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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a bölcsődét és a 
családi napközit a gyermekjóléti alapellátások közé sorolja. Komló Város Önkormányzat kötelező 
feladata, melyet a törvény 94/A §. értelmében kistérségi társulás útján fenntartott intézményben is 
biztosíthat. 

Az intézményes szocializáció első színtere a bölcsődében és családi napköziben történő gondozás, 
nevelés. Ezért kiemelten fontos, hogy a feladatot színvonalasan, megfelelően képzett szakemberek 
végezzék. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2010. évtől fenntartója a korábban 
Komlói Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzat működtetésével meglévő 
intézményeknek. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bek. 
e.) pontja kimondja, hogy az intézmény fenntartója ellenőrzi, és évente egy alkalommal értékeli a 
szakmai munka eredményességét. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás a 2011. 
április 1-ei ülésén fogadta el az intézmény beszámolóját, értékelte munkáját.  
 
A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi vezetője 
készítette el az intézmény a 2010. évi tevékenységről szóló beszámolót mely ez előterjesztés 
mellékletét képezi. Az intézmény az alábbi feladat-ellátási helyeken biztosítja a kistérség részére a 
szolgáltatást. 
 
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 
Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi 
7300 Komló, Függetlenség u. 28. 
Telephely: 
Családi Napközi és Bölcsőde 
7300 Komló, Damjanich u. 9. 
 
Alaptevékenysége 
Bölcsődei ellátás 
Családi napközi 
 
 
Az előterjesztést az Egészségügyi és Szociális Bizottság megvitatta, az Elnök szóban terjeszti elő 
véleményét. 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében – az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság véleményének figyelembe vételével megtárgyalta a Komlói Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi intézmény 
beszámolóját és az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) A Képviselő-testület a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde 
és Családi Napközi 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltak 
szerint elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület elismerését fejezi az intézmény vezetőjének és dolgozóinak a kistérségi 
feladat megszervezéséért és színvonalas ellátásáért. 

 
Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 

       Polics József polgármester 
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1. sz. melléklet 
Bemutatkozás 

A Szilvási Bölcsőde és Családi Napközi két intézményegység integrációjából jött létre 2010. július 1-
jével, és került át a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntartásába. 

Ezt megelőzően a Szilvási Bölcsődét (7300 Komló, Függetlenség u. 28.) Komló Város 
Önkormányzata, a 7300 Komló, Damjanich u. 25. szám alatt található bölcsődét a Baranya Megyei 
Gyermekvédelmi Központ tartotta fenn.  

Mindkét intézmény Komlón a Szilvási városrészben, forgalmas úttól távol, de jól megközelíthető 
helyen, csendes, nyugodt környezetben helyezkedik el. 
A Szilvási Bölcsőde 68 bölcsődei férőhellyel, a Damjanich bölcsőde és családi napközi 26 bölcsődei 
és 7 családi napközis férőhellyel rendelkezik. 

Feladatunk 

A gyermekjóléti alapellátás részeként 20 hetes kortól – 3 éves korig, családi napközi esetében 14 éves 
korig a gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása – nevelése a szülő távollétének idejében.  

Célunk 

A gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben, szeretetteljes, érzelmi 
biztonságot nyújtó környezetben, biztosítva az egészséges személyiségfejlődéshez szükséges sokféle, 
változatos tevékenységet. 
A gondjainkra bízott gyermekeket az egyéni bánásmód alapelveit figyelembe véve gondozzuk és 
neveljük. Nagy hangsúlyt fektetünk a családokkal való szoros együttműködésre, együttnevelésre, 
hiszen a családi nevelést kiegészíti a bölcsődében, családi napköziben történő nevelés. 

A közös programok, ünnepek lehetőséget teremtenek a család és a gyermeket ellátó intézmény közötti 
kapcsolat elmélyítésére. Széppé, színessé teszik az életet, segítenek a meglévő hagyományok 
megőrzésében, újak kialakításában. 
 
Programjaink –hagyományaink: 

• télapó, karácsony 
• farsang, húsvét 
• anyák napja 
• gyermeknap – családi délután 
• születés-és névnapok 
• jeles napok, világnapok (Márton nap, Állatok világ napja, Víz világ napja, Madarak, fák napja, 

Apák napja….) 
Emellett a programok mellett a szülők között a legnépszerűbb a heti rendszerességgel megtartott 
játékos angol foglalkozás, illetve a zene bölcsőde. 

