
I. Szervezeti, személyzeti adatok 

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és 

telefaxszáma, elektronikus levélcíme: 

 

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr 

9023 Győr, Kodály Zoltán u. 18. 

Tel: 96/412-500, 06/20/520-44-11 

Telefax: 96/418-962 

E-mail: gyermeklanc@gyoribolcsodek.hu 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az 

egyes szervezeti egységek feladatai: 

 

Az intézmény  szervezeti egységei: telephelyei (bölcsődék): 

 

I. számú Bölcsődei Központ 

 

 Kodály Zoltán utcai Bölcsőde  

 Kiskúti úti Bölcsőde  

 Zöld utcai Bölcsőde 

 

II. számú Bölcsődei Központ 

 

 Örkény István utcai Bölcsőde 

 Ménfőcsanaki Bölcsőde 

 Kígyó utcai Bölcsőde 

 

III. számú Bölcsődei Központ 

 

 Türr István utcai Bölcsőde 

 Győrszentiváni Bölcsőde 

 Báthory utcai Bölcsőde 

 

IV. számú Bölcsődei Központ 

 

 Mónus Illés utcai Bölcsőde 

 Jósika utcai Bölcsőde 

 Kassák Lajos utcai Bölcsőde 

 Cuha utcai Bölcsőde 

 

 

A szervezeti egységek feladata egységesen: gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde 

 

 

 

 

mailto:gyermeklanc@gyoribolcsodek.hu


3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek 

neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme): 

 

Szerv vezetői: 

 

Igazgató: Bartalné dr. Tóth Györgyi  

Tel: 06/20/520-44-11 e-mail cím: gyermeklanc@gyoribolcsodek.hu 

 

Szakmai igazgatóhelyettes szaktanácsadó: Etzlné Lőrincz Ildikó 

Tel: 06/20/ 534-57-41 e-mail cím: ebiszaktanacs@gyoribolcsodek.hu 

 

 

Szervezeti egységek vezetői, adatai: 

 

 

I. számú Bölcsődei Központ 

 

 Kodály Zoltán utcai Bölcsőde:  Bali Noémi - Bölcsődei központvezető 

      9023 Győr, Kodály Zoltán u. 18.   

Tel: 96/437-410, 06/ 20/520-4380 

E-mail cím: ebikodaly@gyoribolcsodek.hu 

 

 Kiskúti úti Bölcsőde:   Rigóné Horváth Mónika - Szakmai vezető 

      9027 Győr, Kiskúti út 16.   

Tel: 96/322-730, 06/ 20/520-3870 

E-mail cím: ebikiskut@gyoribolcsodek.hu 

 

 Zöld utcai Bölcsőde:                Tóth Márta Borbála - Szakmai vezető 

      9028 Győr, Zöld u. 38.    

Tel: 96/416-056, 06/ 20/520-4294 

E-mail cím: ebizold@gyoribolcsodek.hu 

 

 

II. számú Bölcsődei Központ 

 

 Örkény István utcai Bölcsőde:  Szilágyi Tiborné - Bölcsődei központvezető 

      9024 Győr, Örkény I. u. 2.   

Tel: 96/431-885, 06/ 20/487-8809 

E-mail cím: ebiorkeny@gyoribolcsodek.hu 

 

 Ménfőcsanaki Bölcsőde:        Szalai Zoltánné - Szakmai vezető 

      9012 Ménfőcsanak, Kisdobos u. 7.  

Tel: 96/449-004, 06/ 20/520-4180 

E-mail cím: ebicsanak@gyoribolcsodek.hu 

 

 Kígyó utcai Bölcsőde:               Horváthné Kovács Viktória - Szakmai vezető 

      9025 Győr, Kígyó u. 13.   

Tel: 96/313-514, 06/ 20/488-9009 

E-mail cím: ebikigyo@gyoribolcsodek.hu 
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III. számú Bölcsődei Központ 

 

 Türr István utcai Bölcsőde:      Baloghné Jakus Gyöngyi – Bölcsődei 

központvezető 

      9022 Győr, Türr I. u 4.   

Tel: 96/320-366, 06/ 20/520-4099 

E-mail cím: ebiturr@gyoribolcsodek.hu 

 

 Győrszentiváni Bölcsőde:     Kőhalmi Györgyné – Szakmai vezető 

      9011 Győrszentiván, Körtér u. 10.  

Tel: 96/349-293, 06/ 20/520-4002 

E-mail cím: ebiszentivan@gyoribolcsodek.hu 

 

 Báthory utcai Bölcsőde:            Horváthné Nyéki Ildikó – Szakmai vezető 

      9026 Győr, Báthory u. 2.   

Tel: 96/327-580, 06/ 20/520-4144 

E-mail cím: ebibathory@gyoribolcsodek.hu 

 

IV. számú Bölcsődei Központ 

 

