az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 
 
 
1.) Az intézmény neve:  Bóbita Bölcsőde; 
 
2.) Rövidített név: - 
 
3) PIR szám: 685829; 
 
4.) Székhelye:  2360 Gyál, Klapka Gy. u. 7.; 
 
5.) Alapításának éve: 1982.; 
  44/1982. (VI. 29. ) VB határozat 
 
6.) Az intézmény alapító szerve: Gyál Nagyközségi Tanács VB;  
 
7.) Alapító jogok gyakorlója:  Gyál Város Önkormányzata, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
8.) Az intézmény irányító és fenntartó szerve:  Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
9.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy; 
 
10.) Az intézmény által ellátott közfeladat:  bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása; 
 
11.) Az intézmény gazdálkodása Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 

költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint számviteli feladatait Gyál Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el a 
Képviselő-testület 281/2011.(XII.29.) sz. határozata 
alapján, az alapító szerv által jóváhagyott 
együttműködési megállapodás szerint. 

 
12.) Az intézmény tevékenysége: Gyál közigazgatási területén élő 0-3 éves korú  
  gyermekek ellátásának biztosítása, valamint a 0-4 éves 
  korú gyermekek korai fejlesztése és gondozása; 
 
 Szakágazat megnevezése: bölcsődei ellátás 
 
 Szakágazat száma: 889110  
 
 
13.) Működési kör: Gyál Város közigazgatási területe; 
 
14.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város 
Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület által meghatározott (határozott 
időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény 
vezetőjét. 
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15.) Az intézményben foglalkoztatottak  Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban  
 jogviszonya:  történik. 
 
16.) Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője, valamint az általa 

írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; 
 
17.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik /  rendelkezik; 
 
18.) Felvehető gyermekek maximális  106 fő; 
 létszáma: 
 
19.) Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: 
 
 8891 Gyermekek napközbeni ellátása; 
 889101 Bölcsődei ellátás; 
 856012 Korai fejlesztés, gondozás; 
  
20.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 

a) ingatlanvagyon: 
 

A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja a 4839 helyrajzi számon nyilvántartott 
korlátozottan forgalomképes földterületet és épületet. 

 
A költségvetési szerv vezetője –tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága esetén az 
intézmény vezetőjének helyettese – jogosult a saját költségvetési bevételeinek növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire – a 
feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján bérbe adni, amennyiben a bérbeadás jogszabályba 
nem ütközik, vagy az intézmény által folyatatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 
 

b) ingóvagyon: 
 

Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
 
 
 

Záradék: 
 

1. Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …………… sz. 
határozatával ……………….. napjával hagyta jóvá. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg az 
Intézmény részére a 283/2011.(XII.29.) sz. határozattal jóváhagyott és egyben egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot 2014. 01. 01-jei hatállyal visszavonta. 

 
 
G y á l, …………………………. 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző  polgármester 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Egészségügyi Központ külső-belső felújítása” 
tárgyú eljárásra közbeszereztető kiválasztására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Városi Egészségügyi Központ épülete az elmúlt 22 évben egyetlen komolyabb felújítást kapott, amikor a 
tetőtér beépítése megtörtént. Sajnos az épület így a mai kor követelményeinek is részben felel csak meg, kívül-
belül korszerűsítésre szorul, ennek megvalósítására a Képviselő-testület kifejezte szándékát. 
A fentiek megvalósításának első lépéseként a szükséges tervek elkészítését a Képviselő-testület 65/2013. (III.28) 
sz. határozatában megszavazta. A tervek véglegesítése, és az engedélyeztetés folyamatban van, így a 
megvalósítás következő lépése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lebonyolítása. 
 

Gyál Város Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik közbeszerzési referenssel, ezért ajánlatkérés került 
kiküldésre tárgyi projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozóan. A 
beérkezett ajánlatok az alábbiak: 
 

Cég neve Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 850 000,- Ft 1 079 500,- Ft 

EARTH INVEST Kft. 900 000,- Ft 1 143 000,- Ft 

PERFECTUS Kft.  550 000,- Ft 698 500,- Ft 

 
A fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a PERFECTUS  Kft. adta. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a „Egészségügyi Központ külső-belső felújítása” tárgyú eljárásra a közbeszerzés 
lebonyolításának szükségességét. 

2. elfogadja a legkedvezőbb ajánlatot tevő PERFECTUS Kft. ajánlatát, és szerződést kíván kötni a céggel 
az ajánlatban szereplő 550 000,- Ft+ÁFA értékben a fenti munkákra. 

3. a fentiekre 2013. évi költségvetésében a Városi Egészségügyi Központ 2012. évi pénzmaradványa 
terhére biztosítja a szükséges fedezetet. 

4. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2013. október 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Kristóf Zoltán 
 

Gyál, 2013. szeptember 19. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: árajánlatok (Sourcing Hungary Szolgáltató Kft., EARTH INVEST Kft., PERFECTUS Kft.) 



                       SOURCING HUNGARY KFT. 
 

 
 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 
 

AJÁNLATA 
 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Donhauzer Ádám Ügyvezető Igazgató részére 

 
 

 
 
 

„Gyál Városi Egészségügyi Központ felújítás”  
tárgyú közbeszerzési eljárás komplett lebonyolítása 

 szakértői támogatással, opcionálisan elektronikus árlejtés 
 alkalmazásával 

 
 
 

 
 
Készítette: Sourcing Hungary Kft. 
Budapest, 2013. szeptember 16. 
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1 Sourcing Hungary Kft. – A független beszerzési szakértő 
  
Sourcing Hungary Kft. egy elektronikus tenderekre szakosodott társaság, amelyet abból a célból hoztunk 
létre, hogy a Fogyasztóknak támogatást nyújtson a szabadpiaci tenderszervezésben, tender előkészítésben 
közbeszerzési eljárásokban és versenypiaci tendereztetésekben egyaránt. Szakembereink több éves 
beszerzési tapasztalattal rendelkeznek. Társaságunk által nyújtott professzionális beszerzési 
szolgáltatásoknak köszönhetően a Fogyasztók jellemzően kedvezőbb árszintet és kedvezőbb feltételeket 
érnek el a projektek esetében. Szakértőink által támogatott projektekben, az elmúlt időszakban 2105 
beszerzési eljárásban, összességben 144 milliárd forintos összértékben bonyolítottunk le tendereket, 
amelynek eredményeképpen 6,3 milliárd forintos megtakarítást értünk el. Szakértő tanácsadói csapatunk 
célja, hogy a projekteket oly módon támogassuk, hogy, jelentős erőforrás- és költség megtakarítást 
eredményezzen. Független szakértői pozíciónkban meggyőződésünk, hogy partnereink jelentős előnyöket 
érhetnek el segítségünknek köszönhetően. Díjaink rendszerint megtakarítás alapúak, így garanciát 
vállalunk a sikerre. 
 
Tények:  

 2105 sikeres energia tender lebonyolítása 
 Több mint 1500 elégedett ügyfél 
 144 milliárd forintos beszerzési érték 
 6,3 milliárd forintos realizált megtakarítás 
 3000 millió kWh versenyeztetett villamos energia mennyiség 
 760 millió gnm3 versenyeztetett földgáz energia mennyiség 

 
2 Beszerzési tapasztalatok, eredmények 
Társaságunk célja, hogy a piacon elérhető módszerek, technikák és rendelkezésünkre álló piaci 
információk birtokában ügyfeleink számára megtakarításokat és a legjobb feltételeket érjük el.  
Ügyfeleink beszerzési szolgáltatásainknak köszönhetően jelentős megtakarításokat realizáltak! 
 

Földgáz energia 
2-8% 

Villamos energia 
1-8% 

Szállítmányozás 
3-12% 

Irodaszer 
8-25% 

Tisztítószer, higiénia 
8-22% 

Takarítás 
10-20% 

Mobil szolgáltatás 
20-35% 

Telefon, internet 
10-35% 

Raklap, facsomagolók 
5-15% 

Kartondobozok 
3-15% 

Fóliák 
3-10% 

Alap- és segédanyag 
1-3% 

Oktatás, tanácsadás 
9-18% 

Egészségügyi szolg. 
10-15% 

IT eszközök 
5-20% 

Gépjármű flotta 
10-15% 

Lízing, Bérlet 
5-10% 

Hulladékkezelés 
10-80% 

Olajszármazék 
10-25% 

Üzemanyag 
1-3% 

Raktározás, logisztika 
4-10% 

Gyorsposta, futár 
5-15% 

Szoftver, Hardver 
8-25% 

Vegyi anyagok 
3-8% 

Gépek, berendezések 
5-10% 

Kivitelezés 
5-15% 

Bérmunka 
6-14% 

Őrzés, vagyonvédelem 
10-20% 

Munkaruha, védőfelsz. 
10-18% 

Biztosítás 
5-12% 

Marketing anyagok 
10-15% 

Beruházás 
4-15% 

Szerszámok, kötőelem 
6-15% 

Ragasztók, festékek 
5-8% 

Élelmiszer alapanyag 
2-3% 

Karbantartás, szerviz 
5-25% 

Kereskedelmi termékek 
3-15% 

Tréningek 
6-15% 

Kertészet, park  
10-15% 

Fénymásolás 
10-20% 
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3 Referenciák – Több mint 1500 elégedett ügyfél  
Energia beszerzési referenciák versenyszféra: 

 
 

Energia beszerzési referenciák - közbeszerzés: 
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4 Szakértők és tanácsadók biztosítása az eljárásba 
 
Társaságunk igény szerint hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezetként vállalja a teljes közbeszerzési 
eljárás lebonyolítását vagy annak beszerzés-szakértői támogatását piaci és energia piaci ismeretekben és 
elektronikus árlejtésben nagy gyakorlattal rendelkező szakemberekkel. A közbeszerzés szakmai hátteret 
hivatalos közbeszerzési tanácsadóval biztosítjuk.  
 
A Sourcing Hungary Kft. a Közbeszerzések Tanácsa által a Kbt. 379. § (1) bekezdés g) pontja szerint 
vezetett és közzétett hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került 
nyilvántartásba, mint Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó. 
 
Társaságunk rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek 
mértéke 50 Millió Ft, így eléri a külön jogszabályban meghatározott mértéket. A kötvényszáma: 
269517781. 
 

Projekt szerep: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Neve:  Berta Ferenc  
Azon beszerzési tárgyak köre, amelyekkel 
kapcsolatban hivatalos közbeszerzési 
tanácsadást vállal:  

árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, 
építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió, tervpályázat, 
földgáz energia, villamos energia 

Referenciák: 

Magyar Állami Földtani Intézet 
Pest Megyei Bíróság 
Budapesti Energiakereskedő Kft. 
Abony Város Önkormányzata 
Nagykörös Város Önkormányzat 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Rendőrtiszti Főiskola 
Szent István Egyetem 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 
Országos Mentőszolgálat 
Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház – Rendelőintézet 
Budapesti Gazdasági Főiskola 

 
Projekt szerep: Közbeszerzési szakértő, projektvezető 
Neve:  Dr. Kovács Orsolya 

Terület: Villamos energia és földgáz energia beszerzése 
közigazgatási intézmények, közjogi szervezetek részére 

Referenciák: 

Vas megyei Önkormányzat intézményei 
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona – Kútvölgyi út 
NEFMI Esztergomi Gyermekotthona 
NEFMI Budapesti Javítóintézete 
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 
Fővárosi Állat- és Növénykert 
Bugát Pál Kórház Nonprofit Kft. 
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Tanácsadó:  Beszerzési szakértő  
Projekt szerep: Projekt vezető, beszerzési szakértő 
Neve:  Kun Attila  
Terület:  Beszerzési projektek hazai nagyfogyasztók részére 

Referenciák: 

Coop Hungary – Földgáz beszerzés – 1200 m Ft 
Chio – szállítmányozás beszerzés – 1200 mFt  
Toldy Ferenc Kórház– Villamos energia beszerzés -50 mFt 
Püspökladány Városüzemeltetés – Villamos energia – 50 mFt 
Duna TV Zrt.-Villamos energia beszerzés-50 mFt 

 
5 Szolgáltatási csomag 
Társaságunk komplex közbeszerzési eljárások lebonyolítását a szükséges erőforrások biztosításával 
vállalja, így partnereink egy kézből kapnak egy komplex csomagot, amelynek keretében támogatásunkkal 
egy professzionális közbeszerzési eljárást bonyolíthatnak le. Az eljárásba hivatalos közbeszerzési 
tanácsadókat és beszerzési szakértőket biztosítunk, valamint alkalmazzuk a versenyszférában népszerű 
elektronikus árlejtést. 

Komplex szolgáltatás csomag egy kézből:  

 Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő szakértői tevékenység  

 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval 

 Elektronikus árlejtés lebonyolítása informatikai háttér és szakértők biztosításával 

 

 
 

5.1. Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő szakértői tevékenység  

5.1.1 Az eljárás projekt ütemtervének kialakítása 

A tender lebonyolítás menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, határideinek figyelembe vételével 
Szolgáltató egy projekt ütemtervet határoz meg, amelyet a fogyasztói igények és a törvényi rendelkezések 
figyelembe vételével alakít ki és gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről. Szolgáltató 
projektvezetőt jelöl ki, aki szakmailag támogatja az egyes fázisokat, feladatokat. A bíráló bizottsági tagok 
kijelölése, az eljárás pontos menetének meghatározása. 

5.1.2 Költségelemzés, szerződés vizsgálat, eljárás típusának kiválasztás 

A jelenlegi szerződések vizsgálata és a jelenlegi árszint megállapítása, éves költségszint, becsült érték, 
bázis érték definiálása, a jelenlegi szerződések felmondási lehetőségeinek vizsgálata. Az eljárás típusának 
kiválasztása. 

5.1.3 Adatszükséglet meghatározása 
Az előkészítési részben meghatározzuk azon adat és információ igényt, amely elengedhetetlen a sikeres 
közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz.  
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5.2 Közbeszerzési eljárás lefolytatása 
Ajánlatuk keretében vállaljuk a teljes közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 

5.2.1 Közreműködés közbeszerzési eljárás előkészítő dokumentumok elkészítésében 
 

 Közbeszerzési eljárás indítólapja és ütemterve 
 Az eljárásban bevont személyek kijelölő okirata és összeférhetetlenségi nyilatkozatok elkészítése 
 A közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározása 

 
 

5.2.2 Közbeszerzési feltételrendszer kidolgozása 
 
A Sourcing Hungary Kft. által lebonyolított beszerzési eljárások tapasztalatai alapján biztosítjuk a sikeres 
lebonyolításhoz szükséges szakmai hátteret. A piacon elérhető és érvényesíthető feltételek alapján 
meghatározzuk a tender lebonyolításához szükséges információ igényt, feltételrendszert és egyéb 
feltételek. 
 

 Egyéb beszerzésben alkalmazott „bevált gyakorlat” alkalmazása 
 Alkalmassági követelmények meghatározása 
 Értékelési szempontrendszer, bírálati szempontok súlyozások meghatározás 
 A szerződéses peremfeltételek meghatározása, kidolgozása 
 Kockázat elemzés, kockázati tényezők vizsgálata 

 

5.2.3 Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése 
 
A feltételek meghatározása és az ajánlati koncepció kialakítását követően elkészítjük az ajánlattételi 
felhívást, amely tartalmazza a lebonyolítás menetével kapcsolatos összes információt és műszaki 
mellékleteket, dokumentációkat. 

 Ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentációk elkészítése 
 Kiegészítő tájékoztatás megadása az ajánlattevőknek, konzultáció lebonyolítása 
 Hirdetmények, tájékoztatók elkészítése 

 

5.2.4 Eljárási cselekményekben történő személyes részvétel, helyszín biztosítása 
  

 Dokumentációk rendelkezésre bocsátása 
 Tenderbontás  
 Eredményhirdetés  
 
 

5.2.5 Részvétel a bíráló bizottság munkájában (2 fő biztosítása a bíráló bizottságba) 
 
Szakértőnk részt vesz a bíráló bizottság munkájában, ami segítséget jelent az ajánlatok kiértékelésében a 
meghatározott értékelési szempont rendszer szerint, valamint magában foglalja az ajánlat formai és 
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tartalmi vizsgálatát. Beérkezett ajánlati dokumentációk, közbeszerzési és szakmai szempontú 
átvizsgálása. 
 

5.2.6 Ajánlatok értékelése, eredményhirdetés, tájékoztató hirdetmény közzététele 
 
Az ajánlatkérő az eljárás eredményére vonatkozó döntését követően A szolgáltatás részeként elkészül az 
„összegezés az ajánlatok elbírálásáról” megnevezésű dokumentum. Tájékoztató Hirdetmény 
megszerkesztése és közzététele. 
 
 
 
 

5.2.7 Közreműködés a szerződés megkötése során és esetleges jogorvoslati eljárásokban 
 
Támogatjuk a szerződéskötési folyamatot a kiválasztott szolgáltatóval, ahol támogatást nyújtunk a 
szerződéskötési folyamatban, meghatározzuk a szerződéshez szükséges információszükségletet és 
szakmailag véleményezzük a kereskedelmi szerződést.   
 

5.2.8 A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 
 

 Az üvegzseb törvény rendelkezése szerint a szerződés nyilvánosságra hozása  
 A közbeszerzési eljárás meghatározott dokumentumainak honlapon történő megjelentetésének 

előkészítése.   
 
 

5.3 Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális 
 

A 257/2007. kormányrendelet 2008.01.01-i hatálybalépésével az állami szektorban is lehetőség van az 
elektronikus árlejtés (aukciók) alkalmazására. Ennek eredményeképpen az állami költségvetésből 
gazdálkodó egységek, intézmények számára is megnyílt a lehetőség a versenyszférában rendkívül 
népszerű aukció alkalmazására a közbeszerzési eljárás keretében.  
 
Az általunk alkalmazott szoftver megoldás megfelel a 257/2007. kormányrendeletnek.  
 
Társaságunk szakemberei 3500 elektronikus aukció lebonyolításában vettek részt, amelynek 
eredményeképpen nagy tapasztalattal rendelkezünk, így biztosítjuk az elektronikus árlejtéshez szükséges 
informatikai hátteret és szakértői támogatást.  
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5.3.1 Informatikai háttér, szoftver biztosítása  
 
Biztosítjuk a lebonyolításhoz szükséges informatikai hátteret, valamint a szoftveralkalmazáshoz 
szükséges technikai feltételeket, adattárolást, üzemzavar elhárítást, valamint a pályázók részére szükséges 
támogatást, forródrótot. 
 

 Informatikai háttér biztosítása 
 Helpdesk, forródrót a pályázók számára 
 Üzemzavar kezelés 
 A szoftveralkalmazáshoz kapcsolódó követési és karbantartási szolgáltatások 
 Adatfeldolgozás, adattárolási szolgáltatás 

 

5.3.2 Elektronikus árlejtés stratégia kialakítása  
 
Az elektronikus árlejtés tudatos előkészítést igényel, különösen energia tenderek esetében. Egy nem 
megfelelő aukciós típus, illetve kedvezőtlen aukciós beállítás, láthatási jogosultságok az árakra jelentős 
ráhatással lehetnek, így célszerű az elektronikus aukciót megelőzően kidolgozni a stratégiát.  

 Közreműködünk az ajánlati felhívás és dokumentációk elektronikus árlejtésre vonatkozó 
részeinek kidolgozásában.  

 Elektronikus árlejtési taktika kidolgozásában 
 Árlejtés típus kiválasztásában és beállítási opciók optimalizálásában 
 Implementációs terv kialakításában 
 Rendszer paraméterezéseinek kialakításában 

 

5.3.3 Az ajánlattevők tájékoztatás, értesítése, teszt aukció  
 
Az éles tender megelőzően a törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével a pályázóknak 
megküldjük a szükséges információkat, felhasználói jogosultságokat. 
 

 Pályázók tájékoztatása 
 Felhasználói jogosultságok átadása 
 A rendszer megismerhetőségének biztosítása, teszt aukció lebonyolítása 
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5.3.4 Elektronikus ajánlatkérés és elektronikus aukció regisztrálása  
 
Az éles árlejtést megelőzően regisztráljuk az árlejtést minden szükséges beállításával együtt. Továbbá 
társaságunk szakemberei meghatározzák az elektronikus árlejtés során alkalmazott árlejtés típust, 
minimális licitlépcsőt és beállításokat. Optimalizáljuk a törvényben meghatározott idővonatkoztatású és 
megtekintési jogosultságokat, amelyek hozzásegítenek a kedvezőbb árszint eléréséhez.  Az regisztrálást 
követően közzé tesszük az árlejtést, a pályázók és képviselők számára elektronikusan megküldjük a 
felhasználói jogosultságokat. Ellenőrizzük, hogy az árejtés kezdete előtt minden ajánlattevő helyesen 
rögzítette-e a papír alapon benyújtott ajánlatát.  

 Idővonatkozású beállítások optimalizálása 
 Megtekintési jogok meghatározása 
 Árlejtés részleteinek meghatározása, regisztráció 
 Ajánlattevői regisztráció 
 Ajánlatok ellenőrzése 

 

5.3.5 Elektronikus árlejtés lebonyolítása, felügyelete 
 
Az elektronikus árlejtés időtartama alatt társaságunk telefonos operatív felügyelet keretében biztosítja az 
üzemzavar kezelést, így a tender zökkenőmentes lebonyolítását, szükség szerint közbe avatkozást egy 
esetleges emberi vagy technikai hiba felmerülése esetén 

 Az árlejtés lebonyolítása (megnyitása, lefolytatása és zárása) 
 Üzemzavar kezelés, operatív felügyelet biztosítása 
 Ajánlatkérői megtekintés biztosítása 

 

5.3.6 Vezetői riport, eredményértékelés 
 
Az elektronikus árlejtést követően egy vezetői riport készül el, ami statisztikai és grafikai elemekkel 
kiegészítve tartalmazza a lebonyolítással kapcsolatos összes információt. Ennek megfelelően a pályázók 
számát, ajánlatukat, ajánlatok időpontja, ajánlatok száma, megtakarítás mértéke. 
Párhuzamosan elkészül a tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról dokumentum.  
 
6 A projekt tervezett ütemterve 
 
A konkrét lebonyolítási ütemtervet szolgáltatásunk keretében készítjük el. Az eljárást a szerződés 
aláírását és minden szükséges adat kézhezvételét követő napon indítjuk el. Az eljárás indítását követő 5. 
munkanapon kerül sor a hirdetmény feladására. 
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7 Kereskedelmi ajánlat     
 
Szolgáltatás csomag –  (5. pont tartalma alapján) 

 

7.1 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
 
Megbízási díj: 850.000 Ft + áfa 
 
A megbízási díjat teljesítést követően 30 napos fizetési határidővel szükséges kiegyenlíteni.  
 
 
7.2 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása elektronikus árlejtéssel 
 
 
Fix díjas konstrukció 1.100.000 Ft + áfa 
 
 
8 Ajánlattevő adatai  

 
 
8.1  Cégadatok 
 
Sourcing Hungary Kft. 
Adószám: 14198391-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-893344 
Képviselő: Szentpétery Arnold, ügyvezető 
Cím: H-1138 Budapest, Meder utca 8. 
Telefon: +36-1-769-13-92, Fax: +36-1-877-6275  
Email: sourcing@sourcing.hu, web: www.sourcing.hu 
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Tel./Fax: +36-26-303-678  
Mobil: +36-30-20-10-302 

   Adószám: 13574112-2-13  
E-mail: perfectuskft@gmail.com 

Cégjegyzékszám: 13-09-104970  
Nyilvántartó: Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróság 

Számla: Raiffeisen Bank Zrt. 12020005-00123746-00100008 

 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2360 Gyál, Rákóczi u. 44. 
Donhauzer Ádám Ügyvezető Igazgató részére 
  
Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! 
   
Megtisztelő felkérésére, az alábbi közbeszerzés lefolytatásában történő hivatalos közbeszerzési tanácsadói közreműködésre 
árajánlatunkat az alábbiakban adjuk meg: 
  
Gyál Város Önkormányzata  
Gyál Városi Egészségügyi Központ felújítás  
tárgyú közbeszerzési eljárása 

 
Tanácsadói díj: 550.000 Ft+ÁFA/eljárás. 

  
A Közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a PERFECTUS Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja Önök részére 
  
-          A rendelkezésünkre álló információk alapján javaslatot teszünk az eljárás típusának meghatározására; 

-          eljárást megindító felhívás előkészítése a Megbízóval történt folyamatos, előzetes konzultáció – e-mail, fax, telefon, 

személyes – egyeztetések alapján; 

-          dokumentáció előkészítése a Megbízó által adott közbeszerzési műszaki leírás alapján /a közbeszerzés tárgya szerinti- 

valamint a pénzügyi szakértelmet Megbízó biztosítja, kérésre külön díjazás ellenében megfelelő szakértő bevonásáról 

gondoskodunk/; 

-          részvétel a Megbízó Bíráló Bizottságának ülésein  

-          eljárást megindító felhívás megküldése  

-          a dokumentációnak a jelentkezők, ajánlattevők rendelkezésére bocsátása 

-          kiegészítő tájékoztatás megadása (az ajánlatkérővel egyeztetve); 

-          kétszakaszos eljárás esetén ajánlattételi felhívás előkészítése, elfogadása után megküldése; 

-          ajánlatok (kétszakaszos eljárás esetén részvételi jelentkezések is) felbontása az ajánlatkérő székhelyén; 

-          jegyzőkönyv előkészítése a bontásról; 

-          bontásról készült jegyzőkönyv megküldése az ajánlattevőknek, jelentkezőknek; 

-          hiánypótlási felhívások, tisztázó nyilatkozat kérések, indokolás kérések előkészítése és elfogadás után megküldése; 

-          jelentkezések, ajánlatok tartalmi bírálata a beérkezett hiánypótlások, tisztázó nyilatkozatok, indokolások alapján /a 

Perfectus Kft. a Bíráló Bizottságba közbeszerzési- és jogi szakértelmet biztosító (hivatalos közbeszerzési tanácsadói 

minősítéssel rendelkező) bírálóbizottsági tagot delegál/; 

-          bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése; 
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-          szakvélemény és döntési javaslat előkészítése; 

- írásbeli összegezés előkészítése; 

-          az eredményhirdetési jegyzőkönyv előkészítése; 

-          írásbeli összegezés megküldése az ajánlattevőknek; 

-          az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató elkészítése; 

-          az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladása  

-          Esetleges jogorvoslati, békéltetési eljárás esetén az Ajánlatkérő (Megbízó) képviselete. 

  
Minden esetben előkészítjük a vonatkozó jegyzőkönyvek tervezetét, személyes részvételünk esetén pedig jegyzőkönyvet 
készítünk a Bíráló Bizottság munkájáról.  
  
Reméljük, hogy munkánkkal segíthetjük az Önök sikeres, törvényes közbeszerzését.  
 
Szentendre, 2013. szeptember 16. 
  
Tisztelettel:  
 
 

 
 
dr. Dóka Zsolt 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való 
csatlakozásra  

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
(III.26.) Korm. rendelet 18.§ értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, olyan 
pénzbeli szociális juttatás, amely az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 
számára nyújt segítséget a felsőfokú tanulmányaik lebonyolításához.  
 
Pályázók köre: 

Azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők, akik 
 felsőoktatási intézményben (hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) 

alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulmányokat folytatnak, vagy azok, a 

 felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert (érettségizett) fiatalok, akik a 2014/2015. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni és 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, 
továbbá a tanulmányaikat ténylegesen megkezdik a 2014/2015-ös tanévben. 

 
A helyi önkormányzat az ösztöndíjrendszerhez évente csatlakozhat. 
 
A 2014. évi csatlakozás részletes feltételeit, a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot és ütemtervet az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő Igazgatósága internetes felületén található EPER-Bursa rendszerből letöltött 
dokumentumok tartalmazzák. (1. sz. melléklet) 
 
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2013. október 11.  
 
Az Általános Szerződési Feltételek szerint az önkormányzatnak a csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is 
el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati fordulók során már tett ilyen nyilatkozatot. A 
csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza. 
 
A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa rendszerhez történő 
csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő 
önkormányzatok részére. A rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben 
nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el. 
 
A 2013. évi fordulóban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze 
havi egy főre jutó legnagyobb összege 5000 Ft/hó volt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján hozza meg a döntését. 
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Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

a) csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2014. évi fordulójához,  
 

b) a támogatás 1 főre jutó összegét …………Ft/hóban határozza meg, 
 

c) felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására, 
 

d) utasítja a Polgármestert a pályázati kiírással és annak lebonyolításával szükséges munkák 
elvégeztetésére. 

 
Határidő:  2013. október 11. 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné ügyintéző, címzetes vezető főtanácsos 
 
G y á l, 2013. szeptember 16. 
 
 
 
 
 
 
 

Pánczél Károly  
alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

BURSA HUNGARICA 

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT  

2014 
 
 
 
 

Tájékoztató csomag 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről 

települési önkormányzatok számára 
 
 
 

 
FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZTATÁS RENDJÉBEN! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Általános tájékoztató 
Általános Szerződési Feltételek a települési önkormányzatok számára 
1. sz. melléklet: Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 
(Csatlakozási nyilatkozat) 
2. sz. melléklet: Ütemterv a települési és megyei önkormányzatok számára 
"A" és "B" típusú pályázati kiírás ajánlott szövege 
Ajánlott pályázati űrlap az "A" és a "B" típusú pályázók részére 
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Általános tájékoztató 
 

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. 
E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati 
forrásokat mobilizálni kíván. 
 
Jelen Tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
(a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2014. évi fordulójával kapcsolatos általános 
információk, a 2014. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat 
lebonyolításának rendjére vonatkozó információ található. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál (a továbbiakban: 
Rendelet). 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál:  
 
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás: 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a 
szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot 
elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben 
kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. 
 
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:  
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által 
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő 
ösztöndíj összegét. 
(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész) 
 
 (3) Intézményi támogatás:  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló 
vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly 
módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított 
támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Rendelet 18. § 
(5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – 
kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2013. évi fordulóban 5.000 
Ft/fő/hó volt.  
(intézményi ösztöndíjrész) 
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A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

ÖSZTÖNDÍJRENDSZERBEN 

VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA 

 
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati 

rendje megváltozott! 

A Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a 

Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelését a Bursa Hungarica Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) indítja 

el. 

Az EPER-Bursa rendszer a települési és megyei önkormányzatok számára jelentősen csökkenti az 

Ösztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és humánerőforrás-költségét, növelve ezzel az 

önkormányzatok működési hatékonyságát. 

Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat – 

azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva –, jelentősen csökkentve így a téves 

adatszolgáltatást. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az 

elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Az elbíráló önkormányzatok a 

korábbi gyakorlathoz igazodva a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap szociális mezőit 

elektronikusan bővíthetik, valamint a kötelező mellékletek listáját is kiegészíthetik az önkormányzat 

által meghatározott mellékletekkel az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén. A települési 

önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből 

kinyomtatott pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását, formai 

ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben. 

A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa 

rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a 

pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. A rendszerhez nem 

csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak 

csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített 

pályázatot nem bírálhatnak el. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójában a megyei önkormányzatoknak a 

kiegészítő megyei támogatás odaítélésén és a döntési listák rögzítésén kívül az EPER-Bursa 

rendszerben más adatrögzítési feladatuk nincs.  

