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VISECRAD 
Város 

P OLGÁ RMESTERE 

Előterjesztés 

Előterjesztette : Eőry Dénes 
Összeállította: Herold Mária 

Figyelj Rám Közhasznú egyesület beszámolójának elfogadásáról, és az egyesülettel történő 
szerződésmódosításról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület megküldte a CsereMatyi Családi Bölcsőde 2020. 09. 01 -
2021. 09. 31. nevelési év beszámolóját az elvégzett munkájáról. A részletes beszámolót az 
előterjesztés mellékletében olvashatják. 

A Figyelj Rám egyesület vezetője, írásban megkereste az Önkormányzatot, a szállítási szerződést a 
fogyatékkal élő gyermekek szállítására vonatkozóan módosítsa. Az üzemanyag árak az idei évben 
jelentősen megemelkedtek, ezért kéri, hogy a szerződést az előterjesztés mellékletét képező levél 

alapján a km díjakat sávosan az üzemanyag árakhoz képest szíveskedjenek megállapítani, és a 

szerződést módosítani. 

Az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság 2021. november 22-én tárgyalja az előterjesztéseket, és az 
Bizottsági ülésen a javaslatot ismerteti a Képviselő-testületnek. 

Kérem a T. Testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a határozati javaslat elfogadására. 

Visegrád, 2021. 11. 19. L Eőry~ 
Polgármester 

2025 Visegrád, Fő utca 81. telefon: 00 36 / 26 398·255 26 398-090 te lefax: 00 36 / 26 398-163 

e-mail : visegrad@viscgrad.hu web: www.visegrad.hu 



Határozati javaslat: 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
„ ./2021. (XI. 25.) határozata 

Figyelj Rám Közhasznú egyesület beszámolójának elfogadásáról, és az egyesülettel történő 
szerződésmódosításról 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület CsereMatyi Bölcsőde beszámolóját a 2020. 09. 01. -
2021. 09. 31 . nevelési évben végzett tevékenységéről elfogadja, 

2. a Figyelj Rám Közhasznú Egyesülettel kötött szállítási szerződésben 0. N. esetében 400-500 
Ft. közötti üzemanyag ár tekintetében 110 Ft/km-ben, 500 Ft. feletti üzemanyag ár tekintetében 
120 Ft/km-ben állapítja meg a szállítás díját, B. D. esetében 500 Ft-ig az üzemanyag ár 
esetében, a szállítást 150 Ft/ km-ben, 500 Ft. feletti üzemanyag ár tekintetében 160 Ft/km-ben 
állapítja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eőry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 

2025 Visegrád, Fő utca 81. telefon: 00 36 / 26 398-255 26 398-090 telefax: 00 36 / 26 398-163 

e-mail: visegrad@visegrad. hu web: www.visegrad. lm 
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Telephely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos·lL 93. Tel/Fax: 06 26 390 297 

E-mail: figyeljram@grnajl com; Web: www figyeljramegyesulet bu 

Visegdd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Eőry Dénes Polgármester Úr 

2025 Visegrád Fö. u. 8.1 

Beszámoló 

a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület CsereMatyi Családi Bölcsőde 

2020. szeptember 01-töl 2021. augusztus 31.-ig végzett munkájáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Visegrád. Város ön:korp:J.ányzatának Képviselőtestjiletével bölcsődei ellátás szolgáltatásra 

kötött 

Ellátási szerződésnek eleget téve n~jtom b.e éves J>eszámol!)nkat. 

A, bölcsőde form~ja,: a gyermekek védelméről és gyámügyi i~azgatásról szóló 199.7. évi 

XXXI. törvény (a tqvábbiakbam Gyyt.) alapján az intézmény a családban nevelkedő, a sz.ülők 

munkavégzése, betegsége, vagy egyéb olc miatt ellátatlan gyermek nappali felügyeletét, 

gondozását, nevelését, napközbeni, gyermeltjóléti. alapellátás keretében biztosítja napos 

bölcsődei szolgáltatásként. A bölcsőde alapvető feladata a korszerü gondozási - uevelési 

módszerek alkalmazásával a gyermekek megfelelő szomatikus és pszichés szükségleteinek 

kielégítése, egészséges fejlődésük elősegítése. A Gyvt.42 § (5) bekezdése alapján a bölcsődei 

nevelési éy szeptember 1 :iétől a köve.tkező év augusztus 31--éig tart. 

A Gyvt. 42/ A. § (1) bekezdése értelmében a CsereMatyi Családi Bölcsl:Sdei ellátás. keretében a 

gyermek egy éves korától nevelhető és gondozható, az óvodai nevelésre nem érett gyermek 

esetén a gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 



A Családi Bölcsódénk 19 férőhelyes, amely 3 csoportszobával rendelkeiik. A Moha és 

Páfrány csoport 7 -7 fő míg a Zuzmó csoportunk 5 fő kisgyermeket tud naponta fogadni. 

A két 7 fős csoportban 2 fő 8 órás és 2 fő 6 órás míg az 5 fős csoportban 1 fő 8 ór(ls 

munkatárs gondozza a kisgyermekeket A napifeladatokat lfő 4 órás konyhai kisegítő, és 1 fő 

4 órás gondnok segíti. Helyettesítésiikről minden esetben a fenntartó gondoskodik. 

A Covid 19 járVány miatt több olyan intézkedést kellett bevezetnünk, melyek a családok, 

gyermekek és az intézményben dolgozók egészségének megóvása érdekében történt. A 

helyzetre való tekin.tettel sokkal fegyelmezettebben kellett betartanunk a 

közegészségiigyi-járványügyi szabályokat, figyelembe véve, hogy a szalanai alapetveic mellett 

biztósítani tudjuk a családias, biztonságot nyújtó bölcsődei ellá.tási. 



