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1. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2021/2022. bölcsődei nevelési évéről szóló beszámolójának 
elfogadására 

2. Javaslat a Gyál Város Önkormányzata által fenntartott intézmények és gazdasági társaságai 
energiamegtakarítási intézkedési terveinek megismerésére-, és elfogadására 

3. Javaslat intézmények energetikai korszerűsítésére 
 
Zárt ülés: 
 

4. Javaslat rendkívüli települési támogatások elbírálására 
 

Gyál, 2022. október 13. 
 
 
 

      Nagy Gyöngyi s.k. 
              a Bizottság elnöke 

 
A kiadmány hiteléül: 
2022. október 13. 
 
 
Nagy Gáborné 
bizottsági titkár 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
2021/2022. bölcsődei nevelési 
évéről szóló beszámolójának 
elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 223/2021. (XI.25.) sz. KT határozattal elfogadott 2022. évi 
munkaterve alapján a 2022. októberi ülésen tárgyalja és dönt a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2021/2022. bölcsődei 
nevelési évéről szóló átfogó beszámolójának elfogadásáról. 
 
Az intézményvezető által összeállított beszámolót az 1.  melléklet tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2021/2022. bölcsődei nevelési 
évéről készült beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 

Gyál, 2022. október 3. 

                               Nagy József Elek 
                               alpolgármester 
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I. Gondozási folyamatok 
 

Tervezés 

A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (szakmai program, 
intézményi éves munkaterv elkészítése) 

Elvárás Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai 
dokumentumokkal és a munkaközösségek 
terveivel. 

2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Az éves munkaterv a bölcsődei csoportok 
életkorához igazodva, A Bölcsődei Nevelés – 
Gondozás Országos Alapprogramja szerint, 
illetve a nevelési év folyamén a Módszertani 
Ajánlások alapján készült el. 

 

Erősségek 

A bölcsődei dolgozói szakmai tudásuknak megfelelően, törekedve a változatosságra és élményekkel 
teli napokra végezték a nevelési- gondozási feladatokat. 

A bölcsődei dajkák a kisgyermeknevelők munkájának támogatására és segítésére törekedtek, illetve 
az épület tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. 

A csoportok aktívan használták a tornaszobát és sószobát a téli hónapok alatt. Az udvar egész évben 
biztosítja az aktív, szabad mozgás lehetőséget. 

 

Fejleszthető terület, fejlesztési javaslatok 

A csoportok heti tervezeteinek kidolgozása során az összes fejlődési területet figyelembe véve minél 
színesebb és kreatívabb tevékenységek széles körű megvalósítása. 

 

Megvalósítás 

Az intézmény működését irányító éves tervek és beszámolók viszonya 

Elvárás A gondozási év végi beszámoló megállapításai 
alapján történik a következő gondozási év 
tervezése. 

2021/2022. nevelési évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

A nevelési évben 83 gyermek felvétele történt 
meg. 

A kitűzött célok közül a szülőkkel tervezett közös 
programok megvalósultak. Az őszi hónapokban 
törekedtünk az udvaron töltött kellemes idő 
alatt minél több gyermek beszoktatását 
megvalósítani. A programok mind intézményi 
szinten, mind külön csoportokat érintve 
megvalósításra került. A csoportokba járó 
gyermekek, szüleik és a kisgyermeknevelők 
között sikerült kialakítani a bizalmi kapcsolatot, 
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mely bensőségessé tette a bölcsőde és a család 
együttműködését.  

Szülői értekezletekre és szülőcsoportos 
beszélgetésre november és május hónapban 
került sor. 

 

 

Személyiségfejlesztés 

A gyermekek szociális hátrányai 

Elvárás Az intézmény vezetése és érintett 
kisgyermeknevelője információkkal rendelkezik 
minden gyermek szociális helyzetéről. 

2021/2022. gondozási évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

A bölcsődébe történő felvételkor a 
családlátogatások nagy részben megtörténtek. A 
nevelési év folyamán két gyermek esetében 
készült Pedagógiai vélemény a Kertváros 
Szociális Központ - Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat részére. A kapcsolattartás folyamatos 
volt az intézmények között. 

 

Közösségfejlesztés 

Intézményi közösségépítő tevékenységek 

Elvárás A szülők a megfelelő kereteken belül részt 
vesznek a közösségfejlesztésben. 

2021/2022. gondozási évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Dolgozók részére a szakmai- nap (bölcsődék 
napja) egy kirándulással egybekötött 
csapatkohéziót erősítő program keretében 
valósult meg. A szülők között már a beszoktatás 
napjai alatt kialakul egy egymást segítőkapcsolat 
mely a későbbiek során alapot adott a bölcsőde 
és a család kapcsolatának erősítésére. Nyár 
elején mindannyian örömmel érkeztek a 
bölcsődei gyermeknappal egybekötött 
intézmény születésnapi rendezvényére. 
Elköszönő délután a csoportokban került 
megszervezésre a családok jelenlétében. Közös 
beszélgetés, játék, jó hangulat jellemezte a 
közösen töltött időt. 
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Eredmények 

Az eredményességi mutatók az intézményben (elégedettségmérés eredményei: szülő, 
kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák) 

Elvárás Nyilvántartják és elemzik az intézményi 
eredményeket: 

helyben szokásos megfigyelésen, vagy más 
alapon megszervezett mérések eredményei  

2021/2022. gondozási évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Dolgozói elégedettségi kérdőívet az 
intézményvezető- helyettessel közösen 
készítettük. A dolgozók értékelései a 
munkakörnyezet, belső kommunikáció és 
csoportok elosztása jó, mely így kellemes 
munkanapokat biztosit az intézményben. A 
szülők által kitöltött elégedettséget mérő 
kérdőívek 95%-ban teljes mértékig elégedett a 
bölcsődei neveléssel, a környezettel, 
felszereltséggel. 

 

Belső kapcsolatok, együttműködés 

Az információátadás az intézményi gyakorlata 

Elvárás Az intézmény munkatársai számára biztosított a 
munkájukhoz szükséges információkhoz és 
ismeretekhez való hozzáférés. 

2021/2022. gondozási évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

Havonta vagy szükség esetén a 
kisgyermeknevelőkkel és dajkákkal közösen 
délutáni munkaértekezlet megtartására került 
sor. A szakmai kérdésekben, változásokban 
érintett témák havi rendszereséggel kerültek 
megbeszélésre. A szakmát érintő újítások, 
jogszabályváltozások folyamatos nyomon 
követesé és a mindennapi nevelés- gondozás 
munkafolyamatába beépítésre kerültek a 
bölcsőde életébe.  
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Az intézmény külső kapcsolatai 

A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről 

Elvárás Az intézmény a helyben szokásos módon 
tájékoztatja külső partnereit (az 
információátadás szóbeli, digitális vagy 
papíralapú). 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési 
lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 

2021/2022. gondozási évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

A különböző intézményekkel (Szociális Központ 
Gyermekjóléti Szakszolgálat, Óvodák, 
Önkormányzat) a kapcsolattartás személyesen 
és digitális úton is folyamatos volt. A nevelési év 
elején a kapcsolattartás a szülőkkel és az 
információk átadása személyesen, illetve a 
családi füzeten keresztül történt. A Pedagógiai 
Szakszolgálattól érkező pszichológus heti 
rendszereséggel nyomon követte a 
nehézségekkel küzdő gyermekeket, tanáccsal 
látta el a szülőket és a kisgyermeknevelőket. A 
bölcsőde gyógypedagógusa folyamatosa 
segítette munkánkat és biztosította a fejlesztést 
az érintett gyermekek esetében valamint 
konzultációs lehetőséget biztosított a szülők 
részére.  

 

Személyi feltételek, tárgyi feltételek 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

Az infrastruktúra értékelése az intézmény, gondozási, fejlesztési struktúrájának, pedagógiai 
értékeinek, céljainak tükrében 

Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a szakmai 
program megvalósításához, szükséges 
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a 
fenntartó felé. 

2021/2022. gondozási évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

A fenntartó jóváhagyásával a késő őszi 
hónapokban megvalósult az utcafronti kerítés 
elemek cseréje, illetve a bölcsődei teraszok 
korlátjainak cseréje is.  

A 3.,4. csoportszoba, tálalókonyha, illetve a 
gazdasági iroda festése a nyári zárás ideje alatt 
elkészült. 

Két egységben csoportszobákat elválasztó ajtók 
cseréje megtörtént fa, biztonsági üveges 
kivitelben. 
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Május végén telepítésre került az udvarra egy új 
csúszdás minivár, illetve gumiburkolat cseréje a 
játék körül. 

A 3. 4. csoportszobához tartozó fürdőszobában 
javításra került a falon belüli vízvezeték. 

Az intézmény 40 éves jubileuma alkalmából 
mesekönyvek, kismotorok, futóbiciklik, 
gyermekágynemük. 

A nyári zárás alatt a csoportszobákban, 
közlekedő terekben és az irodákban LED, szem 
kímélő lámpatestek felhelyezése megvalósult. 

 

 

Szervezeti feltételek 

Elvárás Az intézmény rendszeresen felméri a 
szükségleteket, reális képpel rendelkezik a 
nevelő munka humánerőforrás szükségletéről. 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező 
hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a 
fenntartó számára. 

2021/2022. gondozási évben az alábbiak szerint 
valósult meg 

A nevelési év folyamán határozott idejű 
szerződéssel két kisgyermeknevelő került az 
intézménybe új munkavállalóként. A nevelési év 
folyamán az álláshelyek folyamatosan be voltak 
töltve. 

A bölcsődei nevelésben hangsúlyos szerepet kap 
a zenei nevelés magasabb szintre emelése. 
Ennek érdekében egy külsős szakember 
bevonásával megvalósult a gyermekek 
életkorának megfelelő zenei anyag feldolgozása 
délelőtti foglalkozásokon. 

 

 

Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai  

Alapító okirat szerint ellátott feladat 

Alapító okirat szerint 

Adat Bölcsődei nevelésben résztvevő 
összes (fő) 

Alapító okirat 
szerinti 

maximálisan 
felvehető 

gyermeklétszá
m 

Férőhely 
kihasznált

-ság 

°% 

napi 
nyitva 

tartás 
tól-ig 

napi 
nyitva-
tartási 

óra 

Bölcsődei 
csoporto
k száma 

 18 108           70                                                                                                                            6 17 8 



6 
 

 

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság 

Bölcsődés gyermekek létszám mutatói 2020/2021. gondozási év 

 december 31. május 31. 