A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel 

önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a Rendelet 18. § (4) 

bekezdése szerint „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. 

fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára” című 

dokumentumban (a továbbiakban: ÁSZF) közzétett eljárásrendnek megfelelően, kizárólag az 

EPER-Bursa rendszerben történő regisztrációt követően valósulhat meg.  
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(Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx). A regisztrációhoz felhasználói névre 

és jelszóra van szükség, amelyet a pályázati dokumentáció megjelentetését követően a 

Támogatáskezelő küld meg a települési önkormányzatok részére. A belépést követően a 

rendszerből letölthető ÁSZF 1. sz. mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat) című 

dokumentum, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni a 

Támogatáskezelő részére. Körjegyzőségek esetén kérjük, településenként külön borítékban 

küldjék a Nyilatkozatot. Figyelem! A nem regisztrált önkormányzatok részéről beküldött, nem 

az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, nem a határidőre megküldött Csatlakozási 

nyilatkozatot a Támogatáskezelő nem fogadja el! 

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2013. október 11. (postabélyegző) 

Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a 

Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A 

Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az 

önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.  

Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához az a 

települési önkormányzat, amelyet a Minisztérium a 2013. évi pályázati fordulóban vállalt 

kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárt. 

Az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó 

települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően 

legkésőbb 2013. október 14-én kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú 

pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. A két 

pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek 

bővítésére illetve szűkítésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül 

kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását valamint az önkormányzat 

által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati kiírások szövegezésében 

segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytől az ÁSZF 6. és 7. §-ának 

figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni.  

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
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KOORDINÁCIÓ 
 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a 

települési és megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a 

Támogatáskezelő látja el.  

 

A Támogatáskezelő elérhetősége: 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

1381 Budapest Pf. 1418 

Tel.: (06-1) 795-7932; 795-7933; 795-7934; 795-7935 

E-mail: bursa@emet.gov.hu 

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 

 

 

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA 
 

Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért a Támogatáskezelő – 

mint pályázatkezelő szervezet – a felelős. 

 

 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer bankszámlaszáma:  

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

 

10032000-01451461-00000000 
 

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a 

felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés 

terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel 

is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet 

támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 

szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 

hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény 

részéről kaphat juttatást. 
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A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a 

2014. évi Általános Szerződési Feltételek alapján 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer vonatkozásában betartandó határidőket az ÁSZF 2. 

sz. mellékletét képező „Ütemterv a települési és megyei önkormányzatok számára” című 

dokumentum tartalmazza. 

 

Önkormányzati ösztöndíjrész: 

1. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben átutalják a 

Támogatáskezelő számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási összegét. Az 

utalás határidejét az ÁSZF 19. §-a tartalmazza.  

2. A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer felsőoktatási intézményi oldalán keresztül 

nem nyilvános – jelszóval hozzáférhető – felületen tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket 

az adott félévben Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülő hallgatókról. A felsőoktatási 

intézmények ellenőrzik ezen hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszerben 

tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati 

támogatás. 

3. A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási 

intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető 

felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott 

után átutalta a pontos támogatási összeget a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 

számlájára. 

4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése "A" típusú pályázó esetében 

legkorábban április, "B" típusú pályázó esetében legkorábban október hónaptól, de 

legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történt átutalást követő első ösztöndíjfizetéskor indul 

az arra jogosult hallgatónak. 

5. Amennyiben a Támogatáskezelő utalását követően kiderül, hogy az utalási listán szereplő, 

az intézmény által korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel 

meg az ösztöndíj folyósításához szükséges feltételeknek, a felsőoktatási intézmény az 

intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrész 

összegét 30 napon belül köteles visszautalni a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 

számlájára. 

6. A Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett 

önkormányzati ösztöndíjrészeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok 

bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére – 
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nem Bursa Hungarica támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már 

korábban megítélt támogatást.  

 

Intézményi ösztöndíjrész: 

A felsőoktatási intézmény a jogosultság ellenőrzését követően a hallgatói juttatásokkal 

azonos rendben intézkedik az intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult 

hallgató bankszámlájára. 
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 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2014. évi fordulójának 

 Általános Szerződési Feltételei  
a települési önkormányzatok számára 

 
Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (5) bekezdése alapján a 
jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 
csatlakozó fővárosi kerületi önkormányzatokra a települési önkormányzatokra vonatkozó előírások 
érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Főváros Önkormányzata a megyei 
önkormányzatokkal megegyező módon vesz részt a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben.  
 
1. § A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására a jelen ÁSZF 5. §-ában 
foglaltak szerint. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 
2014. évi fordulójában a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal a 
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) történő csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) által biztosított EPER-Bursa rendszerben 
történő regisztrációt követően valósulhat meg, melynek elérése:  
 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx 
 
Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-
Bursa rendszerben pályázatot nem bírálhatnak el.   
 
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozáshoz az EPER-Bursa rendszerben 
regisztráció szükséges. A regisztrációhoz felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulója dokumentációjának 
megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg az önkormányzatok részére. A 
regisztrációt követően a rendszerből elvégezhető az önkormányzati adatok ellenőrzése, az 
önkormányzati Bursa Hungarica ügyintézők és kiemelt ügyintéző kijelölése és letölthető az ÁSZF 
1. sz. mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 
használatáról” (a továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat) című dokumentum, melynek eredeti, 
aláírt, lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A 
borítékon tüntessék fel a következőt: „Bursa Hungarica”. Körjegyzőségek esetén kérjük, 
településenként külön borítékban küldjék a Csatlakozási nyilatkozatot. Figyelem! A korábbi 
években használatos Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő nem tudja elfogadni! 
 

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2013. október 11. (postabélyegző) 
 
Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a 
Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A 
Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az 
önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről. A 
Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza. 
Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához az a települési 
önkormányzat, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium) a 2013. 
évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevői 
közül kizárt. 
 
2. § Az önkormányzatnak lehetősége van a Csatlakozási nyilatkozat kitöltése során az EPER-
Bursa rendszerben megadni a kötelező mellékletek listáját, valamint a kiegészítő önkormányzati 
szociális űrlapmezőket is. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a minta pályázati űrlapon található 
kérdések mind megjelennek a rendszerben a pályázók által kitöltendő Pályázati űrlapon, emiatt az 
azon szereplő kérdéseket kérjük, ne ismételjék meg az önkormányzati kiegészítő kérdéseknél.  
 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
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3. § A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszerben érkezteti és fogadja be a Csatlakozási 
nyilatkozatokat, melyről a települési önkormányzatoknak rendszerüzenetet küld. Ezenkívül a 
www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán, a „Csatlakozott települések” 
menüpont alatt 2013. október 21-ig közzéteszi a 2014. évi fordulóhoz csatlakozott települések 
teljes listáját. 

Amennyiben a csatlakozni szándékozó település ezen a listán nem szerepel, abban az esetben a 
települési önkormányzat Nyilatkozata nem érkezett meg a Támogatáskezelő címére, vagy 
Nyilatkozatát a Támogatáskezelő nem volt jogosult elfogadni a csatlakozási határidő elmulasztása 
miatt. Ebben az esetben a pályázók sem tudnak pályázatot benyújtani az önkormányzathoz. 

Amennyiben a Csatlakozási nyilatkozat nem érkezett meg a Támogatáskezelő címére, de a 
települési önkormányzat a regisztrációt elvégezte és a csatlakozási űrlapot a rendszerből 
kinyomtatta, valamint az ajánlott küldemény „küldemény azonosítója” alapján bizonyítani tudja, 
hogy határidőben, a megfelelő címre megküldte azt, úgy a Támogatáskezelő külön kérelem nélkül 
elfogadja a Nyilatkozatot a pályázatbeadásra rendelkezésre álló határidő lejártáig. Tekintettel 
azonban arra, hogy a pályázásra rendelkezésre álló határidőt módosítani nem lehetséges, 
amennyiben az önkormányzat az igazolást a pályázati adatrögzítésre rendelkezésre álló idő letelte 
után küldi be, a Támogatáskezelőnek nem áll módjában azt elfogadni. 
 
4. § Amennyiben az önkormányzat a Csatlakozási nyilatkozat benyújtására előírt határidőt 
elmulasztja, vagy az ajánlott küldemény „küldemény azonosítójával” nem tudja igazolni, hogy 
Csatlakozási nyilatkozatát határidőben a megfelelő címre elküldte, méltányossági kérelmet 
terjeszthet elő a Támogatáskezelőhöz a csatlakozás utólagos elfogadása iránt, melyet az 
önkormányzat – előbbiekre tekintettel – indokolni köteles. A kérelmet 2013. október 21-ig 
(beérkezési határidő) lehet előterjeszteni. Ha a kérelem a megadott határidőig nem érkezik 
be a Támogatáskezelőhöz, az önkormányzat nem tud csatlakozni a pályázati rendszerhez. 

Az önkormányzat a méltányossági kérelem előterjesztésével egyidejűleg az eredeti Csatlakozási 
nyilatkozatot is köteles benyújtani, illetve a határidőn túl benyújtott Csatlakozási nyilatkozattal 
egyidejűleg az önkormányzatnak a kérelmet is elő kell terjesztenie. A kérelemben az 
önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy az "A" és "B" típusú pályázatot határidőben kiírta, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben foglaltaknak a továbbiakban maradéktalanul eleget 
tesz. Nem támogatható azon önkormányzat méltányossági kérelme, amely az "A" és "B" típusú 
pályázat kiírásának határidőben nem tett eleget, illetve csak az "A" típusú vagy csak a "B" típusú 
pályázatot hirdette meg a megadott határidő szerint. 

A kérelemről a kérelemben megfogalmazott indokok mérlegelésével 2013. november 4-ig a 
felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár dönt, és döntéséről 
haladéktalanul tájékoztatja a Támogatáskezelőt. A helyettes államtitkár döntéséről a 
Támogatáskezelő 2013. november 8-ig elektronikusan értesíti az önkormányzatot. 
 
5. § A pályázat kiírásának határideje a települési önkormányzatoknál: 2013. október 14. A 
pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. 
A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy 
az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék. A Csatlakozási 
nyilatkozatnak a Támogatáskezelőhöz történt beérkeztetése és annak elfogadása után mind az 
"A", mind a "B" típusú pályázati kiírás megjelenik az adott önkormányzat adatlapján is az EPER-
Bursa rendszerben. A pályázók az adatrögzítést a Csatlakozási nyilatkozatnak a 
Támogatáskezelőhöz történt érkeztetését és elfogadását követően kezdhetik el.  
 
6. §  A pályázati kiírásnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat: 
 
1) A pályázók köre 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” 
fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 
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Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt  
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú 

hallgatója 
- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban 

 

a) Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási 
intézménybe. 

 

b) A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű (a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt 
még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően 
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni. 

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben 
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben 
ténylegesen megkezdik. 
 
2) A pályázat benyújtásának módja és határideje 
 
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:  
 

2013. november 15. 
 

Figyelem! Változás a pályázás rendjében! 
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése:  

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek 
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok 
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra 
fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A 
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A 
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
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minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa 
rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt 

 

3) Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek 

 

a) Az ösztöndíj időtartama: 

 
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2013/2014. tanév 
második féléve és a 2014/2015. tanév első féléve); 
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2014/2015. tanév, a 
2015/2016. tanév és a 2016/2017. tanév). 
 
      b) Az ösztöndíjjal összefüggő közterhek:  
 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6., 4.17. pontját). 
 
 
4) A pályázat kötelező mellékletei: 
 
"A" típusú pályázat 
 

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 
2013/2014. tanév első félévéről. 

 
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, 
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített 
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett 
– egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében 
a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.  
 

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelméről. 

 
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 

 
- . . .  

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. 
 
"B" típusú pályázat 
 

a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelméről. 
 

b) A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 
- . . .  

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 

5) A pályázat elbírálása 
 

 Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik. 
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A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a 
pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét. 

 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a 
jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 

 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi 
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére 
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 
csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a 
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, 
a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
 
Nem minősül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi 
járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely 

a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező 
legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 

6) Adatkezelés 

A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:  

"A" típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye 
(lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; felsőoktatási intézmény; kar; szak/szakpár 
megnevezése és a felsőfokú képzésére vonatkozó adatok; telefonszám; e-mail cím. A pályázó az 
intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos 
formában köteles megadni.  

"B" típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye 
(lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám; e-mail cím. 
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A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.  

A pályázó pályázata benyújtásával 

1) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró 
települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a 
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra 
való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga 
kezelje, 

2) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt 
kezelje, 

3) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a 
Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson, 

4) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás 
célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő 
továbbításához.  

 
A fentieken túlmenően a "B" típusú pályázat esetében:  
 
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor 
felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.  
 
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe 
történő felvételi jelentkezésük eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 

7) Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei:  

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a 
Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak 

megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása. 

 
A "B" típusú támogatásban részesített pályázó 2014. augusztus 29-ig a felvételi határozat (vagy 
besorolási határozat) másolatának megküldésével köteles a Támogatáskezelő részére bejelenteni, 
hogy a 2014/2015. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A 
pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2014-es felvételi évet megelőzően nyert-e 
felvételt felsőoktatási intézménybe.  
 
A "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt 
pályázhat az "A" típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban 
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" 
típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. 
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Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben 
kezdeményezhet, és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve 
a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a 
nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi 
részleteiről is lemond. 
 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és 
az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidőn belüli 
értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi 
félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem 
tarthat igényt. 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási 
intézmény részére visszafizetni. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem 
részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már 
kézhez vette. 
 
7. § A pályázati kiírás a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek 
felsorolását és az önkormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási 
prioritások megjelölését tartalmazhatja. A támogatás megítélése nem köthető semmilyen később 
bekövetkező feltételhez, illetőleg kötelezettség vállalásához (pl. a települési önkormányzat 
illetékességi területén történő munkavállaláshoz vagy további ottlakáshoz). 
 
8. § A pályázati kiírásnak a Rendeletben, illetőleg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes 
rendelkezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a pályázatot az érvénytelen 
rendelkezések figyelmen kívül hagyásával köteles lebonyolítani. 
 
9. § A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott, 
aláírt pályázati űrlapot, a kötelező mellékleteket csatolva a települési önkormányzatokhoz nyújtják 
be, ahol a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben érkeztetni és ellenőrizni szükséges. A települési 
önkormányzat csak a helyesen érkeztetett és ellenőrzött pályázatokat bírálhatja el. Az 
önkormányzat nem az EPER-Bursa rendszerből nyomtatott, vagy nem megfelelően véglegesített 
pályázati űrlapokat nem fogadhat be, ezek kezelése során az önkormányzat felelőssége a 
pályázók figyelmeztetése és tájékoztatása.  
 

10. § A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben ellenőrzi és elbírálja a beérkezett 
pályázatokat, amennyiben szükséges, kiküldi a hiánypótlási felhívásokat. 
 

 Az elbírálás során a települési önkormányzat: 

a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az EPER-Bursa 
rendszerben a bírálatból kizárja, és a kizárás okát rögzíti; 

b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését 
írásban indokolja; 

c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban; 

d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 
vizsgálatára tekintettel járhat el. 
 