Kiemelt célunk hogy a kisgyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó nápirend 

szervezésével biztos'ítsuk: a játéktevékenység, a mozgás, a levegőzés, és a megfelelő 

táplálkoz~ feltételeit A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, 

fejlettségétől, szükségleteitől, de befoly~olják az évszakok, az időjárás is. 

Mivel e korai életciklusban a kisgyermekek számára döntő fontosságú a személyes kötődés, a 

valakihez tartozás szükséglete, ezért külonös gondot fordítunk ennek kielégítésére, 

fejlesztésére, vagyis a gyermekek közvetlen kapcsolataira, elsődlegesen a 

kisgyermeknevelő-gyermek kapcsolatra. Kisgyenneknevelöink az egyéni bánásmód, a 

gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a pozitív megerősítés, az önállóságra ösztönzés 

elvei alapján töre~zenek a gyermek egészséges fejlődésének segítésére, érzelmi 

biztonságánakmegteremtésére. 

Szakmai munkánk célja a legkorszerűbb gondozási-,nevelési elvek alkalmazása. Gondozási, 
nevelési feladataink: 

• Szobatisztaságra nevelés 
• Tisztálkodás 
• Egészséges életmód kia,l~tása 
• Öltözködés 
• Étkezés 
• Játék, mozgás, játékos. torna 
• Anyanyelvi nevelés: mondókázás, bábozás, mesélés 
• Zenei nevelés: dalok, énekek, zenebölcsi 
• Környezeti nevelés: a természet, a tiszta környezet szeretete 
• Alkotótevékenység: kézművesedés alapjai (festés, gyurmázás, ragasztás) 
• Érzelmi fejlődés és szocializáció elősegítése 
• A majdani óvodai beilleszkedéshez szüks.éges testj, lelki, pszichés és szociális érettség 

kialakítása 

Ünnepnapok bölcsödénk életében: 
• Hagyományőrző ünnepek: Farsang, Húsvét, Mikulás; ráhangolódás a Karácsonyra 
• Jeles napok: Víz~ Föld, . Állatok világnapja, S~nt Márton nap, Anyák napja, 

Gyermeknap, születésnapok 

Az ünnevekhez és a hagyományokhoz illeszkedő témaheteket tervezünk megvalósítani. 
Mindig az aktuális évszakhoz, .ünnephez igazítottan alkotunk a gyerekekkel. 

Élelmezés: Napi négyszeri étkezést biztosítunk. A reggeliről, tlzórairól és u,zsonn~ól a 
bölcsőd.e konyhájában gondoskodunk, az ebédet a helyi étteremből kapjuk. 



Nyitvatartás 

A Családi Bölcsőde munkanapokon 8 és 16 óra között biztosítja a kisgyermekek felügyeletét. 

Az ellátásban részesülő Visegrádi gyermekek a KENYSZI rendszerben rögzítésre ketiiltek, 

mely alapján intézményünk állami normatív támogatásban részesül. 

Ellátási szerződésünk 2021október1. -től 3-ról 1 férőhelyre módosult 

A kihasználtság az alábbiak szerint alakult. 

2020.09.01-2021.08.31. férőhely kihasználtsága 

H6nap napoksz6ma felhaszn6ft nap 

Szef)tember 63 11 

Október 21 -
November 21 -
December 16 -
Január 20 -
Február 20 -
Március 22 8 

Április 20 18 

Május 20 20 

iúnius 22 22 
Július 22 7 
Auausztus 21 12 

A fel nem használt napok kiszámlázásra kerültek. 

2020 szeptemberben a Pest Megyei Konnányhivatal Szociális Főosztálya a CsereMatyi 

Családi bölcsőde hálózat engedélyesén helyszíni ellenőrzést tartott melyet rendben talált. 

Dunabogdány, 2021. november 3. 

Figyelj Rám Közhasznú Egyesület 

F~gyeij IR.áml ._ 
~-, ) KözhG:s:;~;1ú Egyesület, 

Ha~ász u. 1. ·-: 
"'))) 2000 Szantendre .l Adósz.: 18707104-1-13 · 



jegyzo@visegrad.hu 

Feladó: 
Küldve: 
Címzett: 
Tárgy: 

Tisztelt Jegyző Úr! 

Jutka Spáth <spathjutka@gmail.com> 
kedd 2021 . november 16 17:11 
jegyzo@visegrad.hu 
szállítás 

Mai beszélgetésünket szeretném írásban megerősíteni annak érdekében, hogy a szállítási szerződésünk 
hosszútávon rugalmasságot biztosítson. 
Javaslatom szerint a szállítási km díjakat sávosan kellene megállapítani annak ismeretében, ahogy az üzemanyag 
árak alakulnak. 
Ott Natália esetében a meglévő 80 Ft/ km díjat 
400 - 500 Ft üzemanyag ár között 110 Ft-ban 
500 - Ft felett 120 Ft ban állapítanánk meg. 

Ez a sávos díjazás Dominik esetében is célszerű lenne . 
500 Ft ig 150 Ft/ km, 
500 Ft felett 160 Ft/ km ben állapítanánk meg a szállítás költségét. 

(Szívből remélem, hogy 600 Ft felett nem lesz a benzin ára . )))) 

Segítségét köszönöm, 
Üdvözlettel: 
Spáth Jutka 