Bölcsődés gyermekek létszáma 93 103 

Ténylegesen gyermeklétszám alapján 
meghatározott csoport átlaglétszám 
fő/csoport 

12 13 

Étkező gyermekek létszáma 92 102 

Veszélyeztetett gyermek létszáma 0 0 

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 0 0 

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű 1 2 

 

A gyermek adatai 

Adat Nem magyar 
állampolgárságú 

gyermek létszáma 

 

Nemek aránya 

              Fiúk Lányok 

2021.12.31. adat 0 0 0 

 

 

Bölcsődei csoportok adatai 

Ssz. Bölcsődei csoport neve december 31. 

létszám 

1. Halacska  11 

2. Napocska  12 (csecsemő csoport) 

3. Katica 13 

4. Pillangó 13 

5. Tulipán 13 

6. Csiga 12 

7. Gomba 14 

8. Süni 13 
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Felvételi adatok 

Adat Beiratkozott 
gyermekek létszáma 

Elutasított gyermekek 
létszáma 

A felvételt nyert 
gyermekek létszáma 

A 2021/2022. 
gondozási évre 

79 1 86 

 

Intézményszervezet, vezetési szerkezet, álláshely összetétel  

Adat Engedélyezett 

álláshelyek száma 

1 
kisgyermeknev

előre 

jutó 
gyermekek 
létszáma 

Bölcsődei 
csoportban 

foglalkoztato
ttak létszáma 

(fő) 

 

Engedélyezett 
álláshelyek 

száma 

Kisgyermeknevelő Nő Férfi Technikai 

2021. 12.31.  30 18 6-7 22 1 2+2 (4 órás) 

Intézményvezetés 

Bölcsődevezetés (név szerint) 

Intézményvezető Intézményvezető-helyettes 

 Losoncziné Szabó Judit  Bokor Andrea 

 

 

Nem kisgyermeknevelő munkakörben dolgozók adatai 

 

Adat 

 

Bölcsődei dajka 

 

Karbantartó/
takarító 

 

Gazdasági ügyintéző 

 

konyhai dolgozó 

2021.12.31. 4 1+2 1 2 

 

Az bölcsődei ünnepek, nevelés nélküli munkanapok, nyílt nap, bölcsődei rendezvények  

Adat Bölcsődei ünnepek, rendezvények 

Program 
megnevezése 

Program felelőse Résztvevők 
száma (gyerek) 

fő 

Résztvevők 
száma (szülő) 

fő 

2022.11.11. Márton napi 
délután 

intézményvezető- 
kisgyermeknevelők 

31 24 

2021.12. Adventi 
készülődés 

Kisgyermeknevelők 37 0 

2021.12.06. Mikulás várás Kisgyermeknevelők 57 0 
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2021.12. Karácsonyi 
délelőtt 

Kisgyermeknevelők 39 0 

2022.02.15. Farsang Kisgyermeknevelők 62 0 

2022.06.03. Gyereknap 
Intézmény 40 
éves születésnap 

Bölcsőde dolgozói 92 126 

2022.06. Bölcsőde 
elköszönő 
délután 

Kisgyermeknevelők 78 150 

 

Belső ellenőrzés 

Adat Az ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzés 
tartalma 

Az 
ellenőrzést 

végezte 

Az 
ellenőrzött 

neve 

A keletkezett 
dokumentum 
megnevezése 

Az 
ellenőrzés 

eredménye 
(megfelelő 

vagy a 
fejlesztendő 

terület) 

       

 

Továbbképzések (külső, belső). Belső tudásmegosztás 

Akkrediált 
továbbképzésben 

résztvevők létszáma 

Nem 
akkrediált 
tovább-

képzésen 
résztvevők 
létszáma 

Tanúsít-
ványok 
száma 

Intézményi 
belső tudás-
megosztás 
programok 

száma 

Intézményi belső 
tudás-megosztás 

programon 
résztvevők száma 

16 fő 0 41 2 16 

 

Intézményi dokumentumok 

Ssz. A dokumentum 
megnevezése 

Elő-terjesztő Előterje
sztés 
ideje 

A 
dokumentum 
elfogadásának 

dátuma 

Hatályba 
lépés ideje 

Ikt.szám 

1 Tanúsítvány- 
férőhely szám 108 
fő 

   2022.01.27.  

2       

3       
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Gyermekvédelmi feladatok 

A kapcsolattartás formája A program 
felelőse 

A programon 
résztvevők 

létszáma szülő 
(sz) fő 

A keletkezett 

dokumentum 
megnevezése 

személyes Jung Katalin 0  

 

Külső-belső információáramlás 

Az 
információ 

áramlás 
formája 

Felelőse Tartalma A keletkezett 
dokumentum 
megnevezése 

A keletkezett 

dokumentum 
iktatószáma 

Személyesen Vezető, 
kisgyermeknevelő 

   

Írásban Vezető, 
kisgyermeknevelő 

Gyermek 
fejlődése 

Pedagógiai 
vélemény 

177/1/2021 

 

 

Az óvoda-bölcsőde átmenet támogatása 

Adat A formája Tartalom Felelős Létszám szülő (sz) fő 
gyerek (gy) fő 

 Tájékoztató 
szülői értekezlet 

Szülők 
támogatása, 
segítése 

Óvodai életre 
felkészülés, 
óvodák 
sajátosságainak 
bemutatkozása a 
meghívott 
óvodák 
intézményvezetői 
által 

intézményvezető 48 szülő vett részt 
összesen 

78 gyermek szeptember 1-
től óvodába ment 

 

Tárgyi eszközfejlesztés (Eszköz és felszerelésjegyzéknek való megfelelés) 

Ssz. Az 
eszközfejlesztés 

helyszíne 

Eszköz 
megnevezése 

Darabszáma Értéke/nettó 

1. Bölcsőde udvara Csúszdás 
minivár+ 
rajztábla 

1 1.198 500,- 

2. Vezetői iroda Irodai asztali 
számítógép 

1 220.000, - 

3. Tálalókonyha Víztisztitó 
berendezés  

1 249 600,- 
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4. Gazdasági- 
vezetői iroda 

Irodabútor 5 203 000,- 

5.  Csoportszoba Csoportszobák 
közti ajtók 

2 1.403 000,- 

6. Udvar Futóbicikli, 
motor 

40 500 000,- 

7. Csoportszoba Mese és szakmai 
könyvek 

180 319 000,- 

8. Csoportszoba Gyermekpaplan, 
lepedő és 
paplanhuzat 

268 477 000,- 

9. Intézmény belső 
helyiségei 

LED szemkímélő 
lámpatest 

70 2.525 000,- 

 

PR, marketing feladatok ellátása (intézménymenedzselés, képviselet) 

Adat Tevékenység Tartalom Felelős A résztvevők 
létszáma 

 Honlap frissítés Intézmény 
letölthető és 
tájékoztató 
dokumentumok 

Vezető, informatikus  

 

A gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése 

Adat Tevékenység Felelős A résztvevők létszáma Értékelés (megfelelő 
vagy fejlesztendő 

terület) 

 Bölcsőde orvos Vezető/ 
kisgyermeknevelők 

minden gyermek státusz vizsgálat, 
fejlődés nyomon 
követése 

 

I. Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése 
1. A gondozási-, tanulási-, fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Milyen módon biztosítja, hogy a nevelés/tanulás a gyermeki fejlődést eredményezze? 

A bölcsődei nevelés országos alapprogramjának megfelelő napirend kialakítása. 

Kisgyermeknevelői munkatervek (évszakoknak megfelelően). 

Életkornak megfelelő ismeretanyag nyújtása. 

Gondozási helyzetek neveléssel összekapcsolva. 

Önállósági törekvések támogatása. 
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Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a gondozási/tanulási folyamatba? 

A gyermekek életkori sajátosságait egyéni fejlődési ütemét, egyéni igényét figyelembe véve történik 
a gondozásba épített nevelés, mely a fejlődési dokumentáció vezetésében nyomon követhető. A 
normál fejlődési ütemtől eltérő fejlődési gyermekek esetében konzultáció történik a 
kisgyermeknevelő, bölcsődevezető és a Pedagógiai Szakszolgálat és a bölcsőde gyógypedagógusával 
közösen. A bölcsődében és a Szakszolgálatnál történő eredményekről, szükségletekről írásban 
tájékoztatás készül a szülő részére. A  gyógypedagógus javaslatait a kisgyermeknevelők igyekeznek 
a mindennapi tevékenységekbe is beilleszteni, melyet a szülők is végezhetnek otthon az eredményes 
fejlődés érdekében. 

Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektívitás az intézmény napi 
gyakorlatában? 

A rendszeres szakmai munka ellenőrzés tapasztalatait, visszajelzéseit egyéni megbeszélés keretein 
belül valósítjuk meg. A kisgyermeknevelőknek is lehetőségük van az általuk végzett tevékenység 
értékelésére. A gyógypedagógus által végzett tevékenységekről, eredményekről a gyermek üzenő 
füzetébe, egyéni fejlődési lapra írásban történik a bejegyzés és a szülők tájékoztatása, illetve 
személyes beszélgetés formájában a pedagógussal, szülővel közösen. 

Hogyan gondoskodik az intézményvezető arról, hogy az éves gondozási, tanulási ütemterv, a 
tevékenységi terv, az alkalmazott módszerek a gyermeki igényeknek megfeleljenek, és hozzájáruljanak 
a fejlődéshez? 

A Bölcsődei Nevelés Gondozás Alapelveit betartva történik a mindennapi gondozásba épített 
nevelés. A kisgyermeknevelők heti tevékenység tervezetet készítenek figyelembe véve az adott 
csoportba járó gyermek életkorát, fejlődési ütemét, egyéni szükségletét, ismeretanyagát. 

Hogyan működik a differenciálás és az adaptív nevelés az intézményben és saját gondozási/tanítási 
gyakorlatában? 

A gyermek egyéni fejlődési ütemét figyelembe, az egyéni bánásmód elve alapján történik, minden 
gondozási folyamat során (étkezés, önállóság, szobatisztaságra nevelés). A gyermek 
személyiségének kibontakozásában fontos szerepet játszik az őt körülvevő személyi és tárgyi 
környezet. Mindezek figyelembevétele elengedhetetlenül szükséges a személyre szabott 
pedagógiai-nevelési módszerek alkalmazásához. 

Hogyan kapcsolódik be az intézményvezető az intézmény innovációs tevékenységébe? 

A bölcsődei Nevelés Országos Alapprogramját tekintve, illetve a Gyermekek Napközbeni Ellátásához 
Illeszkedő Standard a szakmai módszertani változtatások, újítások folyamatos nyomon követése 
által, melyet a mindennapi nevelés- gondozás folyamatába beépítve törekszünk alkalmazni a helyi 
sajátosságoknak megfelelően. 