11. § A Csatlakozási nyilatkozat kitöltésével a települési önkormányzat kötelezettséget vállal 
arra, hogy az EPER-Bursa rendszerben fogadja be és bírálja el a pályázók által rögzített, lezárt, 
kinyomtatott és az önkormányzathoz benyújtott pályázatokat, valamint arra, hogy a pályázatokról 
hozott döntését rögzíti az EPER-Bursa rendszerben. A Támogatáskezelő biztosítja a csatlakozott 
önkormányzatok részére az adatrögzítéshez az EPER-Bursa rendszer használatát, amely a 
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internetes oldalon érhető el. A települési 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
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önkormányzat biztosítja az EPER-Bursa rendszer használatához szükséges hardvert és szoftvert. 
(Az EPER-Bursa rendszer biztonságos működése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja 
meg). Az EPER-Bursa rendszer használatához felhasználói névre és jelszóra van szükség, 
amelyet a pályázati dokumentáció megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg az 
önkormányzatok részére. A regisztrációs és adatrögzítési folyamat részletes leírása a 
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/ internetes oldalon található meg. A települési 
önkormányzat tudomásul veszi, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített bírálati döntését és az 
azt tartalmazó döntési listát köteles a rendszerből letöltve, nyomtatott formában is előállítani. 
 
A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és bírálati döntését 2013. 
december 14-ig az EPER-Bursa rendszerben köteles rögzíteni. A fenti határidőn túl a 
támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még abban az esetben sem 
jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázatra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik. 
Amennyiben az önkormányzat olyan pályázatról hoz támogatási döntést, amely pályázat az EPER-
Bursa rendszerben nem került rögzítésre, véglegesítésre és a pályázati űrlapon megjelölt 
önkormányzathoz benyújtásra, a támogatási döntés érvénytelen, még abban az esetben is, ha az 
önkormányzat határozatban rögzíti. Az ilyen határozatok befogadását a Támogatáskezelő külön 
értesítés nélkül elutasítja.  
 
Az EPER-Bursa rendszeren kívül előállított, nem onnan kinyomtatott, vagy nem lezárt döntési 
listákat a Támogatáskezelő nem fogadja el. A döntési listákat minden oldalon polgármester vagy 
jegyző aláírásával, pecséttel szükséges ellátni. 
 
13. § A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat 
elbírálása alapján a pályázót minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó 
támogatási igényét elutasítja. A települési önkormányzat a megítélt támogatás havi összegét 
köteles rögzíteni az EPER-Bursa rendszerben található elektronikus adatlapokon vagy az 
összesített döntési listán. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal 
maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás 
összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem 
jogosult. 
 
14. § A települési önkormányzat 2013. december 20-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a 
helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok "A" és 
"B" típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes 
megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által 
informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támogatásban 
részesítettek illetve a pályázók személyének azonosítására. 
 
15. § A települési önkormányzat 2013. december 20-ig köteles döntéséről és annak 
indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a 
pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat 
épületében megtekinthessék.  
 
16. § A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.  
 
17. § A települési önkormányzat az elektronikus pályázatkezelő rendszerben lezárt, kinyomtatott, 
aláírt és lepecsételt döntési listákról és a benyújtott kötelező mellékletekről másolatot készít 
irattára számára, majd az általa támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből kizárt 
pályázók aláírással és pecsétlenyomattal ellátott döntési listáit, az "A" típusú támogatottak 
esetében kötelezően csatolt hallgatói jogviszony-igazolásokkal együtt 2013. december 20-ig 
elküldi a Támogatáskezelő részére. A bírálati anyagot a Támogatáskezelőnek címzett 
borítékban vagy csomagban, ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A 
csomagon fel kell tüntetni: „Bursa Hungarica 2014. évi pályázati forduló Bírálati anyag”. A 
Támogatáskezelő az önkormányzat által nem a határidőre, nem a megfelelő címre megküldött, 
vagy rosszul postázott döntési anyagért és az abból eredő károkért felelősséget nem vállal.  

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/
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A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll: 
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon 

pecsétlenyomattal, a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti támogatott 
döntési lista, amely tartalmazza a pályázók részére megítélt önkormányzati támogatás 
havi összegét; 

- "A" típusú támogatottak esetében Jogviszony-igazolás. 
 

A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll: 
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon 

pecsétlenyomattal, a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti nem 
támogatott döntési lista. 

 
A bírálati döntésből formai okból kizárt pályázók bírálati anyaga az alábbiakból áll: 

- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon 
pecsétlenyomattal, a polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti formai okból 
kizárt döntési lista, 

- "A" típusú támogatottak esetében Jogviszony-igazolás, amennyiben benyújtásra került. 
 
A fent megjelölt kötelező mellékleteken túl az önkormányzatoknak más dokumentumokat 
nem kell megküldeniük, az önkormányzatok által megküldött egyéb dokumentumokért a 
Támogatáskezelő felelősséget nem vállal. 
A Támogatáskezelő által hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat köteles a 
Támogatáskezelő részére a megadott határidőre a pótlásokat megküldeni. 
 
18. § A megyei önkormányzatok a települési bírálatok lezárásával kezdhetik el a megyei 
támogatások odaítélését a települések által támogatott pályázók részére. A megyei bírálatban csak 
a határidőben lezárt, elbírált, a települési önkormányzat által támogatott pályázatok vesznek részt. 
Amennyiben a települési önkormányzat a rögzítésre és elbírálásra megadott határidőben nem 
zárja le a döntési listákat, támogatott pályázói a megyei elbírálásban nem vehetnek részt. 
A támogatott pályázatok adatait a megyei önkormányzatok az elektronikus pályázatkezelő 
rendszerben érik el, számukra postázni nem kell a pályázatokat. 
 
19. § A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi 
félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa 
Hungarica számlájára:  
 

10032000-01451461-00000000 
 

Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre: 
"A" típusú pályázatok esetén 2014. január 31. napja, "B" típusú pályázatok esetében minden 

év január 31. napja 
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az őszi szemeszterre: 

"A" típusú pályázatok esetén 2014. augusztus 31. napja, "B" típusú pályázatok esetében 
minden év augusztus 31. napja  

20. § Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a jelen ÁSZF 19. 
§-ában meghatározott határidőket nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel 
tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás következtében érő kárért, amely a felsőoktatási 
intézményekhez történő továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat késedelmét 
többszörösen is meghaladó késedelemből adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a 
jelen szerződés 19. §-ában meghatározott határidőig valamennyi általa támogatásban részesített 
ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra, félévek közti 
átvezetésekre nincs mód. A Támogatáskezelő az önkormányzat nem határidőre, nem a megfelelő 
bankszámlára történő, vagy pontatlan összegű átutalásából eredő károkért felelősséget nem vállal.  
 
21. § Az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén módosítani a 
bankszámlája adatait, amennyiben azok megváltoznak. A Támogatáskezelő az értesítés 
elmulasztásának következtében a téves számlaszámra történő átutalásból eredő károkért 
felelősséget nem vállal. 



   

 10 

 
22. § "A" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási 
hallgatók számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának 
időtartama alatt az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg. Az önkormányzat ezen 
esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa Hungarica támogatásként, hanem más 
jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást. 
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat csak abban az esetben 
vonhatja vissza, ha az ösztöndíjas a lakóhelyét megszünteti a települési önkormányzat 
illetékességi területén. A települési önkormányzat ebben az esetben megszüntető határozatban 
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi 
félévtől ható hatállyal hozható meg.  
 

"B" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási 
intézménybe jelentkezők számára kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat 
egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását garantálni köteles. A felsőoktatási 
intézménybe jelentkezők számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támogatott a 
Rendelet alapján nem jogosult Bursa Hungarica Ösztöndíjra. Az önkormányzat ez esetben saját 
hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa Hungarica támogatásként, hanem más jogcímen – folyósítja-
e a már korábban megítélt támogatást vagy sem.  
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat 
visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat 
illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben megszüntető határozatban 
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi 
félévtől ható hatállyal hozható meg.  

 
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és 
köteles felülvizsgálni. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást a 
települési önkormányzat megszüntető határozattal visszavonhatja, ha a vizsgálat során kiderül, 
hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális 
rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, 
vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten 
megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezni kell. 
 
23. § A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás visszavonásáról 
szóló határozatának meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, a 
megszüntető határozat egy kiadmányának megküldésével értesíti a Támogatáskezelőt. A tavaszi 
félévre beküldött határozatok beérkezési határideje: január 31.; az őszi félévre beküldött 
határozatok beérkezési határideje: augusztus 31. Az "A" és a "B" típusú pályázatok 
megszüntető határozatait ajánlott levélben, postai úton kell az illetékes önkormányzatnak 
megküldenie a Támogatáskezelő címére (Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A 
borítékon tüntessék fel: Megszüntető határozat. A pályázati csomaghoz a kötelező 
mellékleteken felül csatolt megszüntető határozatokat a Támogatáskezelő nem tudja 
feldolgozni. A Támogatáskezelő az önkormányzat által nem határidőre, nem a megfelelő 
címre, vagy rosszul postázott megszüntető határozatokért és az abból eredő károkért 
felelősséget nem vállal. 
 
24. §  Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes 
egészében szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói 
jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek.  
 
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az állam 
által támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg. 
 
25. § Az önkormányzat által az EPER-Bursa rendszerben a regisztrációnál megadott adatok 
tekintetében, az elbírálás, vagy a pályázati anyagok továbbküldése, illetőleg a pályázati rendszer 
lebonyolítása során bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az 
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önkormányzat teljes felelősséggel tartozik. Az önkormányzat által elkövetett mulasztások 
pótlására, az adminisztrációs tévedések, formai hibák kijavítására a jelen szerződésben megjelölt 
határidők leteltét követően nincs mód.  
 
26. §  Az ÁSZF hatálya a 2014. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2014. évi 
pályázati fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési önkormányzat mindenkor a jelen 
ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni.  

Az ÁSZF-től eltérni nem lehet; csak az a települési önkormányzat csatlakozhat a pályázati 
rendszerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az ÁSZF-
ben foglaltaknak megfelelően jár el. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben 
nem az ÁSZF-nek megfelelően jár el, a Minisztérium az ösztöndíjrendszer résztvevői közül 
kizárhatja, ez pedig az önkormányzat által támogatásban részesített pályázók kizárásával is jár. 
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részére ajánlott küldeményként postázandó 

2013. október 11-ig 

 

 

NNyyiillaattkkoozzaatt  

a csatlakozásról valamint  

az elektronikus adatbázis használatáról 

 
 

Kérjük, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő címére 

 2013. október 11-ig szíveskedjen megküldeni ajánlott küldeményként, egy eredeti, aláírt példányban. 

 
 

Alulírott POLGÁRMESTER NEVE, mint a(z) ÖNKORMÁNYZAT NEVE polgármestere (a polgármester 

akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy: 

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott 

arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 

pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 

továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár 

el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 

döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti. 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a 

pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 

 

Érkeztetőszám: 

Iktatószám: 

Támogatáskezelő tölti ki! 

https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
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Alapadatok (önkormányzat): 

Önkormányzat neve: 

Önkormányzat címe: 

Polgármester: 

Jegyző: 

Központi e-mail cím: 

Központi telefonszám: 

Pénzintézeti adatok: 

Számlavezető intézet neve: 

Önkormányzat bankszámlaszáma: 

 

Felhasználói adatok (Központi kapcsolattartó): 

Központi kapcsolattartó neve: 

Felhasználónév: 

E-mail cím: 

Telefonszám: 

 

Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást 

végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, és a jóváhagyáshoz – a változás bekövetkezésétől 

számított 8 napon belül – új nyilatkozatot küldök a Támogatáskezelőnek.  

 

Alulírott Önkormányzati döntéshozó – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – a jelen 

nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek.  

 

Kelt: …………………………………………………………… 

 

……………………………………………….. 

aláírás 

……………………………………………….. 

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel 



Általános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklete 

 

 
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

ÜTEMTERV 
A TELEPÜLÉSI ÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA 

 
 

HATÁRIDŐ TEVÉKENYSÉG 

I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG 

2013. október 11.  

A csatlakozni kívánó települési önkormányzat regisztrál a Támogatáskezelő által 
üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER-Bursa rendszer), és az 
onnan kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) aláírva (polgármester 
vagy jegyző aláírásával) visszajuttatja a Támogatáskezelő részére, s így a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának 
résztvevőjévé válik. 

2013. október 14. 
A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus 
együttesen). 

2013. október 21. 

A www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán a „Csatlakozott 
települések” menüpont alatt megtekinthető a 2014. évi pályázati fordulóhoz 
csatlakozott települések listája. 

2013. október 21.  
Az indokolt méltányossági csatlakozási kérelmek beérkezése a 
Támogatáskezelőhöz. 

2013. november 4.  
A felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár dönt a 
csatlakozás utólagos elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekről, és döntéséről 
haladéktalanul tájékoztatja a Támogatáskezelőt. 

2013. november 8. 
A Támogatáskezelő elektronikusan értesíti az érintett önkormányzatokat a 
felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár döntéséről. 

2013. november 15. 
A pályázatok benyújtásának határideje. 

2013. november 22. 

A megyei önkormányzat visszajuttatja a Minisztérium és a megyei önkormányzat 
között kötendő 2014. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyező, aláírt 
példányát a Támogatáskezelő részére. 

2013. december 14. 
A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja 
a beérkezett pályázatokat, és bírálati döntését a rendszerben rögzíti.  

2013. december 20.  

A települési önkormányzat a támogatott és a nem támogatott, valamint a 
bírálatból kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt 
eljuttatja a Támogatáskezelő részére. 

2013. december 20. 

A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben 
szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített 
adatait, és az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton, 
írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról. 

2014. január 24. 
A megyei önkormányzat meghozza és rögzíti döntését az EPER-Bursa rendszerben, 
továbbá erre az időpontra az általa támogatottak döntési listáját eljuttatja a 
Támogatáskezelőhöz. 

2014. január 31. A Támogatáskezelő értesíti a nem támogatott pályázókat. 

2014. március 21. 
A Támogatáskezelő értesíti az "A" és "B" típusú támogatásban részesített pályázókat 
a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről. 

2014. március 21.  
A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén keresztül 
értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített 
pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről. 

 
 
 
 
 



II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELŐZŐEN; 
FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS  

2014. január 31.  

A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső  
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő 
számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: 

- 2014. "A" típusú; 
- 2013. "B" típusú; 
- 2012. "B" típusú; 
- 2011. "B" típusú.  

2014. március 25.  
A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül 
tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica 
ösztöndíjban részesülő hallgatókról. 

2014 márciusától  
A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa 
rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely 
hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás. 

2014. március 31. 

A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az 
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a 
Támogatáskezelő számlaszámára. 

2014. április 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2014. május 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2014. június 10.  Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2014. július 31.  
A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket 
(amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési 
és megyei önkormányzatoknak.  

2014. augusztus 31.  

A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső  
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő 
számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában: 

- 2014. "A" típusú; 
- 2014. "B" típusú; 
- 2013. "B" típusú; 
- 2012. "B" típusú. 

2014. szeptember 15. 
A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül 
tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica 
ösztöndíjban részesülő hallgatókról. 

2014. október 1. 
A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa 
rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely 
hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás. 

2014. október  

A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek 
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után 
továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az 
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a 
Támogatáskezelő számlaszámára. 

2014. október 10. 
A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult 
hallgatók részére. 

2014. november 10.  Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2014. december 10.  Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére. 

2015. január 10. 
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a 
felsőoktatási intézményekben, amennyiben ezek 2014 decemberében nem kerültek 
kifizetésre. 

2015. március 31. A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket 
az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat Ritecz Istvánné óvodavezető 

              bérének korrigálására 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 

Az Országgyűlés a 2013. évi CXXXVII. törvénnyel módosította a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényt ( továbbiakban Nkt.). A módosítás érintette a pedagógusok 2013. szeptember 1-jétől bevezetésre kerülő 
életpályamodellt és a hozzá kapcsolódó béremelést is. 
 