 Mónus Illés utcai Bölcsőde:  Strauszné Motyovszki Sarolta – Bölcsődei 

központvezető 

      9024 Győr, Mónus I. u. 41.   

Tel: 96/422-733, 06/ 20/489-4699 

E-mail cím: ebimonus@gyoribolcsodek.hu 

 

 Cuha utcai Bölcsőde:    Mátrai Anikó – Szakmai vezető 

      9024 Győr, Cuha u. 16.   

Tel: 96/415-268, 06/ 20/520-4244 

E-mailcím: ebicuha@gyoribolcsodek.hu 

 

 Jósika utcai Bölcsőde:               Szeri Éva – Szakmai vezető 

      9024 Győr, Jósika u. 2.   

      Tel:96/421-038, 06/ 20/520-3944 

E-mail cím: ebijosika@gyoribolcsodek.hu 

 

 Kassák Lajos utcai Bölcsőde: Imréné Tichy Andrea – Szakmai vezető 

      9023 Győr, Kassák Lajos u. 14.  

Tel: 96/424-899, 06/ 20/520-3899 

E-mail cím: ebikassak@gyoribolcsodek.hu 

4-10. pont: --- 

 

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a 

közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakoroló szervnek az 1. 

pontban meghatározott adatai:  

 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1. 

Tel: 96/500-100 

Web: www.gyor.hu 
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II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, 

a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, 

valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata:  

 

Alapvető jogszabályok:  

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény  

 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény  

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

 A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 

 A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a 

gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. 

rendelet  

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet  

 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet  

 A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési 

nyilvántartásba vételéről szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet  

 A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet  

 A szociális szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 

szóló 9/2001. (XII. 20.) SZCSM rendelet  

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) 

EMMI rendelet 

 A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM 

rendelet és a hozzá kapcsolódó MSZ EN 1176 szabványsorozat 

 Nevelési, oktatási építmények, bölcsődék. Tervezési előírások 

MSZ 04-205/2-87. (ÉVM, Budapest 1987) 

 A vendéglátóipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 

élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 

 7/2016. (II. 26.) GYMJVÖ. rendelet a szociális igazgatás és szociális ellátások 

helyi szabályozásáról 

 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 



feladatairól, és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

módosításáról 

 

Módszertani kiadványok, szakmai segédletek jegyzéke 

 

 A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai – Módszertani levél 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (Budapest, 2012) 

 Korai fejlesztés a bölcsődében. Módszertani levél (NCSSZI, Budapest 2003) 

 Játék a bölcsődében. Módszertani levél (NCSSZI, Budapest 2003) 

 Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához (BOMI, Budapest 

1989) 

 Folyamatos napirend a bölcsődében. 3. sz. módszertani levél (BOMI, 

Budapest 1982) 

 Szülővel történő fokozatos bölcsődei beszoktatás. Kiegészítő módszertani 

útmutató a fokozatos beszoktatás c. módszertani levélhez (1982. Kézirat) 

 

2-4. pontok: --- 

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 

közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a 

közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:  

 

Közszolgáltatás megnevezése: Bölcsődei ellátás 

 

Közszolgáltatás igénybevétele: Bölcsődei ellátás a szülővel történt megállapodás alapján 

vehető igénybe. 

 

Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke:  

 

A térítési díjak a „Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról” szóló Győr 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2016. (II. 26.) Önkormányzati 

rendelete 2. melléklete alapján kerültek megállapításra 2016. április 1-től:  

 

Intézményi térítési díjak: 

 

Gyermekek napközbeni ellátása: 

 

Étkezés (27% ÁFÁ-val):  

Teljes ár:     518.- Ft/fő/nap 

50% kedvezmény:   259.- Ft/fő/nap 

 

Gondozás:        0.- Ft/fő/nap 

 

 

Térítési díjkedvezmények a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 6. számú melléklete alapján 

vehetők igénybe: 

 

Normatív kedvezmény: rendszeres támogatásban részesülő gyermek után a térítési díj 100 %-

a, három, vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-a, 

tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-a. 



7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, 

a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: 

 

Nyilvános kiadványunk címe: Bölcsődeismertető kiadvány 

Ingyenes kiadványunk a bölcsődékről ad tájékoztatást, rövid ismertetőt a szülők 

részére. 

  

Hozzáférhető:  

- a bölcsődékben 

- társintézményekben 

- gyermekorvosi rendelőkben 

 

10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: 

 

Évente közzéteszünk „Bölcsődei felhívást” a szülők részére igényfelmérés céljából a 

bölcsődei beiratkozásról: 

 

„Bölcsődei Felhívás! 

 

Kedves kisgyermekes Szülők! 

 

Kérjük Önöket, amennyiben a 2016-2017-es nevelési évben várhatóan bölcsődébe kívánják 

íratni gyermeküket, szíveskedjenek jelentkezni 2016. március 21. - 23.-a között, naponta 8-

12 óráig a központi bölcsődék vezetőinél, előzetes igényfelmérés céljából. 

Szeretettel várjuk Önöket: 

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 

Győr” 

 

 

 

 

 

 

 

 