 Az intézményben heti rendszereséggel zeneterapeuta szakember tartott zenei foglalkozást a 
csoportokba. Szem előtt tartva az életkori sajátosságokat, a bölcsődés gyermekdal és 
hangterjedelmének megfelelő előírásokat. 
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2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása? 

A vezetői jövőkép összhangban van a bölcsődei nevelés országos alapprogramjában foglaltakkal és 
a fenntartó által megfogalmazottokkal.  

Szervezeti működés hatékonyabbá tétele. Munkahelyi légkör folyamatos javítása és fenntartása. 
Belső tudásmegosztó fórum keretén belül, illetve személyes beszélgetések, szakmai módszerek 
újragondolása által. 

A partnerközpontú működés feltételrendszerének hosszú távú biztosítása szülőkkel, külső 
intézményekkel egyaránt. 

Egységes norma biztonság és stabilitás teremtése. 

Milyen viszonyban van az intézményi jövőkép a vezetői pályázatban megfogalmazott célokkal? Az 
intézményvezető hogyan alakítja ki és hogyan kommunikálja az intézmény közös értékeken alapuló 
vezetői jövőképét, céljait? 

Cél az egységes, jó szakmai színvonalú, önálló arculatú intézmény működtetése, ahol a 
gyermekek családias, szeretetteljes, derűs légkörben kapják meg a számukra legmegfelelőbb 
bölcsődei ellátást.  
Törekszem olyan munkakörnyezet kialakítására, ahol a kisgyermeknevelők, bölcsődei dajkák, 
valamint az élelmezés és a karbantartás területén dolgozó kollégák a szakmai 
kompetenciájukban erősítve és támogatva vannak. 
Fontosnak tartom a szülőkkel bizalomra épülő partneri kapcsolat kialakítását. A bölcsőde a 
családi nevelést segítő és támogató szociális intézmény.  

Hogyan, mi alapján alakítja, módosítja, változtatja a képzési struktúrát, képzési specialitásokat? 
Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra? 

Az elmúlt nevelési évben biztosítottuk minden arra kötelezett dolgozó számára a továbbképzéseken 
való részvételt. Fontos, hogy ezeken a képzéseken az alkalmazottak ösztönzést kapjanak a 
kompetenciafejlődésre, a különböző készségek kiművelésére, új gyakorlati módszerek 
megismerésére. A résztvevők napi munkájukhoz nem csak szakmai megújulást, de egyben lelki 
feltöltődést is kapnak a közös élmények, a közös tanulás, az új kapcsolatok révén. 

Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető a bölcsőde céljainak elérése érdekében? 

A kisgyermeknevelők érzékenyítésé által és mintát nyújtva a szülőkkel történő kapcsolattartás és 
belső légkör kialakításában, igyekszem az intézményt szeretetteljes környezetté alakítani. Az 
intézmény külső és belső tereinek szépítése, otthonosabbá tétele minden kolléga közös aktivitását 
mutatja. A családokkal történő kapcsolattartás személyes formái az első találkozás, a szülői 
értekezlet, bölcsődelátogatás, családlátogatás, fogadóóra, szülőcsoportos beszélgetés. Első 
találkozás alkalmával fontos a kölcsönös bizalomra épülő, partneri kapcsolat alapozása. Feltétel 
nélküli elfogadással, pozitív attitűddel, empátiával szükséges a szülőket is fogadni, hiteles és pontos 
tájékoztatást nyújtani a bölcsődébe érkező szülőknek, érdeklődőknek. 

Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre 
szorulnak? Mi történik ezekkel? 

A bölcsőde négy nagyobb (14 fő) csoportját tekintve a megfelelő munkaszervezés nehezebb, 
szükséges biztosítani a kisgyermeknevelők gondozási műveletei során a bölcsődei dajka folyamatos 
jelenlétét segítségét. Teljes létszám esetén humán erőforrás tekintetében a munkaidő 
megszervezése, a bölcsőde napirendjének legmegfelelőbb kialakítása esetenként nehézséget okoz. 
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Hogyan segíti a nevelőtestület tagjait a megjelenő változások értelmezésében, megközelítésében? 

A változások, változtatások alapos megismerése után részletes tájékoztatás nyújtása a nevelésben 
részt vevő kollégák részére. Kérdések, észrevételek egyeztetése. 

Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet? 

Folyamatosan nyomon követem a szakmai változásokra épülő újításokat, melyet igyekszünk 
megismerni és a saját gyakorlatunkba is alkalmazni, támogatva a dolgozókat az új ismeretek 
feldolgozásában, a mindennapi gyakorlatban történő alkalmazásában.  

 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan, milyen témákban történik az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek és fejleszthető 
területek meghatározása? 

Az intézmény működését érintő szakmai tevékenységekről, illetve az elért eredményekről történő 
beszámoló, előadás során. Az éves munkatervben foglaltak nyomonkövetése, elemzése. 

Fejleszti-e önmagát folyamatosan az intézményvezető? Ha igen, hogyan és milyen témákban? Hogyan 
tartja naprakészen szakmai tudását, vezetői kompetenciáit az intézményvezető a szervezeti célok 
elérése érdekében? 

Igen figyelemmel kísérem, nyomon követve a legfrissebb szakmai változásokat igyekszem szakmai 
tudásomat naprakészen tartani. 

Mennyire hatékony, eredményes az intézményvezető kommunikációja? 

A nevelési év végén készített Szülői Elégedettségi kérdőív visszajelzése alapján a válaszokból pozitív 
eredmény, elégedettség volt mérhető. 

Milyen mértékű elkötelezettséget mutat a gyermek, a kisgyermeknevelők, és önmaga képzése és 
fejlesztése iránt? 

A kisgyermeknevelők az elmúlt évben több képzésekben is részt vettek, mely erősíti szakmai 
ismereteiket, növeli az elhivatottságot. Fontos, hogy ezeken a képzéseken az alkalmazottak 
ösztönzést kapjanak a kompetenciafejlődésre, a különböző készségek kiművelésére, új gyakorlati 
módszerek megismerésére. A résztvevők napi munkájukhoz nem csak szakmai megújulást, de 
egyben lelki feltöltődést is kapnak a közös élmények, a közös tanulás, az új kapcsolatok révén. 

Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői pályázatban leírt célok, feladatok? Mi indokolja az esetleges 
változásokat, átütemezéseket? 

Az elmúlt évben nagyszámú szülői részvétellel tartottuk az első közös szülői értekezletet. A 
beszoktatás az őszi hónapok alatt gördülékenyen folyt. Decemberre már szinte minden csoportban 
teljes létszám volt. Sikerült a szülőkkel közösen tervezett programok megvalósítása, mely mind a 
gyermek, mind a szülők pozitív visszajelzései alapján kellemes hangulatban zajlott.  Az óvodába 
készülő gyermekek részére első alkalommal került megszervezésre bemutatkozó, tájékoztató szülői 
értekezlet a város óvodáinak intézményvezetői részvételével.  

Az intézmény különböző helyiségeiben, csoportszobákban a tervezett felújítások megvalósultak, 
mely komfortosabbá és családiasabbá tette a munkahelyi környezetet. Az előző évi költségvetés 
tervezet alapján a gyermekek részére tervezett eszközbeszerzések megvalósultak, melyeket nagy 
örömmel vettek használatba. A bölcsődei napirend legmegfelelőbb kialakítása érdekében a 
kisgyermeknevelők és bölcsődei dajkák munkarendje átalakításra került a nagylétszámú csoportok 
legmegfelelőbb ellátása érdekében.  
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 A bölcsődén belül a módszertani szabadság és önállóság az elsődleges szempont, mely a környezet 
kialakítása tekintetében is elvárja a kreatív és alkotó gondolkodást. Általános elvárás a 
kisgyermeknevelőktől az előkészített környezet pedagógiai tudatossága, az esztétikum és 
természetesség kiemelt szerepe, valamint a kreatív eszközrendszer felhasználása.   

 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan, mi alapján osztja meg a vezetési feladatokat az intézményvezető vezetőtársaival, kollégáival? 

Szakmai, pénzügyi, kötelezettségvállalási feladatkörök és területek szerint. A feladatok ellátásában 
szoros együttműködésre törekszünk, mely az intézmény legmegfelelőbb működését szolgálja. 

Hogyan vesz részt személyesen az intézményvezető a kisgyermeknevelők ellenőrzésében és 
értékelésében? 

Időszakos, véletlenszerű jenlétek során a csoportokban, szabadidős tevékenységekben célzott vagy 
véletlenszerű megfigyelések során. A tapasztaltak célzott megfigyelése esetén írásban és szóban 
történik. A megfigyelések szakmai kérdéseket, tevékenységeket, gondozási feladatok alapos 
megfigyeléseit tartalmazza. 

Milyen módszerekkel, hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a munkatársakat és 
gyermekeket? 

A gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve törekszünk minden esetben a legmegfelelőbb 
módszer megtalálására és a bölcsődei életbe történő beépítésre. A megfigyelések tapasztalatait, 
eltéréseket, különbözőségeket személyes megbeszélések alkalmával egyeztetve igyekszem az 
álláspontokat egymáshoz közelíteni a szakmai előírásoknak megfelelően. A dolgozók szakmai 
munkájának elismeréséhez dicséretet, támogatást, megerősítést nyújtok, mely a kisgyermeknevelői 
szakma elismerését is növeli.  

Bölcsődék napja alkalmával nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a dolgozók a szakmai ismereteken 
túl csapatépítő tevékenységben és aktív kikapcsolódásban, kiránduláson is részt vegyenek. 

Hogyan tudott kialakított az intézményvezető az intézményen belül – a megosztott vezetésre épülő – 
együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között? Hogyan koordinálja az együttműködést? 

A közös eredmények elérésének fontos alappillére az egymás iránti tisztelet, bizalom, munkakörtől 
függetlenül.  

Észrevételeiket, kérdéseiket munkatársi értekezletek keretén belül és egyéni beszélgetés 
formájában vitattuk meg. Az önállóság erősítése érdekében önként vállalt feladatokkal 
munkafolyamatok megszervezésével igyekeztünk erősíteni személyiségüket, önbizalmukat. A 
megszervezésre került programokra minden dolgozót igyekeztünk bevonni, szívesen vettek részt a 
közös munkában, előkészületekben, mely erősíti a csapathoz tartozás érzését. 

