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Nagy érdeklődés és várakozás kíséri új bölcsődénket, amely egyaránt 
igaz magára az építkezésre, a leendő munkahelyekre és a gyermekek 
elhelyezésére.

A kivitelezés ütemterv szerint halad, és ha így folytatódik, a bölcső-
de 2019. év elején megnyitja kapuit. Addig azért bőven akad teendő, 
az építési munkák befejezte után be kell szerezni a használatba vételi 
engedélyt, létre kell hozni a bölcsődei intézményt, a működéshez en-
gedéllyel kell rendelkezni, de mindezek mellett a legfontosabb a böl-
csődét benépesítő gyerekek és az alkalmazottak felvétele.

A bölcsőde 13 dolgozóval kezdi meg működését, akik az alábbi 
munkaköröket látják el: bölcsődevezető 1 fő, kisgyermeknevelő 6 fő, 
bölcsődei dajka 2 fő, élelmezésvezető 1 fő, szakács 1 fő, konyhalány 1 
fő, mosónő 1 fő.

A bölcsődébe három csoportban 32 férőhelyre várja a gyermekeket. 
A jelentkezési és a várható felvételi feltételek – tájékoztató jelleggel – a 
következők:

· A gyermek 20 hetes kortól íratható be, de jellemzően 2 éves kortól 
járatják a kicsiket bölcsődébe.

· A szülők szándékukat jelentkezési lap és az ahhoz tartozó doku-
mentumok benyújtásával jelezhetik.

· A jelentkezési lapot az intézményvezető gyűjti be, a felvételről az 
önkormányzat dönt.

· Az első bölcsődei jelentkezésről a helyben szokásos módon érte-
sülnek a lakosok és a munkáltatók.

A nyitás előtt legalább három hónappal a tájékoztatás megtörténik, 
amely kiterjed a térítési díjra is.

Illés Péter · Fotó: Bőti Szilvia

NYOMTATVÁNYOK
Bölcsőde adja, minden nyomtatványt pontosan kitöltve kéri vissza:
· Bölcsődei Eü. Törzslap 
· Nyilatkozat, hogy ki viheti haza a gyermeket
· Nyilatkozat 
· Nyilatkozat gondozási térítési díj mentesség és étkezési térítési 

díjkedvezmény igénybevételéhez (Ez csak a 3 gyerekeseknek, és a 
100 % Gyvt-nek kell.)

· Munkaviszony igazolás napközbeni ellátásba történő felvételhez 
mindkét szülőtől 

· Házirend 2 példányban 
· Megállapodás 2 példányban
· Engedély fénykép felhasználáshoz
· Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához
 (5. sz. melléklet)
· 6. sz. melléklet a 328/2011. Korm. rendelethez
Szülő hozza:
· Születési anyakönyvi kivonat fénymásolata
· Lakcímkártya fénymásolata
· TAJ kártya fénymásolata
· Oltási könyv
· Munkáltató igazolás az előző havi nettó bérről mindkét szülőtől
· 3 gyermekeseknek a Magyar Államkincstártól hatósági igazolás 
 a kedvezmények igénybevételéhez
· Családi pótlékról határozat vagy igazolás
· Gyes-ről határozat vagy igazolás
· Gyed előző havi összegéről igazolás
· A családban tartós beteg gyermekről igazolás
· Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről fénymásolat,
 akinek van.
· Váltóruha, váltócipő, üzenőfüzet, fogkefe (2 éves kortól),
 minden hónapban egy 100 db-os papír zsebkendő,
 és egy csomag papírszalvéta, pelenka. popsitörlő, popsikenőcs 
 (aki igényli)

Jászfényszaru Város Önkormányzata a Jászfényszaru Város Önkor-
mányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
10/2013. (IV. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyon-
rendelet) alapján bérleti ajánlatot tesz közzé az 5126 Jászfényszaru, 
Szabadság út 3. szám alatti üzlethelyiségre. A pályázat benyújtásának 
határideje 2018. június 15. A bérleti jogviszony időtartama a képvise-
lő-testület döntése alapján legfeljebb öt év.

Bérlemények alapadatai: I. számú üzlethelyiség, hasznos alapterü-
lete 115 m2, raktárhelység: 45 m2, szociális helyiség.

A pályázat teljes terjedelemben megismerhető az önkormányzat hir-
detőtábláján, a www.jaszfenyszaru.hu honlapon, valamint ügyfélfoga-
dási időben a Városháza Hatósági Irodáján. Fotó: Bőti Szilvia

Friss hírek az épülő bölcsődéről Felhívás

Mit kell hozni a bölcsibe?

Nagyon várjuk a bölcsőde megnyitását!
A tél beköszöntével a valóságban is megcsodálhatjuk

új intézményünket