A módosítás alapján az Nkt. 97.§-a a következő bekezdéssel egészült ki: 
 
„(20a) 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított 
kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének 
a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén, 
b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén, 
c) 172,9 százaléka mesterfokozat esetén.” 
 
Az ennek megfelelő besorolási béreket, valamint kötelező pótlékok mértékét az alábbi táblázatok tartalmazzák. 
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Összehasonlításként a 2013. augusztus 31-éig hatályos közalkalmazotti bértábla. 
 
 

 
 
 
A szeptember 1-jei béremeléssel a pedagógus bérek jelentősen emelkednek. Ugyanakkor az intézményvezetők 
bére sokkal kisebb mértékben emelkedik, vagy akár kevesebb is lehet. Ennek oka, hogy a Tisztelt Képviselő-
testület az évek folyamán – elismerve az intézményvezetők munkáját – kereset-kiegészítéssel, pótlékemeléssel, 
munkáltatói döntéssel megemelte bérüket.  
 
A gyáli óvodavezetők közül egyedüliként Ritecz Istvánné, a Liliom Óvoda vezetőjének bére az új bértábla 
bevezetése következtében a fentiek miatt jelentősen csökkenne. 
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Jelenlegi bér:       2013. szept. 1-jei bér 
 
 
Közalkalmazotti besorolás: I/14    I/14 

Alapilletmény:   262.300,-Ft   313.468,-Ft 

Vezetői pótlék:     60.000,-Ft     67.777,-Ft 

További szakképes.:    26.235,-Ft   - 

Kereset kiegészítés:    24.000,-Ft   - 

Munkáltatói döntés:    30.000,-Ft   -    

Összesen:   402.535,-Ft   381.245,-Ft 

 
 
A jogszabályok alapján az intézményvezetőt a fenntartó, az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető 
kereset-kiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves 
illetményének, munkabérének tíz százalékát. Kereset-kiegészítés kizárólag a vezetők részére állapítható meg! 
 
Ennek maximális mértéke jelen esetben : 
 
381,245,-Ft x 12 x 10% /12 =38.125,-Ft/hó 
 
Ahhoz, hogy Ritecz Istvánné óvodavezető bére ne csökkenjen, ill. legalább olyan összeggel emelkedjen, mint a 
többi óvodavezető illetménye, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy - a megengedett határokon belül - részére 
kereset-kiegészítést biztosítani szíveskedjenek! 
 
Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ritecz Istvánné óvodavezető részére 2013. szeptember 1-
jétől 30.000,-Ft/hó összegű kereset-kiegészítést biztosít a Liliom Óvoda 2013. évi bérkerete terhére. 
 
Határidő: 2013. október 1. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné csoportvezető 
 
G y á l, 2013. szeptember 19. 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Tájékoztató Gyál város külső védelmi tervéről az 
Akácliget Logisztikai Központ Kft-vel 
kapcsolatosan 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa elkészítette Gyál Város külső védelmi tervét az 
Akácliget Logisztikai Központ Kft. gyáli telephelyének veszélyeztető hatásainak kezelésre. Tájékoztatás céljából 
az előterjesztés mellékletét képezi a külső védelmi terv és annak mellékletei. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervben foglaltakkal megismerkedni szíveskedjen. 
 
 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 
 
Gyál, 2013. szeptember 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



 

 

 

 



 

Veszélyhelyzet 

Észlelő 

Biztonsági Szolgálat 

ÁLTALÁNOS RIASZTÁSI REND 

Helyszínen lévő legmagasabb 

beosztású vezető 

Tűzoltóság, Mentő, 

Rendőrség 

Helyszínen lévő belső/külső 

munkavállalók 

Belső vezetőség, 

szolgáltatók 

Egyéb szervezetek, 

szomszédos üzemek 



 

Biztonsági Szolgálat 

 

KÜLSŐ RIASZTÁSI REND  

Mentők:  

104 

Tűzoltók: 

105 

Rendőrség: 

107, 112 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

469-4349 

Gyál Polgármesteri Hivatal 

29/540-930, 29/340-028 

Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 

318-2218, 06/80-630-600 

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi 

Felügyelőség 478-44-00, 06 30 200 5561 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal Dabas-

Gyáli Kistérségi Népegészségügyi Intézete 

Tel/fax.: 29/540-880 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

469-4193 

Szomszédos üzemek: 

HOPI Központ: +36 29 / 887-200 

PROLOGIS: +36 70 / 334-3355 



Munkaidőn kívüli riasztás

 

Veszélyhelyzet 

Biztonsági Szolgálat 

ÁLTALÁNOS RIASZTÁSI REND  

Tűzoltóság, Mentő, 

Rendőrség 

Belső vezetőség, 

szolgáltatók 

Egyéb szervezetek, 

szomszédos üzemek 



AKÁCLIGET LOGISZTIKAI KÖZPONT ÜZEMELTETÉS

ALK-rev_04 2013 Általános Telepi Biztonsági Előírások
Készítette:

HVESZ
Sárosi

ALK
Üzemeltetési iroda

Schmögner Kinga
+36/30 475-38-81

Biztonsági Szolgálat
Portaszolgálat +36/70 396-90-34

Ifj. Csányi József +36/20 464-67-86

HVESZ
Dr. Sárosi György

+36/30 928-89-92
Privóczki Róbert

+36/30 619-90-84

SmartFM
Ügyvezető

Sólyom András
+36/20 310-71-52

MON-DA Kft.
+36/29 413-111

Tűzoltóság
(Dabas)

+36/29 560-020
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Előszó 
 
 

Jelen külső védelmi terv a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, továbbá a 219/2011. ( X. 20.) számú Kormányrendelet a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset elleni védekezésről, és a 234/2011. (XI. 10. ) számú 

Kormányrendelet a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII törvény végrehajtásáról alapján készült. 

 

 A terv alapként szolgál Gyál város közigazgatási területét érintően az Akácliget Logisztikai 

Központ Kft. (2360 Gyál, Ipari Park, hrsz.: 7000/9) üzemi területén bekövetkezett ipari katasztrófa 

felszámolására, mely a létesítményen kívüli, külső területeit érinti. 

 
 A terv összhangban van Akácliget Logisztikai Központ Kft. gyáli telephelyéhez,  Dr. Szakál Béla 

és a Hungária Veszélyes Áru Mérnöki Iroda Kft. által készített Biztonsági Jelentéssel, amely jelentés 

következmény- és kockázatelemzés fejezeteiben a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 

Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet működött közre, valamint az ezen létesítményhez készült Belső 

Védelmi Tervvel.  

   

Gyál Város Külső Védelmi Tervének hatályba lépésének időpontja: 2013. január 1. 

 

 Gyál Város Külső Védelmi Tervét a mentésben résztvevő szerveknek meg kell ismerni. A terv 

tartalmi részében rögzített adatokat be kell dolgozni a társ rendvédelmi szervek hasonló jellegű terveibe. A 

veszélyeztetettség mértékének megismerését a mentésben résztvevő szervezetek vezetői aláírásukkal 

igazolják. 

           Az érintett önkormányzat polgármestere, jegyzője, a polgári védelmi feladatba bevont 

önkormányzati dolgozók, továbbá az érintett együttműködők részére felkészítést kell tartani a terv 

tartalmának megismerése érdekében. 

 A tervkészítésre kötelezettek a veszélyhelyzet kezelési terveiknek a vezetésre, irányításra 

vonatkozó részeit kötelesek folyamatosan naprakészen tartani, egyéb részeinél azok adatait, az adattárakat 

kötelesek félévenként felülvizsgálni és pontosítani. Az önkormányzat köteles a terv adatbázisát érintő 

változásokat az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre jelenteni. A terv naprakészen tartásáért  Gyál 

Város polgármestere  felelős. 
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Aláírások lapja: 
 
A mentésben résztvevő szervek és szervezetek vezetői megerősítik, hogy a tervben foglaltakat 
megismerték, azok egyeztetésre kerültek. A rájuk vonatkozó feladatok kötelező érvényűek. 
 
Önkormányzati vezetők: 
 
 
Polgármester : 

   

Jegyző :   

 

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vezető : 

 

 

   

Mentésben résztvevők: 

 

Érintett Tűzoltóság :   

 

 

Érintett Rendőrkapitányság :   

 

 

Országos mentőszolgálat: 

 

 

Érintett ÁNTSZ regionális szerv :   

 

 

Az érintett üzem képviselője : 

 

 

FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület:  
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Változtatások lapja 
 

Változás rövid leírása Változásban 
érintett 

tájékoztatás 
módja 

Aláírás Időpontja 
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1.  Bevezetés 
 
 
 
 
1. 1. A Külső Védelmi Terv  
 
Az Akácliget Logisztikai Központ (2360 Gyál, hrsz. 7000/9.) üzemben bekövetkezett súlyos ipari baleset 

következtében a logisztikai központban tartózkodó személyek mentése, az anyagi javakban, a 

környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében a végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a 

végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó terv. 

 
 
1. 2. Külső Védelmi Terv célja 
 
Azon intézkedések, módszerek, erők és eszközök meghatározása, melyek az Akácliget Kft. üzemében 

keletkezhető súlyos balesetek hatása elleni védelméhez szükségesek a környezeti károk megelőzése, 

elhárítása, enyhítése érdekében, valamint a súlyos baleset bekövetkezése esetén az üzem mellett húzódó 

M5 autópálya  érintett szakaszán közlekedő személyek, anyagi javak megóvása érdekében. 

 
 
1. 3. Fogalom-meghatározások és rövidítések 
 
egyéni kockázat: annak valószínűsége, hogy egy éven belül egy személy baleset áldozata lesz akkor,        

ha a személy állandóan és védtelenül az adott helyen tartózkodik. 
társadalmi kockázat: a halálos áldozatok várható számának függvényében történő ábrázolása. 
FEGY:   FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület. 
Hatóság:  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Pest Megyei Katasztrófavédelmi  
                                                                                                              Igazgatóság. 
HVB:                 Helyi Védelmi Bizottság. 
JVB:                           Járási Védelmi Bizottság. 
PMKI:              Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 
Veszély:                      kárt okozó képességet magában rejtő kémiai vagy fizikai állapot. 
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1. 4.  A Külső Védelmi Terv hatálya alá eső terület és az érintettek köre  
 
Az elkészített biztonsági jelentés alapján a Külső Védelmi Tervben meghatározottak az alábbi ábrán 

beazonosítható, a legnagyobb átmérővel szemléltetett, zöld színnel körülhatárolt zónában munkavégzés, 

vagy egyéb céllal ideiglenesen ott tartózkodókra, valamint a védekezésben résztvevőkre terjed ki.   

 

 

 

 
 
 
 

1. 5.  A Külső Védelmi Tervben foglaltak elrendelésére jogosultak 
 
 
A polgármester – Pápai Mihály; mobil tel.: 003670-456-5613,  

 
távollétében a jegyző – Rozgonyi Erik; mobil tel.:  0036/70 337-2416. 
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2.   A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK  
ELLENI VÉDEKEZÉS ÉS A KÁROS HATÁSOK CSÖKKENTÉSÉRE I RÁNYULÓ 

TEVÉKENYSÉG 
 

 
 

2. 1. 1.  A veszélyeztető üzem tevékenységének leírása 
 

A  veszélyes  áruk  korszerű  és  biztonságos  tárolása  céljából  az  Akácliget  Logisztikai  Központ  Kft.   
( továbbiakban: ALK Kft .)   2006. évben  bérleti  jogviszonyban   működő   logisztikai   raktárcsarnokot 
létesített Gyál külterületén, ahol az engedélyköteles tevékenységeit kizárólag az arra feljogosító engedély 
birtokában végzi. 
 
A létesítmény elsődlegesen kozmetikai szerek, fertőtlenítők, növényvédő szerek  és   műtrágyák,   
gyógyszergyártási intermedier anyagok, oldószerek, festékek, lakkok, savak, lúgok  (különböző ADR 
besorolású termékek) raktározását szolgálja. A Logisztikai Központban kizárólag az ADR előírásait 
kielégítő originál közvetlen csomagolású veszélyes áru átmeneti tárolása történhet. A raktárcsarnokban 
robbanóanyagok és radioaktív anyagok tárolása kizárt, sem jelenleg sem a jövőben nem tervezik ilyen 
jellegű anyagok tárolását a telephelyen. Épületen kívüli anyagtárolást nem végeznek. 
 
A telephelyen semmilyen termék előállítására nem kerül sor, csak késztermékek raktározása és elosztása 
történik. A beérkező csomagolt ADR termékek további feldolgozás nélkül, eredeti csomagolásban 
kerülnek továbbszállításra. Sérült csomagolású veszélyes áru a raktárban nem tárolható. 
 
A raktárcsarnokba beszállított és ott tárolt anyagokra előírás szerinti formátumú és tartalmú biztonsági 
adatlapokat a Bérlő köteles biztosítani és azokat nyomtatott és elektronikus formában az ALK Kft. 
rendelkezésére bocsátani. A biztonsági adatlapok tartalmáért a gyártó, a meglétért a Bérlő felel, illetve a 
működő B.I.R. (software, belső audit, stb..) alapján azonosítatlan anyag betárolása kizárt. 
 
A tevékenységek végzése során veszélyes és nem veszélyes termelési, illetve kommunális hulladék is 
keletkezik, melyek kezelése megfelel a vonatkozó előírásoknak. A terület csapadékvíz elvezető 
rendszerének kialakítása magába foglalja a havária esetén rendelkezésre álló három lépcsősfolyadék 
felfogó rendszer, és túlméretezett csapadéktároló is. 
 
A Logisztikai Központ üzemeltetését a Smart FM Ingatlanüzemeltető Kft. látja el 00.00-24.00 óra között 
az év minden napján. A raktárcsarnok 24 elkülönített bérleményre osztott.  A logisztikai központban 
jelenleg két bérlő van, ADRL Kft. és a Kwizda Agro. Ez utóbbi társaság logisztikai tevékenységét az 
ADRL Kft. alkalmazottai végzik. Az ADRL Kft. dolgozói létszáma 23 fő, kizárólag munkanapokon 7.00-
15.00 óra között tartózkodnak a Logisztikai Központban. 
 
A Logisztikai Központ őrzés-védelmét 24 órában végzik. 
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2. 1. 2.  A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset következtében kialakuló helyzet 
 
A Logisztikai Központba az alábbi veszélyes áruk raktározhatók: gázok (elsősorban töltőgázos termékek 
(spray-k)), gyúlékony folyékony anyagok, gyúlékony szilárd, önmaguktól lebomló és deszenzibilizált 
szilárd anyagok, öngyulladásra hajlamos anyagok, vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztőanyagok, 
gyújtóhatású (oxidáló) anyagok, szerves peroxidok, mérgezőanyagok (szilárd vagy folyadék 
halmazállapotban), maró anyagok, és különféle veszélyes anyagok és tárgyak. A létesítményben kezelt 
veszélyes áruk köre folyamatosan változik, sok esetben nem ismert egy termék összes összetevője, és azok 
aránya (az információt a Gyártó üzleti titokként kezeli). 
 
A Logisztikai Központban a tevékenységből adódóan a betárolt termékek között kémiai reakciók, fizikai, 
valamint biológiai folyamatok normál üzemi körülmények között nem játszódnak le. Azonban a 
Biztonsági Jelentésből megismerhetően a gyakoriság és következményelemzések alapján az alábbi 
eseménysorokat volt szükséges a kockázatelemzés során figyelembe venni: 
a) Mérgezőfolyadékokkal szabadba végzett logisztikai művelet – mérgezés; 
b) Mérgezőfolyadékok tárolása zárt térben – mérgezés; 
c) Mérgező égéstermékek keletkezése a különböző méretű tűzszakaszok égésekor – mérgezés; 
d) A raktártűz hatása (hősugárzás) a Logisztikai Központ területén kívül nem érzékelhető. 
 