Hogyan méri fel az intézményvezető a fejlesztési szükségleteket az intézményben? Milyen módon 
biztosítja és támogatja az érintetteket, a munkatársakat, az intézmény igényei, elvárásai alapján 
kollégái szakmai fejlődését? 

Az intézmény állapotát és állagát folyamatos figyelemmel kísérem. A dolgozók jelzései alapján 
mérjük fel a fejlesztési szükségleteket. Az intézmény eddigi kialakult arculata szerint hangsúlyt 
fektetünk az új dolgozók beilleszkedésére, támogatva őket az intézmény szakmai munkájának magas 
szintű megismerésében és átvételében. 

A szakmai újítások megismertetésére nevelői értekezlet keretén belül kerül sor, mely interaktív 
helyzetben lehetőség van a tapasztalatok átadására, új kihívásokra való felkészülésre. A külső 
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továbbképzések választásánál hangsúlyt fektettünk a korosztályt leginkább érintő témák 
megválasztására, kommunikáció-személyiségfejlesztés szempontjából. 

Hogyan gazdálkodik a rendelkezésre álló humánerőforrással, hogyan kezeli a szükséges változásokat 
(bővítés, leépítés, átszervezés)? 

A Működési engedélyben meghatározott létszámnak megfelelően biztosítjuk a bölcsőde működését. 
Létszámhiány esetén átcsoportosítással, munkaidő átszervezéssel törekszünk a gyermekek 
legmegfelelőbb ellátására.  

Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a kisgyermeknevelőket? 

A szakmai kérdésekben és az intézményt érintő programok szervezése során együtt gondolkodással 
történik a tervezés és a feladatok megvalósítása. A döntések meghozatalánál szem előtt tartja a 
dolgozók visszajelzéseit, tapasztalatait. 

Mit tesz a nyugodt, munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése 
érdekében? 

A bölcsődén belül a módszertani szabadság és önállóság segíti a kreatív és alkotó gondolkodást. Az 
esztétikusan előkészített környezet pedagógia tudatossága, a természetesség kiemelt szerepe, a 
kreatív eszközrendszer szabad felhasználása a csoportszobai dekorációkban, gyermekek életkorának 
megfelelő berendezés kialakításában erősiti a kisgyermeknevelők egyéni elképzeléseinek 
megvalósítását. A szakmai feltételek biztosításán túl a humánerőforrás biztosításával, bizalomra, 
őszinteségre épülő kollegális kapcsolat kialakításával és a közös programok szervezésével, mely 
csapatépítő hatással bír. 

Működtet-e belső tudásmegosztó fórumokat az egymástól való tanulás és a közös célok elérése 
érdekében? 

A külső továbbképzéseken való részvételek után munkatársi értekezlet keretében megosztják 
tapasztalataikat, új szakmai ismeretüket, innovációs lehetőségeket. Nem csak szakmai megújulást, 
de egyben lelki feltöltődést is kapnak a közös élmények, tapasztalatok, esetmegbeszélések révén. 

 
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése? 

Folyamatosan nyomon követve az erre kialakított, internetes felületen szakmai tudásmegosztó 
fórumokat, a szakmai egyesület tájékoztatóit, illetve a jogszabály változásokat. Az intézmény részére 
folyamatosan érkező szakmai folyóiraton keresztül. 

Az önkormányzat Jogi és Intézményfelügyeleti Irodájával folyamatos kapcsolattartás az intézményt 
érintő jogszabály változásokról, módosításokról. 

Hogyan tesz eleget az intézményvezető a tájékoztatási kötelezettségének? 

A szülők irányába a tájékoztatás a honlapon, faliújságon keresztül, szülői értekezleteken, egyéni 
fogadóóra keretében, valamint írásos formában történik. 

Fenntartó felé jelentések, beszámolók leadásával. 

Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, tárgyak és eszközök, fizikai 
környezet)? 

A gyerekek biztonságos ellátása érdekében a megfelelő térkialakítások, minden rendelkezésre álló 
helyiség célszerű és ötletes kihasználása, a felújításokban rejlő modernizálási és esztétikai 
lehetőségek megragadása. A gyermekre szabott méretek és elérhetőségek, a tudatos eszközvásárlás 
azok az elvek, melyekkel az épületi adottságokat kívánjuk a nevelés- gondozás szolgálatába állítani. 
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A nyár folyamán megújult az udvari minivár csúszdával történő cseréje. Nagymozgást segítő 
eszközök beszerzése történt, mely a nagy udvar adta lehetőségeket kihasználva fejleszti a 
gyermekek egyensúlyérzékét, lehetőséget biztosit a szabadon töltött idő aktív kihasználásában. Az 
udvar folyamatos gondozása igényessé és jól használhatóvá tette a bölcsőde környezetét. 

 

Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát, az intézmény pozitív 
arculatának kialakítását? 

A bölcsőde honlapján megtalálható értékes információk által. Az érdeklődő szülők részére a kora 
nyári hónapoktól a személyes betekintés lehetőségét. A nyár végén a felvételt nyert gyermekek és 
szüleik részére bölcsőde csipegető- ismerkedő délelőttöt szerveztünk, nagy számú érdeklődő 
részvételével. 

Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok döntésének átláthatóságát? 

Szülők és dolgozók tájékoztatása az aktuális szakmai munkáról, működési feltételekről, 
korlátozásokról eredményekről. 

Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert alakított ki az intézményvezető? 

 Az intézménnyel kapcsolatban álló óvodákkal sikerült konstruktív kapcsolatot kialakítani. A 
Pedagógiai Szakszolgálattal a kapcsolattartás folyamatos. A Kertvárosi " Szociális Központ - Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálattal is több esetben is sor került együttműködésre az érintett családok 
legmegfelelőbb ellátása érdekében.  

 

Gyál, 2022 szeptember 27. 

……………………………………………………………. 

intézményvezető 

LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A Gyáli Bóbita Bölcsőde munkatársi közössége a 2021/2022. nevelési év beszámolóját megismerte, 
elfogadta. 

 

Gyál, 2022…….. 

 

………………………………….. 

intézményvezető 

 

A Gyáli Bóbita Bölcsőde 2021/2022. nevelési évről szóló beszámolóját a fenntartó Gyál Város 
Önkormányzata megismerte, és ………../2022. (………..) KT határozattal elfogadta. 

Gyál, 2022…….. 

 

………………………………….. 

Pápai Mihály polgármester 

Fenntartó képviselője 
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Beszámoló 2021/2022 

Gyáli Bóbita bölcsőde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Losoncziné Szabó Judit 

       intézményvezető 
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INTÉZMÉNY ADATAI 

 

Intézmény neve: Gyáli Bóbita Bölcsőde 

Székhelye: 2360 Gyál Klapka Gy.u.7. 

Fenntartó: Gyál Város Önkormányzata 

 

BÖLCSŐDÉNK ALAPFELADATA 

 

A bölcsődei nevelés – gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni 

ellátásának és esetlegesen kiegészítő szolgáltatásoknak biztosításával 20 hetes – 3 éves 

egészséges és a 20 hetes – 6 éves sajátos nevelési igényű gyermek testi- és pszichés 

szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése. A hátrányos helyzetű gyermekek 

esetében a hátrányok és következményeik enyhítésére törekvés. A sajátos nevelési igényű 

gyermekek habilitációjának és rehabilitációjának segítése a gondozás, nevelés, az egyéni és 

csoportos foglalkozások keretében, a gyógypedagógus irányítása alapján. 

 

BÖLCSŐDÉNKRŐL 

1982. májusában nyílt meg Gyál bölcsődéje. A kevés számú jelentkezések miatt 2007-ben a 

bölcsőde két csoportszobájában egy gyáli óvoda gyermekeinek ellátása történt 2010-ig. 2010-

től egy hosszú évekig tartó korszerűsítés, felújítás kezdődött.  

Hosszú évek alatt a bölcsődei férőhelyek száma kevésnek bizonyult a bővülő kisgyermekes 

családok növekvő száma következtében. 2014-től már nyolc csoportszobában, korszerű 

intézményi környezetben kezdődött meg a gyermekek ellátása.  

A lakosság összetételére a változatosság, a sokszínűség, a vegyes társadalmi rétegződés 

jellemző. 

A kibővített, nagyon jó fényviszonyokkal rendelkező épület korszerűen felépített bölcsődéje a 

városnak.  Minden csoportszobához fedett terasz tartozik, mely rossz idő esetén is lehetőséget 

biztosít a szabad levegőn tartózkodásra. A játszóudvar az utcától teljesen védett, zárt. 

Bölcsődénk 108 férőhelyes. 4 gondozási egységben 8 csoportszobában folyik a gyermekek 

szakszerű nevelése-gondozása. Egységenként 12-12 és 14-14 kisgyermek vehető fel. Az 

egységekben négy szakképzett kisgyermeknevelő, valamint négy bölcsődei dajka látja el a napi 

feladatokat. 
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A bölcsődei alapellátás biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a sajátos nevelési igényű 

gyermekek ellátására. Bölcsődénk szükség esetén biztosítja SNI-s gyermek gondozását, 

nevelését.  

 

SZOLGÁLTATÁS 

- Prevenciós program keretében a bölcsődeorvos szülőknek szóló előadása. 

- Só szoba használata biztosított a bölcsődés gyermekek számára heti 2 alkalommal 20-

20 perc időtartamra saját kisgyermeknevelőjükkel. 

- A tornaszobában az érintett gyermekek nagymozgás, koordináció fejlesztése történik 

napi rendszerességgel a bölcsőde gyógypedagógusa által. 

SZAKMAI MUNKA 

A bölcsődei gondozás-nevelés szakmai alapprogramja, alapelvei és feladatai elfogadása és 

gyakorlatban való érvényesítése a gondozói munka minimum követelménye. Kapcsolattartás 

a szülőkkel, a beszoktatás, napirend, a gondozás, a játék a bölcsődei élet fontos elemei és 

helyzetei, amelyek a gyermeki szükségleteken túl személyiségük egészséges formálására, 

szociális képességük fejlődésére is kihatnak. 

A kisgyermeknevelők tevékenysége igen sokrétű. A kisgyermeknevelő feladata az 

intézménybe járó gyermekek gondozása, nevelése, a személyi adminisztráció vezetése. A 

gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe véve végzi a munkáját. A gondozás-nevelés mindig 

személyre szóló. Az egyéni szükségletek kielégítését, az egyéni bánásmód alkalmazását segíti 

a saját kisgyermeknevelői rendszer. Ez a fajta állandóság nélkülözhetetlen az egészséges 

személyiségfejlődéshez. A bölcsődébe történő beszoktatás egy fokozatos kéthetes adaptáció, 

mely idő alatt a kisgyermeknevelő megismerkedik a gyermekkel, kialakult szokásaival, illetve 

törekszik a partneri kapcsolat kiépítésére. 