Személyi feltételek 

Alkalmazottak száma összesen: 25 fő, a dolgozók szakképesítése 100 %-os. Létszámhelyzetünk stabil 
(nincs fluktuáció), szakmailag jól képzett dolgozókból áll.  

Szilvási Bölcsőde 

• bölcsődevezető: 1 fő 
• élelmezésvezető és gazdasági ügyintéző: 1 fő 
• bölcsődei szakgondozó: 1 fő 
• csecsemő és kisgyermeknevelő-gondozó: 2 fő 
• csecsemő- és gyermekgondozó: 7 fő 
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• szakács: 1 fő 
• konyhai kisegítő: 1 fő 
• takarító személyzet: 3 fő 

Damjanich u. 25. – bölcsőde 

• bölcsődei szakgondozó/szakmai vezető: 1 fő 
• kisgyermekgondozó – nevelő: 1 fő 
• csecsemő- és kisgyermekgondozó: 1 fő 
• csecsemő- és gyermekgondozó: 1 fő 
• szakács: 1 fő 

 

Damjanich u. 25. – családi napközi 

• csana képesítés/szakmai vezető: 1 fő (2010. évben Gyed-en volt, állása nincs betöltve) 
• családi napközi szolgáltatást nyújtó személy: 2 fő (ebből 1 fő ½ állásban állandó kisegítő, ½ 

állásban gyermekeket lát el) 

A Szilvási Bölcsőde dolgozói állománya idősödő, az átlagéletkor 51 év. Egyre gyakoribb és hosszabb 
a táppénzen töltött napok száma. Hosszas hiányzás esetén a helyettesítést nehéz megoldani. Ezt még 
nehezíti az a tényező, hogy a gondozónők 45 – 50 nap szabadsággal rendelkeznek, ez a mi esetünkben 
további 465 napot jelent. 
Táppénzen töltött napok száma 2010 évben összesen: 148 nap, hosszabb ideig távollévő dolgozó 2 fő. 
A kieső dolgozók munkáját belső helyettesítéssel oldottuk meg.  

Meg kell említenem, hogy a magas átlagéletkor fáradékonyság megjelenését, a betegségek gyógyulási 
meghosszabbodását is jelenti. Tovább növeli a megbetegedések lehetőségét, hogy a rendkívül 
alacsony bérek, a mindennapi stressz ellenére felelősségteljes munkában kell naponta helytállniuk a 
kisgyermekekkel foglalkozó dolgozóknak. Ezért van nagy szükségük arra, hogy egyszerre hosszabb 
időt töltsenek szabadságon. Erre nyújt lehetőséget a nyári zárás ideje. 

A Damjanich bölcsődében és családi napköziben dolgozók átlagéletkora jóval fiatalabb, 37 év. Szinte 
minden dolgozó friss szakképesítéssel rendelkezik. Ebben az intézményben 8 álláshelyből 7 álláshely 
van betöltve. Kevés a kisegítő személyzet (11/2 fő), így a gondozónőknek kell reggel (mielőtt a 
gyerekek érkeznek), illetőleg délután (miután távoznak) a takarítást elvégezniük. 

2 gondozónő a Szilvási Bölcsődéből és 1 szakács a Damjanich utcából 2011 évben 40 éves szolgálati 
idő megszerzésével nyugdíjba vonul. 

Közcélú/közhasznú foglalkoztatás 

A létszámmal kapcsolatos, előzőekben említett problémákat próbáltuk megoldani a közcélú/közhasznú 
foglalkoztatás lehetőségével. 
A Szilvási Bölcsődében így tudtuk kompenzálni a táppénzen lévők hiányát. 2010. évben 3 főt 
foglalkoztattunk, 1 fő udvaros karbantartó, feladata a bölcsőde és közvetlen környékének rendben 
tartása, valamint apróbb javítási munkálatok elvégzése.  
A 2 fő női munkaerőből, 1 fő dajkaképzőt végzett, így be tudott segíteni a gyermek felügyeletbe, 
takarítási feladatokba, 1 fő pedig a Városgondnokság állományában lévő, átirányított dolgozó szintén 
kisegítő feladatokat látott el. Szükségünk is volt a munkájukra, hiszen az átalakítási munkálatok miatt 
az egész intézményt végig kellett takarítanunk, illetve  

 

az újonnan kialakított helyiségeket rendeltetésüknek megfelelően be kellett rendeznünk (máshová 
kerülnek bútorok, eszközök). 

