Manódombi Bölcsőde
2370 Dabas Parragh utca 30.
Ágazati azonosító: S0543784
Elérhetőség: 06‐70/476‐84‐87 , manodombibolcsode@gmail.com

Bölcsődei ellátás közzétételi lista
a fenti intézmény vonatkozásában
2021‐2022 nevelési évre
Közérdekű adatok
A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről
szóló törvény végrehajtásáról 23§‐a értelmében az alábbi adatokat tesszük
közzé.:
1. Alapító Okirat
1. Az alapító okirat száma
2. A költségvetési szerv neve:
(továbbiakban intézmény)
3. Székhelye, címe ,elérhetősége,
az intézmény törzskönyvi
azonosítója, adószáma:

4. Az alapítás éve:
5. A feladat ellátását szolgáló
vagyon:
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6. Az alapító jogok gyakorlójának,
az intézmény fenntartójának
megnevezése, címe:
7. Az intézményt irányító
(felügyeleti) szerve:
8. Az intézmény jogállása:
9. Az intézmény által ellátott
közfeladat:

10. Az intézmény gazdálkodási
besorolása:
11. Az intézmény típusa:
12. Az intézmény működési köre:

13. Az intézmény
alaptevékenységének
kormányzati funkció szerinti
megjelölése:

14. Az intézmény vállalkozási
tevékenysége:

Dabas Város Önkormányzata
2370 Dabas, Szent István tér 1/b
Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő‐testülete
2370 Dabas, Szent István tér 1/b
Jogi személyként működő helyi
önkormányzati költségvetési szerv
‐gyermekek bölcsődében, mini
bölcsődében történő ellátása
‐gyermekétkeztetés bölcsődében
‐munkahelyi étkeztetés gyermekek
napközbeni ellátását biztosító
intézményben
önállóan működő költségvetési szerv
bölcsőde
Dabas város közigazgatási területe, de
szabad férőhely esetén a maximális
férőhelyszám 20 %‐áig felvehet ezen
felül is gyermekeket az ország egész
területéről
104031 Gyermekek bölcsődében és
mini bölcsődében történő ellátása
104035 Gyermekétkeztetés
bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
104036 Munkahelyi étkeztetés
gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézményben
Az intézmény vállalkozási
tevékenységet nem folytat

15. Feladatellátási helyenként
felvehető maximális
gyermeklétszám:
16. Az intézmény szakmai
jogállása:
17. Gazdálkodással összefüggő
jogosítványok:

18. Az intézmény vagyon feletti
rendelkezési joga:

19. Az intézmény vezetőjének
megbízási rendje:

20. Az intézményt képviseli:
21. Az intézmény dolgozóira
vonatkozó foglalkoztatási
jogviszonyok:

56 fő

Az intézmény szakmailag önálló
Működési, fenntartási, kiemelt
költségvetési előirányzatai felett
teljes jogkörrel rendelkező intézmény
Pénzügyi‐gazdasági feladatait a
Dabasi Intézményfenntartó Központ
látja el.
5/2021 (II. 19) önkormányzat 2021 évi
költségvetése számú ÖK. rendelet
alapján.
Kis‐és nagy értékű tárgyi eszközök
beszerzéséről, forgalomképes
vagyontárgy értékesítéséről a
Képviselő‐testület dönt.
Vezetője Dabas Város
Önkormányzatának Képviselő‐
testülete által, pályázat útján,
közalkalmazotti törvénynek és egyéb
vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, határozott időre (5 év)
megbízott bölcsőde vezető. A
bölcsőde vezető felett az egyéb
munkáltatói jogokat Dabas Város
polgármestere gyakorolja.
A fentiekben megbízott
intézményvezető
Foglalkoztatásuk közalkalmazotti
jogviszonyban, vagy a Polgári
Törvénykönyv szerinti megbízási
jogviszonyban történik.

22. Az intézmény által készítendő
beszámolók:

Az intézmény a fenntartó által
meghatározott időpontokban
komplex szakmai, pénzügyi
beszámolót készíteni.

2. Bölcsődei dokumentumok elérhetősége:
www.dabas.hu/intézmények/bölcsődék
3. Bölcsődei dolgozók száma: 14 fő
Intézményvezető: Burián Erika
Főiskolai végzettségű
kisgyermeknevelő
Középfokú végzettségű
kisgyermeknevelő
Bölcsődei dajka
gazdasági ügyintéző