Kis számban kerül halmozottan hátrányos helyzetű és / vagy veszélyeztetett kisgyermek 

bölcsődébe, akiknek megfelelő ellátása megkülönböztetett figyelmet és nagyobb 

szakértelmet igényel a kisgyermeknevelő részéről.  

2021-ben 2 gyermek érkezett Halmozottan hátrányos helyzetű családból, illetve 

2022-ben 2 gyermek érkezett Hátrányos helyzetet igazoló határozattal. 

Ezeket a feladatokat egyrészt saját kompetencia határainkon belül, másrészt – mint elsődleges 

észlelő és jelzőrendszer – más külső intézmények bevonásával, a velük való együttműködés 

biztosításával valósítjuk meg. Hátrányos helyzetű gyermekek szüleivel való kapcsolattartás: – 

a rendszeres bölcsődébe járás szorgalmazása – a jó kapcsolat megőrzése a szülőkkel, 

családokkal – a szülők szemléletének formálása. Minél több lehetőséget kell biztosítani a 

szülők számára az információ cserére, közös programokra, együtt töltött időre, mely erősíti a 

szülő- gyermek kapcsolatát és a család- intézmény kapcsolatát. 
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Nagyon fontos a család és a bölcsőde jó kapcsolatára. A jó kapcsolat egyik alappillére a 

rendszeres napi találkozás a szülőkkel, ahol alkalom adódik a gyermekekről szóló információk 

átadására, az esetleges problémák megbeszélésére. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a családokkal sikerül jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani. A 

szülők bizalommal fordulnak hozzánk, mert látják, hogy gyermekeik biztonságban érzik 

magukat, folyamatos fejlődésük feltétele biztosított. 

 

TÁRGYI FELTÉTELEK 

Csoportszoba  

A szükséges játék eszközöket az egészséges gyermekek fejlettsége, kora határozza meg. A 

gyermekek számára is biztosítani kell a szükséges játékokat a csoportban. Ezen felül a 

kisgyermeknevelők saját készítésű egyéb, spontán érést és fejlődést segítő játékokat is 

elérhetővé tesznek a gyermekek számára. Zenei fejlesztést (hangszerek, dob, cintányér, 

esőcsináló, csörgők) segítő eszközök. 

 

Tornaszoba 

Külön kialakított helység, ami a folyosóról nyílik és a csoportszobától jól elkülönül. A szoba 

fejlesztőeszközei: 

- mozgásfejlesztést (bordásfal, tornapad, trambulin, hinta, modulkészlet, 

labda), segítő játékok 

 

Gyógypedagógiai fejlesztő szoba 

- percepciós fejlesztést (memória játék, fogantyús puzzle, színek tanulása), 

- finommotorika fejlesztést (toronyépítők, fűzős játékok, formaillesztők, pötyi), 

- beszédfejlesztést (arckifejező kockák, járművek, állatok), 

- vizuális fejlesztést (nyomda, festékek, rajzeszközök), 
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SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

A 2021/2022-es nevelési évben a bölcsődében a teljes létszám 30 fő. 

Megoszlás szerint: 

  1 fő Intézményvezető (csecsemő- és kisgyermeknevelő pedagógus) 

  1 fő Intézményvezető helyettes (csecsemő- és kisgyermeknevelő pedagógus) 

  17 fő Csecsemő és kisgyermeknevelő (1 fő pedagógus, 16 fő szakképzett kisgyermeknevelő) 

  1 fő Gyógypedagógus 

  1 fő Karbantartó 

  2 fő Konyhai kisegítő 

  2 fő Takarítónő (2*4 órás) 

  4 fő Dajka 

Személyi változások: 

Az év folyamán 1 fő kisgyermeknevelő felmentési ideje kezdődött, 1 fő kisgyermeknevelő 

részarányos szabadságát kezdte tölteni a felmentési idő előtt. 2 fő kisgyermeknevelő tért 

vissza a munka világába gyermekgondozási ellátásról. 

 

KÉPZÉSEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK 

A bölcsődei dolgozók képzési rendszere nagy mértékben megváltozott az elmúlt 8-10 év során. 

A kisgyermeknevelők végzettsége főiskolai képzéssel is megszerezhető, a szakmai fejlődés 

érdekében egyre több továbbképzésre van lehetőség, mely a megváltozott szakmai elvárások 

erősítésére és szélesebb ismeretanyag elsajátítására alkalmasak. a képzéseken egyre nagyobb 

hangsúlyt kap az eltérő fejlődési ütemű gyermekek felismerése, megközelítési technikák 

elsajátítása. A bölcsődei csoportokba fogadhatnak sajátos nevelési igényű gyermeket az 

intézmény végezheti az érintett gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését 

és gondozását is.  

Az eredményes munkavégzés érdekében a kisgyermeknevelők részt vesznek a 9/2000. (VIII.4.) 

SzCsM rendelet által kötelezően előírt képzéseken, melyek 2021/2022-ben a következők 

voltak: 

- Szociális Mester Ágazati Vezetőképzés (Pázmány Péter Kat. E.) 2 fő 

- Munkakörhöz kapcsolódó kötelező továbbképzés: Jogszabály/jogismeret, 

Kiégés felismerése és kezelése 13 fő 

- Szabadon választható képzés 



6 
 

A Montessori Pedagógia gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a bölcsődei 

csoportban 2 fő 

Zenei Nevelés a bölcsődében (Ringató) 5 fő 

Jeles napok a bölcsődében 1 fő 

 A továbbképzéseken megszerzett tudást, új ismereteket megosztjuk egymással szakmai 

beszélgetések kapcsán, és alkalmazunk a mindennapi munkánkban. A sikeres és eredményes 

munkavégzéshez a folyamatos fejlődés, új ismeretek befogadása, alkalmazása 

elengedhetetlen. 

 

KAPCSOLATTARTÁSOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

Családok és bölcsőde kapcsolata 

Fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést, a kölcsönös bizalmon alapuló korrekt 

partneri viszony kialakulását szülő és kisgyermeknevelő között. A család-bölcsőde 

kapcsolatának elmélyítése érdekében a bölcsőde megismerésétől az óvodába kerülésig 

törekszünk minél több lehetőséget biztosítani a családokkal való találkozásokhoz. Kiemelten 

figyelünk a kétoldalú tájékoztatásra és a szülői visszajelzésekre is, melyekre a következő 

alkalmak nyújtanak lehetőséget: 

➢ napi találkozások (bevétel, hazaadás) 

➢ átadóban kihelyezett információk 

➢ kisgyermeknevelő által üzenő füzetbe írt fejlődéssel kapcsolatos észrevételek 

➢ szülőcsoportos beszélgetések 

➢ családi napok, ünnepek  

➢ egyéni konzultáció 

A bölcsődei beiratkozás előtt a szülők gyakran igénylik, hogy megtekinthessék bölcsődénket. 

Ennek megfelelően az ismerkedés folyamata a bölcsőde kóstolgatóval kezdődik, melyre a 

szülők gyermekükkel együtt érkeznek. 

Szülői értekezlet:  

Évente 2 alkalommal tartunk intézményünkben szülői értekezletet, melynek témái:  

„Bölcsődés leszek” szülői értekezlet augusztus 24.,25.-én volt megtartva. Előző évekhez 

hasonlóan nagy sikerű volt, mert a felvételt nyert gyermekek szülei idén 100%-ban voltak 

jelen. A szülők nagyon érdeklődőek voltak. A szülői értekezlet után lehetőségük volt a leendő 

kisgyermeknevelőkkel megismerkedni, beszélgetni, betekintést nyerni a majdani 

csoportszobába. Ennek köszönhetően már nem volt idegen a beszoktatáskor való találkozás. 

„Óvodába megyek” szülői értekezlet április 7-én volt megtartva melynek meghívott vendége 

volt a három városi óvoda vezető asszonya, akik tájékoztatást nyújtottak a szülőknek az óvodai 

beiratkozásról, nyílt napokról, óvodai éltről. Minden érintett szülő részt vett a szülői 
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értekezleten. A szülők visszajelzése alapján nagyon hasznos dolgokat tudtak meg, illetve 

lehetőségük volt félelmeik eloszlatására kérdéseket feltenni. 

Együttműködések 

A Gyvt. 17. §-a értelmében bölcsődénk együttműködik minden intézménnyel, személlyel, 

akikkel a gyermek ellátása során kapcsolatba kerülünk. A társintézményekkel folyamatos 

kapcsolatban vagyunk. 

A Kertvárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti szolgálat a kapcsolat aktív és folyamatos. 2021-

ben 4 gyermekről készítettünk írásos pedagógiai véleményt.  

2022- ben egy gyermek esetében történt jelzés és pedagógiai vélemény készítése a Család – 

és gyermekjóléti szolgálat felé, hogy az érintett család a későbbi óvodában töltött évek alatt 

is szakszerű segítséget kapjon a gyermek nevelésével és a család egységének fenntartásával 

kapcsolatban. 

 

PROGRAMJAINK 2021/2022-ben 

Zenés délelőttök- egy zeneterapeuta részvételével szeptembertől heti rendszereséggel volt a 

csoportokban zenei foglalkozás, melyen a gyerekek és kisgyermeknevelők új dalokkal 

ismerkedtek meg, különböző hangszereket próbáltak ki 

Márton napi lámpás sétakör az intézmény épületében és udvarán a szülők részvételével. 

Mikulás-December 6-án délelőtt a csoportjainkba is megérkezett a Mikulás.  

Adventi ráhangolódás- délelőtt a nagyobb gyerekekkel mézeskalácsot készítettek a 

csoportokban, melyet a konyhán megsütöttek és megkínáltak az intézménybe járó 

gyermekeket. 

Farsang- minden évben megünnepeljük délelőtt a csoportokban. 2021-ben február 15.-én 

tartottuk a mulatságot. A csoportok izgatottan készültek erre a napra. A kisgyermeknevelők a 

nagyobb gyerekekkel színes dekorációkat készítettek. A kisgyermeknevelők is jelmezt öltöttek 

és ezzel még a kissé bátortalanabb gyermekek is kedvet kaptak, hogy megmutassák magukat 

a saját „maskarájukban”. 