A Damjanich utcában is két női munkaerőt alkalmaztunk 1 fő dajkaképesítéssel rendelkező közcélú és 
1 fő közhasznú dolgozót, napi 8 órában. 
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A közcélú/közhasznú dolgozókkal kapcsolatosan többnyire pozitív tapasztalataink voltak, megbízható, 
pontos munkaerők, szívesen látjuk a jövőben is intézményeinkben. 

Képzés, továbbképzés 

2010. évben összesen 6 szakdolgozó vett részt akkreditált továbbképzésen, 1 gondozónő 
összegyűjtötte a 60 kredit pontját. 
1 munkatársunk utolsó féléves a csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szakon. 

A Szilvási Bölcsődében és a Damjanich bölcsődében is minden hónapban házi továbbképzésen, 
esetmegbeszélésen, vesznek részt a gondozónők. 

A konyhai dolgozóknak szervezett minimum tanfolyamról információ áramlás hiánya miatt 
lemaradtunk. 

Statisztikai adatok 2010. évben 

A gyermekek alapvető joga, hogy egyenlő, elérhető segítséget kapjanak képességeik, készségeik 
kibontakoztatásához, családban történő nevelkedésükhöz. A bölcsődei, családi napköziben történő 
gondozásnak, nevelésnek jelentős szerepe van a gyermekvédelemben, a prevencióban, a hátrányok 
csökkentésében. Lehetőség nyílik az eltérő élethelyzetből induló gyermekek problémáinak lehető 
legkorábbi felismerésére, fejlesztésére, a nagyon korán jelentkező hátrányok mérséklésére a lemaradás 
csökkentése érdekében. 
A város minden pontjáról, eltérő szociokulturális háttérrel érkeznek hozzánk a gyermekek. 
Feladatunk: a lehetőségeken belül minden segítséget megadni a hátrányok kompenzálásához, az 
egyéni bánásmód keretei között. A gyermekvédelmi munkát 1 gyermekvédelmi felelős látja el, a 
gondozónők jelzése alapján és segítségükkel. 
 

Statisztikai adatok Szilvási 

Bölcsőde 

Damjanich 

bölcsőde 

Damjanich 

családi napközi 

(2010. 07. 01.) 

Férőhelyek száma 68 26 7 
Csoportszobák száma 5 2 1 
Nyitvatartási napok száma 230 229 106 
Lehetséges gondozási napok száma 12168 5216 742 
Teljesített gondozási napok száma 7712 3393 238 
Kihasználtság a beíratott gyermekek száma 
alapján % 

79,14 106,59 38,67 

Kihasználtság a megjelent gyermekek 
száma alapján % 

63,37 65,04 32,07 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők száma 
átlagosan 

8 1 0 

Tartósan beteg gyermek 1 1 0 
3 vagy több gyermekes család 1 0 0 
A bölcsődét igénybevevő gyermekek az év 
folyamán 

81 38 4 

Férőhely hiányában fel nem vett 
gyermekek száma 

2 0 0 

 
2010. június 30.-ig a Szilvási Bölcsőde 40, a Damjanich 20 bölcsődei férőhellyel rendelkezett. 
2010. július 01-jével a 15/1998. NM. rendelet 40. § (3)-(4) bekezdése szerint alakult a 
férőhelyszámunk: Szilvás 68, Damjanich bölcsőde 26, Damjanich családi napközi 7. 