4 fő
4 fő
4 fő
1 fő

4. Nevelőmunkát közvetlenül segítők száma:
Bölcsődei dajkai végzettséggel rendelkezik: 3 fő
Középfokú kisgyermeknevelői végzettséggel rendelkező dajkai
munkakörben foglalkoztatott: 1 fő
Bölcsődetitkár‐gazdasági ügyintéző: 1 fő
5. 2021. októberétől intézményi költségvetés szerint az alábbi létszám
finanszírozott:
Engedélyezett csoportok száma: 4
Alapító okirat szerint engedélyezett férőhelyszám: 56
Bölcsődei jogviszonnyal rendelkező gyerekek száma: 32 fő
Kisgyermeknevelők száma: 8
Bölcsődei dajkák létszáma: 4
Bölcsődetitkár‐gazdasági ügyintéző: 1

‐ A Manódombi Bölcsőde minden státusza betöltött.
‐ A fűtő‐karbantartói feladatokat a Dabasi Intézményfenntartó Központ
által kihelyezett munkatárs látja el.
6. Létszámok‐csoportbeosztás (2021. októberi állapot szerint):
Felvételi határozat alapján bölcsődei jogviszonnyal rendelkező
gyerekek száma csoportonkénti beosztással:
Búzavirág csoport: 11 fő
Napocska csoport: 8 fő ( 2 SNI )
Batka Manó csoport: 7 fő
Biga Csiga csoport: 6 fő
Összesen: 32 fő (2 fő SNI)
7. Nevelési év rendje 2021/2022:
a., Működési rend:
Nevelési év első munkanapja 2021. október 18.
Nevelési év utolsó munkanapja 2022. augusztus 31.

b., A bölcsődei nyitva tartás:
A nyitva tartást a szülői igényeknek megfelelően a fenntartó határozza
meg.
Heti 5 munkanapban, naponta 7.00‐17.00 között.
A 7/2010 (II.19) SZMM utasítás szerint 2017. január 1 óta minden év
április 21., így 2022. április 21. csütörtök Bölcsődék napja, nevelés‐
gondozás nélküli munkanap!

b., Munkaszüneti napok, nevelés nélküli munkanapok, ügyeletek, zárva
tartások, összevonások, bölcsődei ünnepek, ünnepélyek időpontjai:
2021. október 23.
Nemzeti Ünnep
2021. november 1.
Mindenszentek
2021. december 6.
Mikulás
Látogatást tesz az intézményben
az „Önkormányzati” Mikulás
2021. december 11.
Szombati munkanap
2021. december 21.
Az év utolsó nevelési napja
2021. december 22‐31.
Téli zárva tartás
2022. január 3.
Az év első nevelési‐gondozási
napja
2022. január 6‐március 1.
Farsangi időszak / csoporton belül/
2022. március 14.
Munkaszüneti nap
2022. március 15.
Nemzeti Ünnep
2022. március 26. s
Szombati munkanap
2022. április 4‐április 13.
Húsvétvárás
2022. április 15‐18‐ig
Húsvéti Ünnepek
2022. április 21.
Nevelés‐gondozás nélküli
munkanap
2022. június 6.
Pünkösd
2022. június 20‐aug 31 között
Nyári zárva tartás kijelölése
2022. augusztus 20.
Nemzeti Ünnep

‐ Az épület a DIK Konyha nyári zárva tartásához igazodva 2022.
augusztusában zárva tart.
‐ A nyári zárva tartás idejét fenntartói elfogadást követően 2022.
február 15‐éig határozzuk meg.

8. Étkeztetés
A bölcsődei gondozás térítési díj köteles:
‐ étkezési térítési díj 500 Ft/fő/nap (napi 4x‐i étkezés)
‐ gondozási díj: 1500 Ft /fő/nap
‐ Díjfizetési kedvezmények Dabas Város Önkormányzat Képviselő‐
testületének a 28/2021 (IX.13.) sz. rendelet 3. sz. melléklete szerint
igénybevehetők.
Az étkezést a Dabasi Intézményfenntartó Központ konyhája
biztosítja.
Étkezési támogatás igénybevételének lehetősége, térítési
kedvezményekre jogosultság:
‐ Gyermekétkeztetés igénybevételére írásban nyilatkozik a szülő
(Kérelem étkezéshez nyomtatványon)
‐ Ingyenes, kedvezményes, vagy diétás intézményi étkezés
igénybevételére NYILATKOZAT formanyomtatvány kitöltése szükséges
(három vagy több gyermeket nevelő családok, tartósan beteg ,
Rgyvk…stb) A nyilatkozat kitöltése és a szükséges igazolások
bemutatása esetén étkezési térítési díjkedvezményre, diétás
étkeztetésre jogosult a gyermek.
9. Bölcsődei felvételi előjegyzés, bölcsődei felvétel
Bölcsődei beiratkozás várható időpontja 2022. április 20‐május 20. közötti
időszakban ( általában 3 nap), melynek időpontját a fenntartó 30 nappal
előtte nyilvánosságra hoz.
Szabad férőhely függvényében a beiratkozás folyamatos.
Dabas, 2021. november 15.
Burián Erika
intézményvezető