Húsvét váró- Délelőtt a gyermekek a bölcsőde udvarán keresték a színes húsvéti tojásokat, 

kosárba gyűjtötték, melyet nagy örömmel fogyasztottak el ebéd. Ez a húsvét előtti 

programunk egyike azoknak, amelyet délután a szülőkkel együtt élnek meg a gyermekek. A 

kisgyermeknevelők kreatív kézműves foglalkozással készültek. Tapasztalatunk szerint a közös 

élményen alapuló tevékenységek nagyon pozitív hatással vannak a szülő-gyermek, szülő-szülő, 

szülő-nevelő kapcsolatra. 
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Gyereknap és a bölcsőde 40 éves születésnapja- A 2022-es évben a két eseményt összekötve 

egy napon tartottuk, mely június 3-án volt. A jó hangulatról délelőtt a kisgyermeknevelők és a 

zeneterapeuta gondoskodtak. A délutáni rendezvényen az intézménybe járó gyermekek és 

szüleik részvételével, a városvezetés az intézményvezetők és egy bölcsődei szakember 

részvételével zajlott. Az ünnepi műsoron a Buborék együttes gondoskodott a jó hangulatról, 

illetve a kisgyermeknevelők népdalcsokra színesítette a programot. A sokszínű kerti partin volt 

még arcfestés és lufi hajtogatás és ugrálóvár.  

Bölcsőde elköszönő délután-A búcsú, nem mindig könnyű, de az élet velejárója. Azok a 

kisgyermekek, akik ezen a napon megkapják a tarisznyát, hozzá rengeteg hasznos útravalót 

"pakolunk bele". A kisgyermeknevelők körültekintő gondoskodása, a sok-sok tudás, amit a 

bölcsődében sajátítottak el, nem fog eltűnni nyom nélkül, azt az óvodában hasznosíthatják 

tovább. A nevelési év végén 78 kisgyermek kezdte meg az óvodai életet. 

 

ELLENŐRZÉSEK 

2022.02.03. Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala: Hatósági ellenőrzése során 

hiányosságot, problémát nem találtak 

2022.02.10. Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági helyszíni ellenőrzést tartott, melyen 

megállapítást nem tettek, hiányosságot nem találtak. 

2022.06.08. Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala: A bölcsőde étkeztetésének 

ellenőrzése történt. A szemle során közegészségügyi hiányosság nem került megállapításra. 

Negyedévenként belső ellenőrzés céljából a bölcsődei csoportnaplók, gyermekdokumentációk 

tartalmának ellenőrzése történik.  Az intézmény tisztaságával kapcsolatban az ellenőrzés 

leggyakrabban véletlenszerű, melyek után az eltérések, hiányosságok megbeszélése 

értekezlet keretében történik.  
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FELÚJÍTÁSOK 

Felújítási munkálatok a 2021-es évben:  

- bölcsőde utcafronti kerítés elemeinek cseréjével kezdődött 

- terasz korlátok cseréje 

- az épület szennyvízelvezető csőhálózatának részleges cseréje 

- 2 egység csoportszobák közti ajtóinak cseréje 

- 2 csoportszoba és fürdőszoba festése 

- egy gyerek fürdető falba helyezett vízvezetékének részleges cseréje 

- 8 csoportszoba, 4 iroda és a folyosók világításainak cseréje LED lámpatestekre 

- 3 iroda laminált padlózása, festése 

- tálaló konyha festése 

 

BESZERZÉSEK, BERUHÁZÁSOK 

- ipari mosogatógép 

- játszóudvar csúszdás minivár  

- asztali számítógép 

- víztisztitó berendezés 

- gyermek ágynemű, húzatok beszerzése 

- mesekönyvek, irodalmi szakkönyvek 

- futóbicikli, gyermekmotor 

- irodai bútorzat 



Tárgy: Javaslat a Gyál Város 
Önkormányzata által fenntartott 
intézmények és gazdasági társaságai 
rezsicsökkentési intézkedési terveinek 
megismerésére és elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A kedvezőtlen gazdasági környezeti változások, valamint a szomszédságunkban zajló, és egyre inkább elhúzódó 
háború miatt drasztikusan emelkedtek, és emelkednek az energiaárak Európában, mely miatt a Kormány 2022 
júliusában energia veszélyhelyzetet hirdetett1. A magas energiaárak nem kímélik önkormányzati fenntartású 
intézményeinket sem. 

A jelenlegi energia veszélyhelyzet az önkormányzatok számára hatalmas kihívást jelent, és az épületek 
üzemeltetőinek és használóinak tudatos, költséghatékony, az energiafelhasználást csökkentő, illetve optimalizáló 
megoldásokra, és magatartásokra van szüksége. A mindennapi élet rutintevékenységeit muszáj újragondolni 
annak érdekében, hogy Önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatait a lehető legmagasabb 
színvonalon, a hatályos jogszabályokat maximálisan betartva, ugyanakkor költséghatékonyan tudja ellátni és 
biztosítani ebben a szorult helyzetben. Szükséges egyes racionális lépések megtétele annak érdekében, hogy az 
energiafelhasználást, és ezáltal a költségeket csökkentsük. 

Jelen előterjesztéssel egy időben tárgyalja a Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) munkaidő-beosztásának, és ügyfélfogadásának rendjét meghatározó rendelet 
módosítását, mely módosítás arra irányul, hogy veszélyhelyzetben, vagy a Hivatal érdekkörében 
felmerülő, például gazdasági ok esetén a hivatali dolgozók munkaidő-beosztását, illetve a Hivatal 
ügyfélfogadását racionalizálni lehessen; továbbá tárgyalja az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár tevékenysége átmeneti, 2022. december 19. és 2023. február 28. közötti időszakra vonatkozó 
szüneteltetésének tervét, valamint az intézmények energetikai korszerűsítését. 

Ahogyan fentebb utaltunk rá az energiaárak drasztikus áremelkedése begyűrűzött a gazdaság egészébe, és az 
önkormányzatokat sem kíméli a helyzet. Az energiaárak emelkedésén túl problémát jelent a piaci környezet 
változékonysága, ami miatt az önkormányzati költségvetés tervezhetősége is bizonytalanná válik. 

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. 
(VI.17.) Korm.rendelet értelmében az önkormányzatok és intézményeik kikerültek a „rezsicsökkentés” hatálya 
alól – ún. „végső menedékes” státuszban vannak az év végéig – viszont ettől az időponttól, azaz 2023. január 1-
jétől csak piaci áron tudnak földgázt és villamos energiát vásárolni. Egyelőre nincs konkrét információnk, hogy 
mennyivel fognak növekedni az energetikai kiadásaink, azonban egyes piaci ajánlatokból az látszik, hogy az 
energiaárak szélsőséges esetben akár a tízszeresére is emelkedhetnek. 

Az energia-, és nyersanyagárak emelkedése, és az infláció tendenciája riasztó. Egy felelős önkormányzatnak 
csakis az lehet a célja ebben a válsághelyzetben, hogy az alapvető közszolgáltatásokat és az önkormányzati 
munkahelyeket megóvja, szükség esetén pedig szociális támogatást, segítséget nyújtson azoknak, akik 
krízishelyzetbe kerültek. „Közmegegyezés” szerint az önkormányzati közszolgáltatások közül elsőbbséget 
élveznek a gyermekintézmények (bölcsőde, óvodák) működtetése, az intézményi gyermekétkeztetés, a szociális-, 
és egészségügyi alapellátás, valamint a közvilágítás biztosítása. 

A rezsiemelkedés miatt bajba kerülők támogatására alkotta meg Képviselő-testületünk a Gyáli Lakásfenntartást 
segítő Települési Támogatás Programról szóló 10/2022. (IX.30.) ör.-t, amely 2022. október 1. és 2023. február 
28. között nyújt támogatást a rászorulóknak. A Program kifejezett célja, hogy a legnehezebb anyagi helyzetben 
lévőket segítse, akik anyagi helyzetük miatt a legkiszolgáltatottabbak az energiaárak változásaira. A Program 
keretei között a támogatás az áram, a gáz, illetve a tűzifa beszerzései költségeire – akár együttesen is – 
igényelhető. 

Az önkormányzatoknak nem csupán a közszolgáltatások fenntartásában van felelősségük, hanem abban is, hogy 
azok biztosítása és működőképességük érdekében a szükséges megtakarítási intézkedésekről döntsenek. Az 
önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 1473/2022. (X.5.) Korm.határozat szerint a 
Kormány egyedi egyeztetéseket fog lefolytatni az önkormányzatokkal a háborús veszélyhelyzet okozta 
drasztikus energia-áremelkedés hatásainak enyhítése érdekében, mely egyeztetéseket Balla György miniszteri 
biztosként fogja koordinálni. Az egyedi egyeztetések keretében az önkormányzatok részéről egy ún. 
menedzsmenttervet kell bemutatni, mely a megnövekedett működési költségek fedezése, illetve csökkentése 
érdekében tett/teendő intézkedéseket célozza. Az önkormányzati menedzsmentterveket a belügyminiszter, a 

 
1 https://kormany.hu/hirek/a-kormany-energia-veszelyhelyzetet-hirdetett (letöltés dátuma: 2022. október 3.) 



pénzügyminiszter, valamint a technológiai és ipari miniszter által delegált személyekből álló munkacsoport fogja 
értékelni. 

A miniszteri biztos 2022. október 5. napján kelt levélben kérte a már végrehajtott, illetve tervezett intézkedések 
megküldését 2022. október 12. napjáig (a megküldött levél az előterjesztés 1. sz. melléklete). Nyilvánvaló, és 
teljesen természetes, hogy az esetleges központi segítségnyújtásért cserébe a központi kormányzat 
takarékosságot vár el az önkormányzatoktól. 

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (a továbbiakban. FAÖT) – mely döntéshozó szervének, 
Társulási Tanácsának az elnöke Gyál Város polgármestere – 2022. október 6-ai tanácsi ülésén meghívottként 
előadást tartott Dr. Láng Zsolt, a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Komplex Zóna kormánybiztosa, aki 
előadásában hangsúlyozta, hogy az előttünk álló őszi-téli időszakban a döntések meghozatalakor nem a 
kényelem és a komfortérzet biztosítása a cél, hanem a túlélés. 