Kihasználtságunkat a következők befolyásolták: 
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• 2010. 07. 26. – 2010. 08. 22. között mindkét intézmény nyári nagytakarítás miatt zárva volt. 
• 2010. 08. utolsó hetében, arra az 1 hétre csak kevés gyermek jött vissza a bölcsődébe 
• 2010. 07.-tól emelkedett a férőhelyszám, miközben az új csoportszoba a Szilvási Bölcsődében 

2 hónappal később, 2010. 09.-tól indult. 
• 2010. 06. – 2010. 12. hó között a Szilvási Bölcsődéből 41, Damjanich bölcsődéből 19 gyerek 

távozott óvodába. Ez szinte annyi gyermek, amennyi júniusig a férőhelyeink száma volt.  
• Városunkban elterjedt a hír, miszerint nincs hely a bölcsődékben, ezért sok szülő, hogy 

bebiztosítsa magát, jó előre jelezte szándékát, hogy gyermekét bölcsődébe hozná és 
feliratkozott. Mi számítottunk rá, ennek ellenére 45 gyermeket nem hoztak. Közülük csak 
néhányan jeleztek vissza, hogy nem tartanak igényt a helyre. Olyan is akadt, aki mindkét 
bölcsődébe feliratkozott, és olyan is, aki beszoktatás után rövidesen kimaradt. 

• Negatív tényező volt, hogy a családi napközi működtetésére 2010. 07. 01-jétől van 
engedélyünk, de ténylegesen szeptembertől indult el 2 fővel, majd év végéig 4 gyermek után 
vették igénybe ezt a szolgáltatást. Annak ellenére, hogy mi meghirdettük a „Hétről hétre” 
című hetilapban, valamint a védőnők segítségével 150 db szóróanyagot osztottunk szét a 
kisgyermekes szülők között. 

Fent felsorolt a tényezők vezettek ahhoz, hogy a 2010. évre leigényelt állami normatívát 8 gyermek 
után vissza kell fizetnünk! 

Szakmai látogatások, ellenőrzések 

Szakmai ellenőrzés  

• 2010. évben a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal és a Dél- 
dunántúli Regionális Módszertani Bölcsőde nem végzett nálunk ellenőrzést. 
Az év folyamán a módszertani bölcsőde szaktanácsadójával azért több ízben konzultáltam, 
telefonon kértem a segítségét a családi napközivel (adminisztráció, szervezési kérdések) 
kapcsolatosan.  

Közegészségügyi ellenőrzés 

• az átalakítások miatt többször járt intézményünkben,  
• 2010. 06. 08. és 2010. 06. 14. közegészségügyi ellenőrzést végzett az ÁNTSZ mindkét 

intézményben. 

Az állami normatíva leigénylése: 

• 2010. 01. 14.-én a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás vizsgálta a Szilvási 
Bölcsődében 
 

• 2010. 12. hóban a MÁK vizsgálta a Damjanich bölcsőde leigényelt normatíváját, de a 
vizsgálat eredményéről még nem kaptunk értesítést. 

 

Kapcsolattartás 

Intézményünk együttműködik mindazon szervekkel, akik a családoknak nyújtott szolgáltatások során 
a gyermekekkel, illetve azok családjával kapcsolatba kerülhetnek.  
Így például: 

• óvodákkal, iskolákkal, 
• védőnőkkel, bölcsőde orvossal, 
• más bölcsődékkel, családi napközikkel, 
• a komlói Gyermekjóléti Szolgálattal, 
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• fenntartóval 
• GESZ munkatársaival, 
• hatóságokkal. 

Tárgyi feltételekben bekövetkezett változások: 
2010-ben jelentős fejlesztések voltak az épületben, a székhely intézmény tetőcseréjére és belső 
átalakítására került sor. A gazdasági épületben 12 gyermek befogadására alkalmas csoportszobát és a 
hozzá kapcsolódó fürdőszobát, átadót alakítottak ki a főzőkonyha helyén. 
Szilvás:  
Intézményünk, csoportszobáink belső terének kialakítása, színvilága gyermekközpontúságot tükröz. 
A gondozónők által elnevezett gondozási egységek csoportjaiban a belső tér kialakítása során 
igyekeztünk a gyermekek igényeinek megfelelő belső teret, kuckókat kialakítani, így a magasabb 
létszámú csoportok térben megosztva tudják használni a szobákat. A csoport egyéni arculatának 
megtalálása a gondozónők leleményességén múlik, dekorációval, a bútorok elhelyezésével tudnak 
eredményt elérni. Játszóhelyek kialakítása mellett megújított játéksarkok kerültek kialakításra, melyek 
segítik a gyermeki utánzó, szerepjáték kibontakoztatását. A játékszereket, eszközöket csoportosítva 
kínáljuk a gyermekeknek, a tér funkcionális tagolódásának megfelelően.  