Az anyagok raktári kezelése folyamán a csomagolóanyagok mechanikai sérülése miatt keletkező 
anyagkiszóródással, illetve tűz kialakulása folytán bekövetkező toxikus égéstermékek keletkezésével kell 
számolni. Az ALK Kft. gyáli telephely területén a tűz és a mérgezés, illetőleg ezek kombinációja, vagyis a 
tűz esetén keletkező mérgező anyagok kikerülése okozhatja a legsúlyosabb következményekkel járó 
súlyos baleseti eseménysorokat. 
 
A létesítmény ATEX besorolás szerinti kivitelezése és a robbanásbiztonsági minősítése biztosítják, hogy a 
tárolóterekben 135 °C-ot meghaladó felületi hőmérséklet nem lesz. Ez azt jelenti, hogy gyújtóforrás 
jelenléte gyakorlatilag kizárható. A létesítmény gázérzékelői az alsó robbanási határérték (ARH) 20%-nál 
indítják a vészszellőzést, ezáltal biztosítva, hogy robbanóképes koncentráció ne alakulhasson ki a 
tűzszakaszban. Még egy esetlegesen bekövetkező robbanás esetén is, a speciális tervezési megoldások 
(robbanó-nyíló felület és belsőtúlnyomásra méretezett tartószerkezetek) biztosítják, hogy a robbanás 
hatása nem terjed túl egy tűzszakaszon, azaz semmilyen körülmények között nem feltételezhető, hogy a 
teljes létesítmény, vagy annak akár jelentős része összeomlik. 
 
Egy esetleges katasztrófahelyzetből eredően mérgezésre következtethetünk, ha többek között azonos 
körülmények között élők, vagy dolgozók egy időben többen hasonló tünetek között betegszenek meg, 
vagy idegen anyag bőrre jutása után alakul ki olyan környezetben, ahol vegyi anyagot tartanak, és valaki 
rosszullétre panaszkodik. 
 
Helyi tünetek lehetnek: 
- bőrön: bőrpír, izomrángás, hidegérzés, verejtékezés, felmaródás, égő érzés; 
-  szemen: könnyezés, viszkető vagy égő érzés, kötőhártya belövelltség, szemfájdalom, látászavar, 
pupillaszűkület ( esetleg féloldalasan): 
- légutakban: orrfolyás, tüsszögés, köhögés, égő érzés az orrban; 
- szájban: nyálfolyás, szájszárazság, nyálkahártya-felmaródás, égő érzés a nyelőcsőben. 
 
Általános tünetekként jelentkezhetnek gyomor- és béltünetek (émelygés, hányinger, hányás, hasmenés, 
görcsös hasi fájdalom), szorító mellkasi érzés, mellkasi fájdalom, nehéz légzés, részegséghez hasonló 
állapot, bódulat, izomgyengeség, izomgörcs, görcskészség fokozódása, görcsroham, eszméletlenség. 
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A méreg további felszívódásának megakadályozása érdekében a követendő magatartás lenyeléskor 
hánytatás, majd hashajtás; szembe jutáskor szemöblögetés tiszta vízzel; bőrre kerüléskor lemosás bő 
vízzel; belégzéskor friss levegő biztosítása fontos. 
 
Mérgezés gyanúja esetén a szükséges elsősegélynyújtás mellett a sérültet mielőbb orvosi ellátásban kell 
részesíteni. 
 
Fentiek alapján az alábbiakkal számolhatunk: 

 
Sorsz. Eseménysor Hatások 

1, Mérgező anyag szabadba kerülése Mérgezés 
2, Tűz-, és robbanásveszélyes anyag szabadba kerülése Tűz, robbanás 
3, Környezetre veszélyes folyadék, oltóvíz) szabadba kerülése Környezetszennyezés 

 
A létesítmény területén esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzet esetére az üzemeltető három riasztási 
fokozatot határozott meg. Az elsőben a bekövetkezett eseményt a létesítmény saját erőivel kezeli. Külső 
beavatkozást a második fokozat (létesítményen belüli lokalizálás és a kárelhárításhoz a Tűzoltóság 
igénybevétele), illetve a harmadik fokozat igényel, mivel ez esetben a veszélyhelyzet következményei a 
Logisztikai Központon kívül is hatással vannak. 
 
Tekintettel a Biztonsági Jelentésben rögzítettekre a Logisztikai Központ 1000 méteres övezetében 
lakosság által látogatott létesítmény, tömegtartózkodási hely, természeti értéket képviselő    területek, 
műemlékek és turisztikai nevezetességek jelenleg nem találhatók. A létesítménynél a természeti 
környezeti adottságok nem térnek el lényegesen az országos átlagtól, a kockázatelemezés 
szempontjából kritikus éghajlati elemmel, egyéb természeti környezeti adottsággal –hidrológiai, 
geológiai sajátossággal – nem kell számolni. A Biztonsági Jelentés további megállapításai, hogy a 
Logisztikai Központ környezetében – a hatásterületen – közműnem található, egy esetleges súlyos 
baleset bekövetkezése esetén sem kell közműérintettséggel számolni, illetve, hogy a jelenlegi 
információk szerint a létesítmény környezetében nem található olyan gazdasági tevékenység, 
amelyet külsődominóhatás forrásaként figyelembe kellene venni, illetve a létesítmény működéséből 
nem ered olyan hatás, amely dominó-hatáson keresztül veszélyeztetné a környezetet. 
 
A Logisztikai Központ – a Hatóság által elfogadott Biztonsági Jelentés alapján - a 219/2011. (X.20.) 
Kormány Rendelet 7. számú melléklet 1.5/a pontja szerint az üzemi tevékenység egyéni kockázata 
elfogadható szintű veszélyeztetettséget jelent, mivel a lakóterület olyan övezetben fekszik, ahol súlyos 

baleset következtében történő halálozás egyéni kockázata nem haladja meg a 10-6
esemény/év értéket. A 

társadalmi kockázat alapján megállapítható, hogy – Kormány Rendelet 7. számú melléklet 1.6.1 pontja 
szerinti értékelés alapján – a Logisztikai Központ a lakott területre feltétel nélkül elfogadható 
kockázatot jelent. A társadalmi kockázat számításnál a szomszédos üzemek, valamint az M-5 autópálya 
forgalma figyelembe lett véve. 
 
Fentiek alapján összegzésként megállapítható, hogy az Akácliget Logisztikai Központ Kft gyáli 
telephelyén esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzet során Gyál Város, valamint Némediszőlő lakott 
területeit érintő veszélyeztetéssel nem kell számolni.  
 
A biztonság fokozása érdekében indokolt, hogy a Logisztikai Központban esetlegesen bekövetkezett 
második fokozatú (a kialakult helyzet függvényében), vagy harmadik fokozatú riasztás elrendelését 
jelentő veszélyhelyzet esetén a Gyáli Ipari Park mellett húzódó M-5 autópálya forgalma - a létesítményi 
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veszélyhelyzeti beavatkozás időtartamára - az M-0 autóút és M-5 autópálya találkozás északi és déli 
csomópontjai között lezárásra, illetve elterelésre kerüljön. Ezzel egyidejűleg az ipari parkban a Logisztikai 
Központ szomszédságában működő ProLogis Park Budapest-Gyál, és a HOPI Hungária Logisztikai Kft. 
üzemi területeiről biztosítani kell, hogy az  ott dolgozók (nappal kb. 400 fő, éjszaka kb.200 fő) a saját 
munkahelyi kiürítési terveiknek megfelelően, a veszélyeztetett területet biztonságban elhagyhassák. 
További feladat lehet a létesítménnyel szemben, az autópálya túloldalán lévő Peremvárosi Horgásztónál 
tartózkodók tájékoztatása a történtekről, illetve szükség szerint a terület ideiglenes kiürítése, lezárása. 
 

 
 

2.1.3  A káros hatások elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok 
 
 

• Védekezés irányítóinak riasztása (lásd: 1. számú melléklet szerint). 
 

• Védekezésben résztvevő erők, eszközök riasztása pontos tájékoztatása a bekövetkezett rendkívüli 
eseményről, az esetlegesen légtérbe kijutott anyagfajtáról és annak terjedési irányáról, az 
előzetesen tett intézkedésekről, a bevezetendő rendszabályokról.  

 
• Irányító törzs megszervezése. 

 
• Védekezésben részvevők felvonulási útvonalának meghatározása. 

 
• Kárelhárítási feladatok végzése (terület zárása, felderítés, tűzoltás, sérültek mentése). 

 
 
2.1.4 A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök 

 
(lásd: 2. számú melléklet szerint) 
 
 
 
2.2 A védekezésbe bevonható települési infrastruktúra, berendezések és anyagok 
 
Amennyiben a Logisztikai Központban kialakult veszélyhelyzet indokolttá teszi az M-5 autópálya 
forgalmának meghatározott szakaszon való korlátozását, elterelését, az adott irányba közlekedő személyek 
tájékoztatását elősegíti az igénybe vehető mobil kihangosítás eszközei (mobil kihangosító: 1 db, 
gépjármű-kihangosító: 3 db). Ezzel, és más forgalomszabályozási módszerek meghatározott helyen 
történő alkalmazásával megelőzhető az esetleges közlekedési torlódás kialakulása a veszélyeztetett 
útszakasz ( M-5 autópálya gyáli csomópont) közvetlen közelében.  
 
Egy esetleg bekövetkező elhúzódó jellegű beavatkozás esetén a beavatkozó erők számára kiszállított 
étkezés biztosítható. Ennek lehetősége biztosított a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. Dobó K. utcai főzőkonyha (2360 Gyál Dobó K. u. 53.) által. 
 
Szükség esetén a beavatkozó személyi állomány pihentetése biztosítható az alábbi elhelyezésekben: Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (2360.Gyál, Kőrösi u. 118-120.), Ady E. Általános Iskola (2360 
Gyál, Ady E. u. 20.) vagy Zrínyi Miklós Általános Iskola (2360Gyál, Kossuth L.u.46.) 
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Egészségügyi ellátást Gyál Város Egészségügyi Központja tud biztosítani (2360 Gyál, József A. u. 1.) a 
beavatkozás helyszínén lévő Mentőszolgálati személyzeten felül. A város gyógyszertárai az alábbi 
helyszíneken találhatóak: Gyál-Liget Patika (Gyál, Vecsési u. 46.), Fagyöngy (Gyál, József A. u. 2/A.), 
Aranyág Gyógyszertár (Gyál, Kőrösi u. 38.) 
 
 
 
2.3.  A lakosság és az anyagi javaik védelme érdekében hozott intézkedések 
 
 
2.3.1.  Vezetési és együttműködési feladatok 
 
Vezetést irányító az esettől függően Pest Megye VB elnöke, Gyáli Járás VB elnöke, vagy a település 
polgármestere. A veszélyes anyaggal kapcsolatos súlyos baleset következtében kialakult helyzet alapján 
kihirdetett veszélyhelyzetben a védekezés irányítója a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kijelölt tagja. 
 
A veszélyhelyzet-elhárítást Gyál város polgármestere szervezi és irányítja a Járási Védelmi Bizottság 
döntés előkészítő testületként történő közreműködésével, valamint a mentésben részt vevő szervekkel, 
Pest Megyei VB elnökének folyamatos tájékoztatása mellett. A polgármester munkáját operatív törzs 
támogatja. 
 
A Gyáli Járási Védelmi Bizottság hatáskörébe tartozó honvédelmi körzet területén működő polgári 
védelmi szervezetek alkalmazási készenlétbe helyezése és azok feladatai a veszélyhelyzet milyenségétől, 
illetve a védekezés elrendelt módjától függően változnak. 
 
Minden más feladat a kívülről való mentés elve alapján valósul meg. 
 
A gazdálkodó szervek polgári védelmi szervezeteinek fő feladatai: az üzemi dolgozók szervezett 
kimenekítésének irányítása, az adott üzem működtetése terén a szükséges korlátozások, vagy a leállítás 
biztosítása, a visszamaradók védelme, a veszélyeztetett anyagi javak kimentésének irányítása, a 
mentésben részt vevő erők működésének segítése, illetve a mentésben való közreműködés. 
 
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – a területi polgári védelmi szerv – feladatai: a 
veszélyhelyzet-kezelési tervében szereplő, és az együttműködő szervek riasztása, a veszélyhelyzet 
kezelésének tervszerű összehangolása, valamint külső erők és technikai eszközök biztosítása. 
 
A tűzoltóság feladatai műszaki mentés, a veszélybe került emberek életének mentése, a veszélyhelyzetet 
előidéző okok felszámolásában való közreműködés. 
 
A rendőrség feladatai: a mentésben részt vevők mozgásának biztosítása, az M-5 autópálya meghatározott 
csomópontjainak biztosítása, forgalomirányítás az M-5 autópálya üzemeltetőjének munkatársaival 
együttműködve, biztosítás az ipari park területét elhagyók mozgásához, szükség esetén a gazdálkodó szerv 
által őrizetlenül hagyott üzemi objektumok őrizete a veszélyhelyzeti beavatkozás ideje alatt.  
 
A városban működő polgárőrség a rendőrség feladataiban segítő szerepet vállal, továbbá közreműködik 
tájékoztatási feladatok ellátásában. 
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2.3.2. A riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás 
 
A riasztási, tájékoztatási feladatok végrehajtása alapvetően a biztonsági jelentésben meghatározott 
veszélyességi övezetre korlátozódik. Alapvetően két lehetőséggel kell számolnunk: az esemény „üzemen 
belül” marad, vagy az esemény „üzemen kívül” is veszélyeztet. 
 
A bekövetkezett esemény jellegét figyelembe véve számolni kell a(z) 
a / üzemi szervezet riasztásával 
b / katasztrófavédelmi szervezetek riasztásával 
c / együttműködő szervek, szervezetek riasztásával, tájékoztatásával 
d / szomszédos üzemek (ProLogis Park, HOPI Hungária Logisztikai Kft.) riasztásával 
e / a védelmi igazgatás helyi és területi szerveinek tájékoztatásával 
 
A lakosság veszélyhelyzeti tájékoztatása:  

Az Akácliget Logisztikai Központ havária eseménye Gyál város lakosságát nem érinti. Egy esetlegesen 
bekövetkező súlyos üzemi balesetből eredően a veszélyességi övezet külső, keleti határánál lévő 
Peremvárosi Horgásztónál tartózkodók tájékoztatását (esetlegesen a tónál végzett tevékenység időleges 
korlátozását) a Rendőrség, illetve a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület bevonásával célszerű 
végrehajtani. 
 

 
2.3.3. A kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés 
  
Jelen terv keretein belül kitelepítéssel nem számolunk Gyál Ipari Park területéről kimenekítés történhet az 
ott tartózkodó munkavállalók, személyek vonatkozásában. Ekkor közvetlen életveszély még nem áll fenn, 
de számítani lehet arra, hogy bekövetkezhet az egészségre ártalmas anyagok légtérbe jutása.  
 
Minden esetben rendőri biztosítás mellett történik. A kiürített terület őrzését a Rendőrség a FEGY 
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület és a Közterület-felügyelet közreműködésével végzi, mely feladatok 
ellátásához védőeszközt a katasztrófavédelem központi készleteiből kap. 
 
 
2.3.4. Elzárkóztatás 
 
Katasztrófariadó esetén, ha meglehetősen nagy gyorsasággal kerül egészségre káros, veszélyes anyag a 
létesítmény közvetlen környezetében lévő ipari park levegőjébe, és nincs idő a veszélyeztetett 
munkavállalók, ideiglenesen a területen tartózkodók biztonságos kimenekítésére, ez esetben a HOPI 
Hungária Logisztikai Kft. és a ProLogis bérleményeiben, valamint az udvaron lévő személyek részére 
elzárkózást kell elrendelni. A szabadban tartózkodók haladéktalanul a legközelebbi épületbe vonuljanak 
be, és az ott tartózkodók részére meghatározottak szerint járjanak el. 
  