Annak érdekében, hogy felkészülten várhassuk az esetlegesen még tovább gyűrűző válságot, valamint, 
hogy a központi kormányzat érdemi, komoly tárgyalópartnerei lehessünk, szükségesnek tartjuk, az első 
intézkedési tervek bemutatását, amely nem zárja ki, hogy a jövőben a mostaninál még szigorúbb 
intézkedésekről kell döntenie a Képviselő-testületnek. Az intézményvezetők, illetve ügyvezetők 
energiatakarékosság jegyében hozott intézkedéseit az előterjesztés 2. melléklete táblázatban összefoglalva 
tartalmazza. Fontos kiemelni, hogy az intézkedések nem járnak munkaerő-elbocsátással, és a kulturális 
alapszolgáltatás átmeneti szüneteltetése mellett a köszszolgáltatások teljes körű biztosítását jelentik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés szíves megtárgyalására, és a határozati javaslat 
támogatására. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. megismerte, és elfogadja az önkormányzati fenntartásban működő intézmények és az Önkormányzat 
gazdasági társaságai energiaválság kezelésével kapcsolatban készített – az előterjesztés 2. melléklete 
szerinti – intézkedési tervét, 

2. egyet ért azzal, hogy az energia-veszélyhelyzetben a közszolgáltatások biztosítása és az önkormányzati 
munkahelyek megóvása elsődleges szervező elvek, 

3. utasítja az önkormányzati fenntartásban működő intézmények vezetőit, illetve gazdasági társaságok 
ügyvezetőit, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatokat hajtsák, illetve hajtassák végre, 

4. felkéri az önkormányzati fenntartásban működő intézmények vezetőit, illetve gazdasági társaságok 
ügyvezetőit, hogy az energiamegtakarítás témájában későbbiekben felmerülő javaslataikat, 
észrevételeiket haladéktalanul juttassák el a Polgármesterhez, 

5. felkéri az önkormányzati fenntartásban működő intézmények vezetőit, illetve gazdasági társaságok 
ügyvezetőit, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a takarékos gazdálkodásra, és gazdaságos 
épületüzemeltetésre, továbbá az energia-megtakarítási lehetőségek feltárására, valamint 
eszközbeszerzések esetén az energiatakarékossági szempontok érvényre juttatására, 

6. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben az intézkedési tervben foglaltakon túl további intézkedés 
válik szükségessé, azt haladéktalanul terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester, Intézményvezetők 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. október 11. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
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készült: 2022. október 10. 

1 
2. melléklet 

 

 Intézmény Intézkedés Határidő 
1 Gyáli Bóbita 

Bölcsőde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reggel 6 és 7 óra-, illetve 16 és 17 óra között 
összevont csoportokban történik a gyermekek 
ellátás. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Épülethőmérséklet: 22 fok, mosdó, zuhanyzó, 
orvosi szoba 24 fok. 
A fűtési hőmérséklet nappali, éjszakai, és hétvégi 
üzemmódra került beállításra. 
Szellőztetések időtartamának rövidítése. 
„Fantomfogyasztás” elkerülése érdekében 
üzemen/használaton kívüli elektronikai eszközök 
áramtalanítása, kikapcsolása. 
Fokozott figyelem fordítása a nem használt 
helyiségek világításának lekapcsolására. 
Csoportszobákban, irodahelyiségekben, 
közlekedőkben energiatakarékos LED-
lámpatestek kerültek felhelyezésre. 

megtörtént 

2 Gyáli Liliom 
Óvoda 

Kéztörlők, törölközők hazaadása a szülőknek. folyamatos 
Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Szellőztetés időtartamának rövidítése. 
Épülethőmérséklet: 22 fok, mosdó, zuhanyzó, 
orvosi szoba 24 fok. 
„Fantomfogyasztás” elkerülése érdekében 
üzemen/használaton kívüli elektronikai eszközök 
áramtalanítása, kikapcsolása 
Fokozott figyelem fordítása a nem használt 
helyiségek világításának lekapcsolására, és a 
takarékos vízfogyasztásra. 
Energiatakarékos lámpatestekre árajánlat 
bekérése. 

megtörtént 

3 Gyáli Tátika 
Óvoda 

Napsütéses időszakokban a világítás 
minimalizálása. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Csoportszobákban, mosdókban, közlekedőkben, 
iroda helyiségekben több lámpasor esetén, egy 
lámpasor használata. 
Vízfolyás erősségének csökkentése. 
Kéztörlők, törölközők hazaadása a szülőknek, 
illetve saját törölköző használata. 
Vízfogyasztás csökkentése mosogatásnál. 
Különös figyelem fordítása a csoportszobák 
hőmérsékletének beállítására. 
Épülethőmérséklet: 22 fok, mosdó, zuhanyzó, 
orvosi szoba 24 fok. 



 

készült: 2022. október 10. 

2 Észszerű időtartamú szellőztetések. 
 
 

4 Gyáli Tulipán 
Óvoda 

Gyermekek szemléletformálása: villanykapcsolók 
mellett róka-, vízcsapok mellett béka figyelmezteti 
a gyermekeket a takarékoskodásra. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Vízcsapok esetén a víznyomás erejének 
csökkentése. 
Fűtőtestek (radiátorok) 2-es fokozatra állítása 
(max. 3-as fokozat). 
Vízfogyasztás mérséklése mosogatásnál. 
Rövidebb ideig tartó szellőztetések, 5-8 perc. 
Tornaszoba fűtése a délutáni (nem használat) 
időszakban minimumon működik, temperál a 
hőmérséklet. 
Épülethőmérséklet: 22 fok, mosdó, zuhanyzó, 
orvosi szoba 24 fok. 
Használaton kívüli elektronikai eszközök 
kikapcsolása. 
Hétvégén, illetve, amikor az intézmény zárva tart 
a légtechnika szüneteltetése, és a fűtés 
alacsonyabb hőmérsékletre vétele. 

5 Arany János 
Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 

Energiafelhasználás folyamatos kontrollálása. folyamatos 
Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Éppen nem használt elektromos berendezések 
(számítógépek, konyhai eszközök stb.) 
kikapcsolása. 
Nyílászárók zárva tartása. 
Épülethőmérséklet: 18 fok, raktárakban, 
folyosókon, kiszolgáló-helyiségekben a fűtés 
tartalék üzemmódban működik, radiátorok nagy 
részének lezárása. 
Gázfűtés kiváltása hét darab elektromos 
fűtőkészülékkel az irodákban. 

megtörtént 

84 darab radiátor termoszelep cseréjére árajánlat 
kérése (így radiátoronként lenne szabályozható a 
fűtési rendszer). 
Nyílászárók utólagos hőszigetelésének vizsgálata 
(a nyílászárók nagy száma miatt ez nem jelent 
megoldást!). 
Könyvtári nyitva tartás optimalizálása (heti 34 
óra) 
Közművelődési tevékenység szüneteltetése (KT 
döntés szükséges!) 

2022.12.19. 
és 

2023.02.28. 
között 

6 Városi 
Egészségügyi 

Központ 

A fűtés minél későbbi időpontban történő 
elindítása. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 



 

készült: 2022. október 10. 

3 beszerzése (KT döntéstől függ) 
Épülethőmérséklet: 20 fok (ha ezt meghaladja 
akkor a fűtés mérséklése). 
 
Szellőztetési időpontok hőmérséklethez 
optimalizálása. 
Hosszabb üzemszünetek esetén (pl. hosszú 
hétvégék) az épület felfűtésének csökkentése. 
Klímaberendezések fűtési célra történő tilalma, 
illetve rendkívüli szabályozása. 
Háziorvosi értekezlet tartása energiatakarékosság 
témában. 

megtörtént 

7 Gyáli 
Polgármesteri 

Hivatal 
 
 
 
 

 

Távmunkavégzés elrendelése hétfői és pénteki 
munkanapokon. 
Hétfői ügyfélfogadás szüneteltetése. 

2022.11.01. 
és 

2023.02.28. 
között 

Hőszivattyús fűtés és napelem terveztetése (KT 
döntés szükséges) 

folyamatos 

Épülethőmérséklet: 20-22 fok folyamatos 
Épület mennyezetfűtésének kiiktatása, csak 
padlófűtés bekapcsolása. 
Épület homlokzatvilágításának lekapcsolása 22 
órakor. 
Energiatakarékossági jegyzői utasítás kiadása. megtörtént 

8 Gyál Város 
Önkormányzata 

Karácsonyi díszkivilágítás csak a Polgármesteri 
Hivatal épülete előtt (oszlopokon, Szent István 
parkban nem). 

2022. 12. hó 

9 Gyáli Városgazda 
Kft. 

Irodák fűtése egy-egy elektromos fűtőtesttel, az 
irodai hőmérséklet 20 fokban való maximálása. 

folyamatos 

Napelemes rendszer terveztetése (KT döntéstől 
függ) 
Egyes helyiségekre egyedi hőmérséklet 
meghatározása, és tartása (folyosók, közlekedők: 
18 fok, küzdőtér: 15-16 fok, öltözők: 20 fok). 

 
  

Melegvíz-tartályok hőmérsékletének 40 fokban 
való maximálása (heti egyszer 60 fokra fűtés 1 
órán keresztül). 
Fokozott figyelem a lámpatestek és elektromos 
berendezések kikapcsolására. 
 
Szállodai részen csak akkor van fűtés, ha 
szállóvendég van, ekkor a szobák hőmérséklete 
maximum 22 fok, szálloda előterében 20 fok. 
Légkezelő csak a küzdőtéren üzemel reggel 7 óra 
és este 11 óra között. 

10 Gyál 
Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 

Dolgozók tartózkodására, munkavégzésére 
szolgáló helyiségek hőmérsékletének 20-21 fokon 
tartása. 

folyamatos 

Napelem terveztetése és elektromos fűtőpanelek 
beszerzése (KT döntéstől függ) 
Amíg a külső hőmérséklet napközben és este eléri 
a 10-15 fokot, addig nincs a fűtés központilag 



 

készült: 2022. október 10. 

4 bekapcsolva, lokális elektromos fűtőtestekkel 
történik az irodák, helyiségek fűtése. 
 
 
Elektronikai és informatikai eszközök teljes 
áramtalanítása a készülék kapcsolójával 
munkaidőn kívül, és amikor az eszközök 
használaton kívül vannak. 
Gázkazánok termosztátjainak cseréje 
programozható típusúra, így a fűtési hőmérséklet 
munkaidőn kívül automatikusan 2-3 fokkal 
csökkenthető. 

megtörtént 

Elektromos vízmelegítő bojlerek programozható 
időzítővel történő ellátása, így munkaidőn kívül a 
működésük szüneteltethető, valamint a vízhőfok is 
mérsékelhető. 
Épület homlokzatán a lámpatestek cseréje, illetve 
ellátása mozgásérzékelővel. 
Temető világításának mérséklése, a nyitvatartási 
időhöz igazítása (kivétel ez alól a Mindenszentek 
ünnepe, és Halottak Napja). 

megtörtént, 
illetve 

2022.10.30-
11.02. 