Hatékony és eredményes gazdálkodásunknak köszönhetően: 
• 4 csoport szobát sikerült (10-15 év után) kifestetnünk, ajtókat, mosható falat lemázoltatnunk, 
• 4 csoport szobában kicseréltük a régi, baleset veszélyes szőnyegeket, 
• 3 csoport szobára sötétítő függönyt, 
• 8 db új, állítható magasságú gyermek asztalt, 
• 1 db fénymásolót, 
• 1 db notebookot, 
• 1 db színes nyomtatót, 
• 1 db automata mosógépet vásároltunk, 
• az irodabútor kapacitását emeletráépítéssel megnöveltük. 

Damjanich bölcsőde 

A Damjanich utcai bölcsőde és családi napközi tárgyi felszereltsége nagyon jó. A játékkészlet mind 
mennyiségileg, mind minőségileg a korosztálynak megfelelő. A játéktárgyak kiválogatásának 
pedagógiai szempontjai, hogy alkalmasak legyenek a játéktevékenység különböző formáinak 
elősegítésére, ösztönzésére. Az alapjátékok mellett logikai, konstrukciós, szerep-és gyakorlójáték 
található. Ezek mindig az adott korosztály tevékenységi  
szintjének megfelelően változnak. Széleskörű fejlesztő eszköz áll rendelkezésre, melyet a bölcsődei 
csoportokkal és a családi napközivel közösen, felváltva használnak. 
Nagymozgás, percepció, finommotorika, és vizuális fejlesztő eszközök egyaránt megtalálhatók.  
Az udvaron természetes anyagú mászókák, homokozó és nagymozgásos játékok – motorok, biciklik, 
labdák biztosítják a szabadban való játék és mozgás, levegőzés lehetőségét. Örökzöld tuják biztosítják 
az árnyékot, füvesített és betonozott játszórész váltja egymást. 

A Damjanich utcában sor kerülhetett: 
• gyermek méretű korlát készítésére kintre, és bentre, 
• a működéshez szükséges mosógép és telefon beszerzésére, 
• Damjanich utcában egy kolléganő jubileumi jutalmát is mi fizettük ki (2010. július 1-jén 

töltötte 25 éves közalkalmazotti jogviszonyát – ez nem volt a költségvetésünkbe betervezve). 

Térítésmentes használatra átadtuk a jó állapotban lévő, működőképes számítógépünket és 
fénymásolónkat. 
Mindkét intézménynek tisztítószert, papír, írószert vásároltunk, elvégeztettük az évente kétszer 
kötelező rovar és rágcsáló irtást. 

A működés során tapasztalt további hiányosságaink: 
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Szilvás 

• Az udvar egyik felén (ahol kivágták a fákat) a talaj nagyon egyenetlen, fű hiányos, gyerekeink 
porban (eső után sárban) hemperegnek, ezért a talaj egyengetésére és újra füvesítésére lenne 
szükség. A betonozott homokozó szélei töredezettek, balesetveszélyesek. Udvarunk kopár, 
sivár udvari fajátékra lenne szükségünk. 

• A betonozott és füves udvarrész között az esővíz elvezetőnek nincs megfelelő lejtése, ezért 
megáll a víz (eső után nem tudunk az udvarra kimenni). 

• A bejárati ajtók fölé esőbeállóra lenne szükség. A belső ajtók rosszul záródnak, vagy nehezen 
nyithatók. 

• Az összekötő folyosónál (bár kicserélték az üveg ablakot) salétromos a fal. 
• Az épület külső hőszigetelésekor elvitték a régi árnyékolónkat, és helyette nem kaptunk 

másikat. 
 
 
Damjanich utca 25. 

• Szükség lenne a homokozó fölé napvédőre, valamint udvari fa játékházikóra. 
• A családi napközi csoportszobájában hideg van, a radiátor cseréjére lenne szükség, illetve itt a 

fürdőszobába is szükség lenne radiátorra, mivel hősugárzóval melegítik a helyiséget. 
• Az épület bejáratához vezető lépcsősort, amennyiben építészetileg megoldható, rámpával 

kellene ellátni, hogy babakocsival könnyebben megközelíthető legyen. 
 
 

Komló, 2011. március 10. 

Szabó Gabriella 
intézményvezető 
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