 Az épületek, zárt helyek légtérfogata többórás benntartózkodás esetén is megfelelő szintű védettséget 
nyújt. A riasztást követően minél előbb zárt helyre kell menni, az épületen belül a lehető legmagasabban 
fekvő, légmentesen zárható, vagy csak kevés nyílászáróval rendelkező helyiséget válasszunk, és a további 
tájékoztatóig ott kell maradni. Elzárkózott személyek esetleges kimenekítése, és elsősegélynyújtása a 
gázveszély elmúlta után, a további veszélyeztetettség megszűnésével történik. 
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2.3.5.  A lakosság egyéni védelmi- és kimenekítő eszközökkel való ellátása 
 
Mivel jelen külső védelmi terv keretein belül lakott terület veszélyeztetésével nem számolunk, így a 
lakosság vonatkozásában egyéni védelmi eszközellátást nem tervezünk. Ugyanakkor egy esetleges 
veszélyhelyzet eszkalálódásának következményeként számolunk a 2.3.4. fejezetben vázolt helyzettel. 
Ebből eredően a létesítmény környezetében lévő más gazdálkodó szervezetek munkavállalóinak, 
ideiglenesen náluk tartózkodó személyeknek a létesítményből a szabadba kiáramlott egészségre ártalmas  
gáz veszélyeztetése  esetén elsősorban az elzárkóztatási védekezést kívánjuk adott veszélyhelyzet esetén 
alkalmazni. 
 
 
2.3.6.  A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme 
 
Az érintett objektum környezetében szántóföldi növénytermesztés is történik. Nem folytatnak 
állattenyésztést, vízkivételi mű nincs, valamint élelmiszer feldolgozás sem történik. A létesítményből 
eredő veszélyhelyzet esetén a lakosság ivóvízzel, élelmiszerekkel történő ellátása folyamatosan  
biztosítható.  A katasztrófa esemény kiterjedtségének függvényében feladat az ivóvíz vizsgálata, illetve a 
káros anyagok koncentrációjának vizsgálata, amit Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve - Közép-magyarországi Regionális Intézetének Laboratóriuma - végez. 
 
Az anyagi javak védelme, szennyező anyagok eltávolítása, terület, anyagi eszközök mentesítése, a 
mezőgazdasági termékek vizsgálata környezetvédelemi, állategészségügyi szervek, illetve növényvédelmi 
hatóság felügyelete, irányítása alatt történik. Az anyagi javak vegyi anyagokkal történő szennyeződése 
esetén intézkedni kell a szennyező anyagok eltávolítására, szükség szerint a szennyeződött javak 
összegyűjtésére, elszállítására, mentesítésére, illetve megsemmisítésére. 
 
 

2.3.7.  A kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme 
 

Kulturális örökséget képező, kiemelkedő értékű műkincs a veszélyes zónában nem található, ezáltal ilyen 
tartalmú intézkedések foganatosítását jelen terv nem tárgyal. 
 
 

2.3.8.  A polgári védelmi szervezetek alkalmazási készenlétbe helyezése 
 
A polgári védelmi szervezetek alkalmazására a polgári védelmi szolgálat elrendelésére jogosult személy 
döntése alapján akkor kerülhet sor, ha más (az elsődleges beavatkozó hivatásos, és az érintett gazdálkodó) 
szervek erői, eszközei nem elegendőek a kialakult helyzet felszámolásához, illetve ha a lakosság, valamint 
a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme ezt egyébként indokolttá teszi.  
 
Az alkalmazási készenlétbe helyezés szabályai alapján a polgári védelmi szervezetek riasztását, 
berendelését és készenlétbe helyezését úgy kell megszervezni, hogy az minden helyzetben biztosítsa - 
munkaidő alatt és munkaidőn túl - akár magasabb alkalmazási készenlétbe helyezési fokozat elrendelése 
nélkül is a részükre meghatározott normaidőn belül a megalakítási helyre történő beérkezést. 
 
Alkalmazási készenlétbe helyezés elrendelése történhet futár által kézbesített nyílt paranccsal írásban, 
illetve szóban személyesen, vagy távbeszélő eszközök bevonásával. 
 
Ipari vagy közlekedési katasztrófa esetén a megalakított polgári védelmi szervezetek közül a parancsnoki 
törzs (részleges vagy teljes) állományán felül alkalmazásra kerülhet az egészségügyi-, a logisztikai -, az 
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infokommunikációs -, valamint a műszaki egység részleges, vagy teljes személyi állománya. Munkaidő 
alatt, a kialakult helyzet függvényében –ha a késedelem emberi életet veszélyeztet, vagy súlyos anyagi kár 
következhet be-, a fenti egységek tevékenységének ellátására a polgármesteri hivatal személyi állománya 
is aktivizálható. 
 
A polgári védelmi szervezet tagjainak alkalmazása a kárterületen csak akkor történhet meg, ha 
rendelkezik a beavatkozáshoz szükséges egyéni védelmet biztosító eszközökkel. 
 
 
2.3.9. Vegyi mentesítés 
 
A kijelölt helyhez kötött személyi, felszerelés és gépjármű mentesítő állomások az alábbiak szerinti:  
 
Személyi mentesítő állomás:  
Zrínyi Miklós Általános Iskola Gyál, Rákóczi u. 44.  Kapacitás: 100 fő/óra. 
 
Gépjármű mentesítő állomás:  
MOL töltőállomás autómosó Gyál, Kőrösi út. Kapacitás: 8 db / óra. 
 
Mentesítő (fertőtlenítő) anyag:  
Ipari és kereskedelmi forgalomban található mosó-, mosogató- és fertőtlenítőszerek, készletek.  
 
A személyi, és a gépjármű-mentesítési feladatok esetén elsődlegesen a logisztikai központ kármentesítési 
lehetőségeit kell igénybe venni, mivel biztosítható a szennyezett mentesítő folyadék szakszerű, 
környezettudatos kezelése. 
 
Ipari katasztrófa esetén szükségesé válhat az út- és terepmentesítési feladatok megszervezése is.  
 
 
2.3.10. Az ideiglenes helyreállítás 
 
Az ideiglenes helyreállításba polgári védelmi erők bevonását nem tervezzük. 
 
 
2.3.11. A tűzoltás 
 
A biztonsági jelentés szerint a belső, üzemi erők, külső beavatkozó erőkkel, eszközökkel együttesen 
elegendőnek tűnik egy kialakult veszélyhelyzet kezeléséhez. A létesítmény rendelkezik automata gáz és 
füstérzékelővel, valamint oltórendszerrel.  
 
 

2.3.12. A híradás  
 

Vezetékes összeköttetésként a külső- és belső telefonhálózat használható. A vonalakon keresztül 
fenntartható a különböző külső szervekkel történő kommunikáció is. A rendszer működésképtelensége 
esetén kiemelt szerepet kapnak az állomány jelentős része által használt mobiltelefonok. Abban az 
esetben, ha minden rendszer működésképtelenné válna, a kijelölt gyalogos vagy járművel rendelkező 
futárok biztosítják az információ áramlását. 
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A helyszínen lévő tűzoltó egységek a tűzoltás vezetője által meghatározott rádiócsatornán forgalmaznak 
kézi kárhely rádiók segítségével. 
 
Ha a helyszínen több szervezet is részt vesz a mentési, védekezési munkálatokban a mentésvezető a 
kapcsolattartás céljából igénybe veheti a szimplex katasztrófa frekvenciát, amely biztosítja a védekező 
egységek közötti átjárhatóságot. Meghatározza a vezető állomást, és a rádióforgalmazás legfőbb 
szabályait.  
 
 

2.3.13. Áldozatokkal kapcsolatos tevékenység 

A településen a lakosság körében a baleset következtében halálesetekkel nem számolunk.  
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3. A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESE TEK 

ELLENI VÉDEKEZÉS IRÁNYÍTÁSA 
 

 
 

3.1. A veszélyhelyzeti irányítás és együttműködés 
 
Amennyiben az Akácliget Kft. területén keletkezett esemény hatása kilép a területről, abban az esetben 
haladéktalanul meg kell tenni az értesítést a területileg érintett Önkormányzat felé, hogy a beavatkozás, a 
külső védelmi intézkedések foganatosítása időben megtörténhessen. Az értesítést, a mentést irányító és a 
helyszínen lévő legfelső vezető rendeli el.  Ha a veszélyeztetés olyan gyors ütemű, hogy az irányító 
szervezet még nem alakulhatott meg, az értesítésről a hivatalban levő mentésvezető dönt.  
 
A Polgármester a veszélyhelyzetnek megfelelően dönt, és kezdeményezheti a Járási Védelmi Bizottság 
összehívását, és központilag irányítja a védekezési, mentési munkák megszervezését.  
 
A rendőrség saját terve szerint biztosítja az M 5-ös autópálya és az M 0-s utak csomópontjainak lezárását, 
a forgalomterelést, valamint a kimenekítésre, tartalékra, mentésre tervezett erők részére az útvonalakat. A 
forgalomszabályozási feladatokban közreműködnek az Autópályakezelő szakemberei is. A Dabasi 
Rendőrkapitányság és a Gyáli Rendőrőrs rendkívüli helyzet esetén az állomány berendelése mellett látják 
el a részükre meghatározott feladatokat. Elsődleges intézkedések között szerepel a meghatározott 
helyeken tervezett rendőri zárási- irányítási helyek felállítása, járőr szolgálat megszervezése.  
 
A városi ÁNTSZ vezetője a személyi állományával (7 fő) a veszély-elhárítási tervében meghatározott 
feladatokat haladéktalanul megkezdi, szükség esetén az alkalmazásra kerülő polgári védelmi szakalegység 
segítségével látja el feladatát.  
 
A helyi FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület állandó ügyelet mellett 50 fő mozgósítását tudja 
végrehajtani rövid időn belül, akik a súlyos baleset elleni védekezésbe bevonhatók. 
 
Az Akácliget Kft. veszélyhelyzeti irányítása teljes mértékben alkalmazkodik a kialakult 
veszélyhelyzethez. Az elsődleges cél az, hogy a veszélyhelyzet a legkisebb veszteséggel és 
erőráfordítással elhárítható legyen. 
 
Mentésirányító központ helye a logisztikai központ porta épülete. (széliránytól függően) 
 
 
3.2. A súlyos balesetek elleni védekezéshez történő külső segítségkérés 
 
Az elkészült külső védelmi tervben felsorolt együttműködők riasztása – a védekezési tevékenységet 
elindító hatáskörrel bíró személy bejelentése alapján – a hivatásos katasztrófavédelmi szervek ügyelete, 
tűzoltóságok ügyelete, rendőrség ügyelete által.  
 
A Járási Védelmi Bizottság elnöke értesíti a Megyei Védelmi Bizottság Elnökét. A Megyei Védelmi 
Bizottság Katasztrófavédelmi Munkacsoportja tájékoztatja az Autópályakezelő diszpécserét az 
eseményekről, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az M 5-ös autópálya és az M 0-s főút 
csomópontjainak lezárására. A mentési munkálatokat elősegítő egészségügyi, műszaki és humanitárius 
szervezetek alkalmazási feltételeiről tájékoztatja a Járási VB-ot.  
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3.3.  A védekezési tevékenységet elindító, a védekezést irányító és más megjelölt, feladat – és hatáskörrel 
bíró személyek neve, beosztása, elérhetőségi adatai (lásd: 4. számú melléklet). 
 

3.4.  Az irányításhoz, a helyzet értékeléséhez és a döntések előkészítéséhez szükséges technikai 
infrastruktúra 
 
Biztonsági rendszerek:  
 
Az ALK Kft. különösen nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az épület és a szabad terek kialakítása, illetve 
átalakítása során betartásra kerüljenek a vonatkozó jogszabályok létesítésre vonatkozó előírásai. A 
jelenleg rendelkezésre álló nemzetközi tapasztalat és más EU országok által képviselt műszaki és 
technológiai szint megfelelően képviselteti magát a szóban forgó logisztikai raktárcsarnok kialakításában 
és megvalósításánál.  
Ilyenek például a közlekedő útvonalak mentén a kijáratok közelébe elhelyezkedő kézi jelzésadók, oltás 
vezérlők. A tűzjelző érzékelők bérleményenként, és tűzszakaszonként külön tűzjelző zónához lettek 
hozzárendelve. Biztonságot növelő elemek közül megemlítendő még a beépített automata gázzal oltó, és a 
kapcsolódó érzékelő hálózatok, softwar és házfelügyelet. Továbbá az épület   különleges építészeti 
kialakítása (pl. tartószerkezet méretezése, zsilipek)  por, és szikra mentes műgyanta padlóburkolat az „A” 
tűzveszélyességi terekben, amely lehetővé teszi tűz esetén a menekülés és az oltás megkönnyítését, 
szemben más, éghető vagy hőre lágyuló anyagok vészhelyzeti időszak alatt történő viselkedésével. 
 
Tűzjelző központ 
 
Az épületben CLT-4 típusú intelligens tűzjelző rendszer került telepítésre, amelynek érzékelő hálózata 
címzett automatikus érzékelőkből és kézi jelzésadókból áll. 

 
A tűzjelző rendszer érzékelő-hálózata a vizes helyiségek kivételével az épületben található összes 
helyiségre, területre kiterjed. Az „A” és „C” besorolású raktárhelyiségek érzékelői közvetlenül az 
oltásvezérlő központokra vannak rákötve, amelyeknél zónakimenetekről történik az átjelzés a központi 
tűzjelző rendszer felé. 
 
A tűzjelző központ a következővezérlési feladatokat biztosítja: 
- Tűzjelző szirénák vezérlése. A szirénák az épület területén címzetten működnek. 
- Jelzések üzemeltetői felületeken (portán is)  
- Szellőzés, gépészet leállítása. A szellőzés leállítás bérleményenként történik. 
- Tűzgátló kapuk zárását. 
- Automatikus Tűzoltósági átjelzés. A tűzjelző rendszer telefonvonalon keresztül szelektív átjelzést 
biztosít mind a Dabasi, mind a Fővárosi Tűzoltóság felé.  
- Beépített automata tűzoltó berendezés indítását 
 
A tűzjelző központ riasztás esetén szöveges és grafikus tájékoztatást is ad a riasztás pontos helyéről, 
valamint szelektíven működteti a vezérlőkimeneteket. 
 
Oltásvezérlő rendszer 
 
Az oltásvezérlő központ fogadja a védendő térben elhelyezett érzékelőjelzését, valamint figyeli a kézi 
indító, illetve bénító eszközök állapotát. 
Az oltásvezérlő központ feladata vészjelzés esetén a hang- és fényjelzésen kívül, az oltógáz kiáramlásának 
indítása, az oltógáz irányítása az oltandó térbe, továbbá a vezérlések indítása és az előjelzés, tűzjelzés és 
hibajelzés továbbítása a központi tűzjelző rendszerre. 
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Gázjelző rendszer 
 
Az „A” besorolású raktárterek védelmére GAS-ExPERT típusú gázkoncentráció-mérőkészülék került 
telepítésre, amely minden esetben a központi egységből és a távadó(k)ból épült fel, de kiépítettsége a 
felhasználók igényeinek megfelelően változtatható. A távadók a mérni kívánt anyagok tulajdonságai és a 
telepítési helyszín zónabesorolása alapján robbanás biztos kivitelűek. 
 
A kazánház területén EXTOX-UNI K2 típusú gázérzékelő egység került telepítésre, amely két távadó 
egyidejű kezelésére alkalmas. Távadónként két jelzési szintet tud kijelezni, ezen kívül lehetőség van 
nyugtázható hangjelzés-vezérlésre is. Az önhibajelzésen kívül mindkét riasztási szint feszültségmentes 
vezérlő jelfogó kimenetekkel is rendelkezik.  