Téli időszakban – igazodva a Polgármesteri 
Hivatalban elrendelésre kerülő 
távmunkavégzéshez – távmunkavégzés 
bevezetése, így csütörtök délutántól kedd reggelig 
a fűtési hőmérséklet, és fogyasztás csökkenthető. 

2022.11.01. 
és 

2023.02.28. 
között 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat intézmények energetikai 
korszerűsítésére. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A sajnálatosan kialakult - energiahordozókra vonatkozó - jelentős, akár többszörösére rúgó áremelkedés miatt 
szükségessé vált olyan alternatív megoldások keresése, melyek révén a Gyál Város Önkormányzata tulajdonában lévő és 
általa üzemeltetett ingatlanok energiaellátás-biztonsága fokozható, illetve az ellátás költségei hosszú távon 
csökkenthetőek. Ennek elérését célozzák a következő intézményrendszer szintű energetikai beruházások tervezésére és 
eszközök beszerzésére vonatkozó javaslatok. 
 
Az intézményrendszer szintű energetikai megtakarítást elérő beruházások tervezési és a beszerzési feladatait és becsült 
költségeit az előterjesztéshez mellékelt táblázat foglalja össze. A javasolt munkák elvégzésének költségei, a rendelkezésre 
álló előzetes információk és iniciális költségbecslések szerint, az alábbi bontásban kerültek összesítésre: 
 

1.) Ingatlanok napelemmel történő felszerelésének tervezése: 
Fsz. Ingatlan megnevezése Tervezési költség (Bruttó Ft) 
1. Tátika Óvoda 190.500,- 
2. Bartók Tagóvoda 317.500,- 
3. Bóbita Bölcsőde 317.500,- 
4. Liliom Óvoda 317.500,- 
5. Tulipán Óvoda 444.500,- 
6. Polgármesteri Hivatal 381.000,- 
7. Közösségi Ház 381.000,- 
8. Rákóczi épület 254.000,- 
9. Egészségügyi Központ 381.000,- 
10. Sportcsarnok 635.000,- 
Összesen 3.619.500,- 

 
2.) Ingatlanok 1, illetve 2 kW-os NOBO elektromos fűtőpanelekkel történő felszerelése: 
Fsz. Ingatlan megnevezése Beszerzési költség (Bruttó Ft) 
1. Tátika Óvoda 1.270.000,- 
2. Bartók Tagóvoda 1.270.000,- 
3. Bóbita Bölcsőde 1.540.000,- 
4. Liliom Óvoda 2.290.000,- 
5. Tulipán Óvoda 2.500.000,- 
6. Közösségi Ház 4.185.000,- 
7. Rákóczi épület 1.840.000,- 
8. Egészségügyi Központ 2.415.000,- 
Összesen 17.310.000,- 

 
Az intézményekben indokolt lehet a csoportszobákba és a mosdókba kiegészítő elektromos fűtőpanelek elhelyezése a 
mellékelt táblázat szerint, mely rövid távon a nappali bent tartózkodás alatt gazdaságosabban biztosítaná a szükséges 
hőmérsékletet, a jelenlegi rendszer pedig az alaphőfokot biztosítaná az épületben folyamatosan.  
Hosszú távon indokolt az épületekre napelem elhelyezése, melynek tervezését és engedélyeztetését mihamarabb javasolt 
elkezdeni, a meghosszabbodott átfutási időre figyelemmel. A napelemek az elektromos fűtőpaneleket is elláthatják 
energiával a későbbiekben.  
A radiátoros fűtéshez alkalmazható hőszivattyú telepítése hosszú távra megvizsgálandó, hogy milyen megtérüléssel 
alakítható át a jelenlegi rendszer ennek fogadására. 
 

3.) Ingatlan hőszivattyús fűtési rendszerének tervezése: 
Fsz. Ingatlan megnevezése Tervezési költség (Bruttó Ft) 
1. Polgármesteri Hivatal 835.000,- 



 
1-3 pont mindösszesen 21.764.500,- 

 
A kivitelezési költségek a jelentős mértékű inflációs hatás miatt változhatnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

 
1.) meg kívánja valósítani az intézmények energetikai korszerűsítését a következők szerint:  

- Napelemmel kívánja ellátni a következő intézményeket, ezért megkezdi ennek terveztetését: Gyáli Bóbita 
Bölcsőde, Gyáli Tátika Óvoda és Bartók B. utcai épülete, Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár, Rákóczi u. 44. szám alatti épület, Városi Egészségügyi Központ, Gyáli 
Polgármesteri Hivatal. 
- Kiegészítő elektromos fűtőpanelekkel kívánja ellátni a következő intézményeket: Gyáli Bóbita Bölcsőde, Gyáli 
Tátika Óvoda és Bartók B. utcai épülete, Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár, Rákóczi u. 44. szám alatti épület, Városi Egészségügyi Központ. 
- Hőszivattyús fűtési rendszerrel kívánja bővíteni a Gyáli Polgármesteri Hivatal épületének gépészeti rendszerét. 

2.) biztosítja a intézményrendszer szintű energetikai megtakarítást elérő beruházások tervezési és beszerzési feladatai 
végrehajtásának fedezetét a fentiek szerint Gyál Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének 2021. évi 
szabad maradványának terhére összesen bruttó 21.764.500,- Ft összegben. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság  
Előterjesztést készítette:   Fekete Nándor 
 
Gyál, 2022. október 11. 
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
 polgármester 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

 

 
        Mitku- Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
 
Melléklet: Intézmény felújítási összesítő táblázat 



Intézmény:

Elektr.telj.
Tervezési 

költs. Bruttó 
Ft

Napelem
előzetes Bruttó 

Ft ár

 Bruttó Ft 
Összesen

2kw Nobo 
fűtőpanel

1 kW Nobo 
fűtőpanel

Nobo panel 
össz. munkadíjjal

Nobo panel bruttó Ft  
össz. díjjal/intézm.

hőszivattyú 
készülék ára 

bruttó Ft

hőszivattyú 
tervezés, 

beszerelés, 
beüzemelés

hőszivattyú 
Bruttó  Ft 
összesen

Tátika Óvoda 3x80A 6 db 60 m2 4 db 15 m2 15 kW 190 500 Ft 8 809 500 Ft 9 000 000 Ft 660 000 Ft 360 000 Ft 1 270 000 Ft
Tátika Bartók Tagóvoda 3x50A 6 db 60 m2 4 db 15 m2 25 kW 317 500 Ft 14 682 500 Ft 15 000 000 Ft 660 000 Ft 360 000 Ft 1 270 000 Ft

4 db 60 m2 m2 880 000 Ft 1 080 000 Ft
4 db 40 m2 m2 360 000 Ft 460 000 Ft

6 db 60 m2 m2 1 210 000 Ft 1 535 000 Ft
5 db 40 m2 m2 630 000 Ft 755 000 Ft

Áramkörök átépítése szükséges Nobo panelekhez

Tulipán Óvoda 3x100A 10 db 60 m2 10 db 20 m2 35 kW 444 500 Ft 20 555 500 Ft 21 000 000 Ft 1 100 000 Ft 900 000 Ft 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft

3x80A 30 kW 381 000 Ft 17 619 000 Ft 18 000 000 Ft 15 000 000 Ft 4 000 000 Ft 19 000 000 Ft
835 000 Ft

3x80A 17 db 40 m2 14 db 20 m2 30 kW 381 000 Ft 17 619 000 Ft 18 000 000 Ft 1 870 000 Ft 1 540 000 Ft 4 185 000 Ft 4 185 000 Ft
Az épület korszerűtlen, elavult nyilászárókkal rendelkezik, mely nagy hővesztességel jár, szigeteléssel nem rendelkezik. A Nobo panelek felhelyezése a színházteremben gazdaságosan nem megoldható.

3 db 30 m2 450 000 Ft 575 000 Ft
11 db 20 m2 990 000 Ft 1 265 000 Ft
Az épület korszerűtlen, tetőszerkezetének statikai felmérése szükséges a napelemek felhelyézése előtt. Az épületben a fűtés a tankerület által használt épület résszel egybekötött.

Egészségügyi Központ 3x80A 20 db 30 m2 1 db 20 m2 30 kW 381 000 Ft 17 619 000 Ft 18 000 000 Ft 1 890 000 Ft 2 415 000 Ft 2 415 000 Ft

Sportcsarnok 3x80A 50 kW 635 000 Ft 29 365 000 Ft 30 000 000 Ft

Összesen: 3 619 500 Ft 167 380 500 Ft 171 000 000 Ft 17 310 000 Ft --- 19 835 000 Ft

Megjegyzés:
Napelem kb. 600ezer/kW kompletten (anyag és munkadíj)
Nobo panel ár: 1 kW-os: 90 000,- Ft 2 kW-os: 110 000,- Ft
Becsült munkadíj Nobo felszerelésére: 25 000 Ft/db (átlagos ár, intézményenként, akár csoportszobánként is változhat)
Egyéb foglalkoztató helyiségekbe is indokolt lehet elektromos fűtőpanelek elhelyezése, intézmény javaslata alapján.

20

Közösségi Ház

Hivatal

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas
Rákóczi épület

m2 20 kW 12 000 000 Ft

1 kW Nobo panel/iroda szüks.

A hőszivattyú a meglévő folyadékhűtőt is felváltaná, és fűtésre-hűtésre egyaránt használható lenne, a gázkazánok csak biztonsági tartaléknak (7 fok alatt kellenek!) lennének használva. Tervezés költsége 835.000,- Ft (Bruttó, a 
tervező ÁFA mentes átalányadózó.)

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

Bóbita Bőlcsőde

1 840 000 Ft3x60 2 db 20

db

db

25

25

kW 1 540 000 Ft

2 290 000 Ft

15 000 000 Ft

15 000 000 FtkW

Intézmények energetikai korszerűsítési lehetőségek felmérése, előzetes költségbecslések döntéselőkészítéshez

2022.10.11

2 540 000 Ft

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

hősziv. radiátorokhoz átalakítással alkalmas

Liliom Óvoda

Gyermek 
mosdók

Csoportszoba/
fűtendő szoba

Javasolt 
napelem

3x80A 4 30

3x80A 7

317 500 Ft 14 682 500 Ft

317 500 Ft

254 000 Ft

14 682 500 Ft

11 746 000 Ft
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Berta-Tóth Beáta


Egyedi azonosítója: berta-toth.beata@gyal


Beosztása: Irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Igazgatási Iroda


Szervezet megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-10-12T10:55:39+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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