 
Oltóanyag 
 
Az argon oltástechnikai hatásmechanizmusa: az égéshez szükséges oxigén koncentrációjának csökkentése. 
Oltás közben a tér oxigén koncentrációját addig csökkentik, míg az égés fenntartásához már nincs 
elegendőoxigén. A tervezés célja, hogy az argon koncentrációját a szükséges szinten tartva, az égéshez ne 
legyen elegendőoxigén. 
A védett tér méretezett koncentrációjú elárasztásához szükséges oltóanyag 300 bar üzemi nyomású, álló, 
szifonrendszerű, elektromágneses és pneumatikus szelepvezérlésű, hegesztett kivitelű, LPG gyártmányú 
acélpalackban került tárolásra. 
 
Oltóvíz 
 
A telephelyi raktárbázis tűzivíz igénye a 1200 l/min a külsőtűzcsapokon, az épületen belül pedig 600 
l/min. A vezetékes hálózatról DN150-as körvezetéken 9 db DN80-as feltalaji tűzcsap létesült. 
 
Robbanás elleni védelem 
 
A Zónahatár a padlószinttől 1,4 m magasságig és a tetőn elhelyezett elszívó ventilátorok 5 m-es körzetet 
fednek le. Az összes villamos és nem villamos berendezés a fenti zónának megfelelően installált. Hasadó-
nyíló felületek a tetőn vannak kialakítva, a falak robbanási nyomásra méretezettek. A robbanásveszélyes 
zónában normál üzemben is kizárólag robbanás biztos targoncák dolgozhatnak. 
 
A közművek, az infrastruktúra és a tűzoltáshoz szükséges víznyerőhelyek 
 
A telephely létesítményeinek teljes körű infrastrukturális igénye van. Szűken értelmezve ennek tartalma a 
villamos energia, a földgáz, az ivóvíz ellátás, a szennyvíz-és csapadékvíz csatornázás és elvezetés, a 
hulladékszállítás és a távközlési szolgáltatások, beleértve az ezek biztosításához és üzemeltetéséhez 
szükséges külsőjavító és karbantartó szolgáltatásokat is. 
Mivel a terület infrastruktúrája teljesen kiépített, a telephely adott igényeinek kielégítése, infrastrukturális 
hálózatba kapcsolása egyszerűen és gyorsan megoldható. 
 
A biztonsági rendszer működésképtelensége esetén kiemelt szerepet kapnak a beavatkozói állomány 
jelentős része (a vezetők mindegyike) által használt mobiltelefonok.  
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4. A LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSÁNAK FELADATAI A VESZÉLYE S 

ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESET BEKÖVETKEZÉSE  UTÁN 
 

 
4.1.  A lakosság tájékoztatásának tartalma 
 
Az Akácliget Logisztikai Központban esetlegesen bekövetkezhető súlyos baleset hatásai Gyál város 
lakosságát nem érintik. Ezért lakossági tájékoztató anyag nem készül.  
 
4.1.1.  A lakosság tájékoztatásához szükséges eszköz-rendszer 
 
A helyi kábeltelevízió csatornáján képújság formában, valamint az interneten, a város honlapján  
www.gyal.hu –n történik hírközlés a lakosság felé a bekövetkezett eseményről, a kialakult közlekedési 
rendről. 
A média tájékoztatása az aktuális helyzethez igazodva történik. 
 
 
4. 2.  A hatóság tájékoztatásának feladatai 
 
A kialakult helyzet súlyosságának megfelelően az érintett létesítményt bérlő ADR Logistics ügyvezető 
igazgatója, illetve szakmai vonalon a PMKI igazgatója által kijelölt munkatárs fogadja a médiák 
munkatársainak hívásait, közvetlenül tájékoztatást ad. Továbbá tájékoztatást nyújt arról, hol és mikor 
juthatnak információhoz a sajtó képviselői, a helyszínről beérkezett jelentések alapján időről-időre 
tájékoztatókat készít, illetve a kommunikációs tevékenységet dokumentálja.  
 
E feladatokat az operatív törzsön belüli tájékoztatási felelőssel koordinálva, a védelmi igazgatás 
szerveinek tájékoztatását pedig, a helyi operatív törzs vezetőjének utasításai, illetve jóváhagyása alapján 
végzik. 
 
4.2.1 A védelmi igazgatás szervei tájékoztatásának tartalma és eszközei 
 
- a bekövetkezett helyzet; 
- a várható következmények; 
- a végrehajtandó feladatok; 
- a közvetlen irányító személye; 
- a védekezés aktuális helyzete; 
- az együttműködő szervezetek; 
- a kapcsolattartás módja:  
infokommunkációs eszközökön keresztül ( mobil telefon, vezetékes telefon, e-mail, Marathon Terra   
hálózat, Sepura kézi rádió)  
- erők, eszközök elégségessége, vagy szükségessége. 
 
 
4.2.2 A hatóság tájékoztatásának tartalma és eszközei: 
 
- az esemény minősítése, a bekövetkezett helyzet; 
- a várható következmények; 
- a végrehajtandó feladatokat,  
- a tett intézkedéseket, 
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- a közvetlen irányító személyét, 
- a védekezés helyzete, 
- az együttműködőket, 
- a kapcsolattartás módját, 
- a várható károk nagyságát, 
- a szükséges magasabb szintű intézkedések szükségességét, 
- a külső segítséget, 
- igényelt hatósági intézkedések, 
- a hozott intézkedések hatósági jóváhagyásának kérelme 
- erők, eszközök elégségessége, vagy szükségessége, 
- vezetékes és vezeték nélküli híradó eszközök  
- informatikai hálózatok. 
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A Külső Védelmi Terv mellékletei 
 

1. számú melléklet: 
A riasztandó személyek listája, a riasztás menete 
 
        A/ Belső Védelmi Terv szerint: 
 
 
 
 
        B/ Külső Védelmi terv szerint: 
 

Riasztási névjegyzék 
 

Szervezet Értesítendő személy Elérhetősége 

Polgármester Pápai Mihály 70/456-5613 

Jegyző Rozgonyi Erik 70/337-2416 

Járási VB kv.-i elnök-helyettes Kristóf Sándor tű. szds. 70/770-1102 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Ügyelet 1/469-4193; 
20/8200-926; 
fax:1/469-4128 

Gyáli Rendőrőrs Ügyelet 29/340-107 

Faluvédő E.Önk.Tüzoltópar. Szabó István  29/340-333 
30/621-7338 

Akácliget Logisztikai Központ KFT. Mayor Gergely 30/202-0589 

SMART FM (ALK üzemeltető) Sólyom András  20/310-7152 

ADR Logistics Kft. (ALK bérlő) Zeher Balázs  30/944-5054 

Országos Mentőszolgálat Diszpécser 104;  (112) 

HOPI Hungária Logisztikai Kft. Jeszenszki Lívia 29/887-200 

PROLOGIS Ipari Park 
(üzemeltet.vez.) 

Koncz Róbert 70/334-33-55 

 
A riasztás menete: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Katasztrófavédelem 
- Rendőrség 
- Mentőszolgálat 

Riasztás vétele az 
üzemtől 

Polgármesteri 
Hivatal 

Hivatásos 
Mentőszervek 
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2. számú melléklet: 
A védekezésbe bevonható szervezetek, erők, eszközök 
 

Szervezet megnevezése Erők (fő) Eszközök Kapcsolattartó neve, 
elérhetősége 

Polgármesteri Hivatal 53  polgármester: Pápai Mihály 
70/4565613 
jegyző: Rozgonyi Erik;       70/ 
337-2416 
közbizt.ref: Márki Tímea 
70/456-5612 

Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Változó Szükség szerint PMKI ÜGYELET: 
20/938-4765 

FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál, Rákóczi F. u. 
44. 

50 2 db gépjármű 
hangosbeszélővel, 
1 db mobil hangosbeszélő, 
10 db URH rádió, 
4 db AGA Spiromatic 316 
típusú légzőkészülék, 
1 db Honda vízszivattyú, 
1 db Honda áramfejlesztő 

Kalmár Róbert:  
70/632-3323 
29-340-333 
 

FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület – Tűzoltóparancs. 

u. a. u. a. Szabó István: 
30/621-7338 

Közterület - Felügyelet 4 1 db gépjármű 
kihangosítóval, 
útelzáró bóják, 
kordonok 

Szilvási Károly  
70/333-6244 
29/540-969 

Városi Egészségügyi  Központ 16 1 db gépjármű Dr. Molnár Andor 
30/933-3413 
29/540-880 

Dabasi Rendőrkapitányság 100 15 db gépjármű Kocsis István r. alez. 
20/444-1241 
29/360-207 

Gyáli Rendőrőrs 4 2 db gépjármű Danó Zoltán r. őrnagy 
70/459-2152 

Mentőszolgálat Szükség szerint  104 
Budapest Dél-Pesti 
Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 

változó MT szerint Jambrik Rudolf tű. ezds. 
30/749-9917 

Tűzoltóság, Dabas változó MT szerint Gáncsos László tű. őrnagy 
30/626-9546 

PMKH Dabasi Járási Hivatala 
Járási Népegészségügyi 
Intézete 

7 2 db gépjármű Dr. Kiss Csaba 
Járási tisztifőorvos 
30/651-2330 

ALK Munkahelyi védelmi 
erők 

változó  Zeher Balázs 
30/944-5054 

Nemzeti Autópályak. Zrt. 
Szigetszentmiklós diszpécser 

változó  Diszpécser: 
24/365-175 

M-5 Autópálya üzemeltető, 
Újhartyán 

változó  Diszpécser: 
29/372-951;   372-952 
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3. számú melléklet:  
Az  Operatív Törzs végzi összetétele 

Fsz. Beosztás Név Munkahely Munkahelyi 
telefonszám 

1. Polgármester Pápai Mihály Gyál,  
Kőrösi út 112-114. 

70/456-5613 

 
2.      

Monori 
Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség-vezető 

Gere Imre tű. őrnagy 2200 Monor, Péteri u.25. 29/610-014 
30/488-1696 

3. Iparbiztonsági 
Felügyelő 

Szilágyi Károly tű őrnagy 2220 Monor, Péteri 25. 70/331-5219 

4. Dabas HTP 
parancsnoka 

Gáncsos László tű. őrnagy 2370 Dabas, Szent István 
út 47. 

30/626-9546 

5. PMKH Dabasi Járási 
Hivatala Járási 
Népegészségügyi 
Intézetének képviselője 

Dr. Kiss Csaba 
Járási tisztifőorvos 

2370 Dabas, Kossuth L. u. 
1. 

29/361-809 
30/651-2330 

6. Rendőrkapitányság 
Képviselője 

Kocsis István r.alezredes. 2370 Dabas, Szent István 
tér 1. 

29/360-107 
20/444-1241 

7. Gyál Eü.-i Rendelő 
intézet igazgatója 

Dr. Molnár Andor 2360 Gyál, József A. u. 1. 29/540-880 
30/933-3413 

Ügyelet: 29/343-685 
8. FEGY Polgárőr és 

Tűzoltó Egyesület 
Kalmár Róbert 

 
2360 Gyál, Rákóczi F. u. 

44.. 
70/632-3323 
29-340-333 

9. Közterület – Felügyelet Szilvási Károly 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-
114. 

70/333-6244 

10. Gyáli Rendőrőrs Danó Zoltán 
r. őrnagy 

2360 Gyál, Kisfaludy u. 1. 70/459-2152 

11. Akácliget Logisztikai 
Központ 

Mayor Gergely 2360 Gyál, hrsz:7000/9 
Gyál Ipari Park 

30/202-0589 
Fax: 29/801-002 

12. ADR Logistics Kft. Zeher Balázs 2360 Gyál, hrsz. 7000/9 30/944-5054 

13. HVESZ Kft. 
(Hungária 
Veszélyeshulladék 
Mérnökiroda Kft.) 

Dr. Sárosi György 1238 Budapest, 
Nagykőrösi út 349. 

30/928-8992 

A települési polgári védelmi feladatok irányítása, koordinálása és végrehajtása érdekében operatív törzs kiegészül 
az alábbi munkacsoporttal (MUCS):  

14. Polgári Védelmi 
Felügyelő (MUCS 
vezető);  

Mihályi Sándor tű.őrnagy Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség  

2200 Monor, Péteri u.25.. 

29/610-010 
+3620/921-8424 

15. Gyál Város 
közbiztonsági referens 

Márki Tímea 2360 Gyál, Kőrösi út 112-
114. 

29/540-930 
70/456-5612 

16. Adminisztrátor Polyák Józsefné 2360 Gyál, Kőrösi 112-
114. 

29/540-930 

17. Skultéti Ádám 
üzemvezető 

DSO Kft. 
(TIGÁZ Zrt.,) 

Cegléd, Árpád u. 32. 53/505-726 
70/698-4705 

18. Dósa Attila 
üzemigazgató 

Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Rt. 

Gyál, Kőrösi út 190. Titk.: 29/340-010 / 7 
30/475-7841 

19.  / - Diszpécser 
Telefonközpont 

ELMŰ Rt. Dunaharaszti, Móra F. 
u.1. 

40/38-39-40 / 2 
1/238-1000 
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20. / - Diszpécser Nemzeti Autópályakezelő 

Zrt. Szigetszentmiklós 
diszpécser 

 
--- 

Diszpécser: 
06/24-365-175 

21. / - Diszpécser M-5 Autópálya 
üzemeltető, Újhartyán 

 
--- 

Diszpécser: 
06/29-372-951; 

372-952 
22. Sólyom András  SMART FM (ALK 

üzemeltető) 
2360 Gyál 7000/9 HRSZ. 20/ 310-7152 

 
 
 

4. sz. melléklet: 
A védekezési tevékenységet elindító, a védekezést irányító és más megjelölt, feladat – és hatáskörrel  
bíró személyek neve, beosztása, elérhetőségi adatai 

 
Fsz. Név, Beosztás Telefon Munkahelyi telefonszám 

1. Gyáli Járási Védelmi Bizottság  
Elnöke 
 
Babák László hivatalvezető 

 
20/297-5135 
20/915-1597 

29/544-101 

2. Kristóf Sándor tű. százados 
Monor HTP parancsnok,  
Járási VB kat.ved.-i elnök-
helyettes 

70/770-1102 29/610-010 

 Rozgonyi Erik 
Címzetes főjegyző 

       29/540-930              70/337-2416 

 Gere Imre tű. őrnagy 
Monori KvK vezető 

30/488-1696 29/610-014 

 Jambrik Rudolf tű. ezredes 
Dél-Pesti KvK vezető 

30/749-9917  

3. Szilágyi Károly tű őrnagy 
Iparbiztonsági felügyelő 

70/331-5219 29/610-014 

4. Gáncsos László tű. őrnagy Dabas 
HTP parancsnok 

30/626-9546 29/560-026 

5. Országos mentőszolgálat 104  

6. Kocsis István r. alezredes 
Dabasi Rendőrkapitányság 
 

20/444-1241 29/360-107 

7. Danó Zoltán r. őrnagy 
Gyáli Rendőrőrs 

70/459-2152 29/340-107 

8. Dr. Kiss Csaba 
járási tisztifőorvos 

30/651-2330 29/361-809 

9. Kurucz Árpád, 
Közbizt.ref. helyettes 
Közterület-felügyelet  

20/424-2858 29/540-969 

10. dr. Molnár Andor 
Városi Egészségügyi Központ 
igazgatója 

30/933-3413 29/540-880 
Ügyelet: 29/343-685 



 27 

11. Zeher Balázs 
 ADR Logistics Kft.  

30/944-5054  

12. Dr. Sárosi György  
HVESZ Kft. (ALK Szakértő) 

30/928-8992  

13. Zsigovits Gábor 
Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

70/454-0581 29/340-134 

 
 
 
 
 
 

3. számú melléklet: 
 
3/a:  Térképek 
 
 
3/b:  Helyszínvázlat 
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