
 Város Polgármestere 
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/142, 144  
 Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 
  

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Manó és Manócska Családi Napközi és a Kipi-kopi Játszóház 2016 évi beszámolója  
 
 
  
Biatorbágy Város Önkormányzata és a Premontrei női Kanonok rend között 2011. 
április 7. napján kötött haszonkölcsön szerződés 5.) pontja szerint 2011. május 2-től 
2017. február 28-ig a Premonntrei Női Kanonok rend számára ingyenes használatát 
biztosítja, aki ennek keretében a Fő utca 94. számú ingatlant a Kipikopik nevű 
önkormányzati játszóház, míg a szerződés 6. ) pontja alapján a Mester utcai ingatlant 
a Manó és Manócska nevű családi napközi működtetésére használja 2017. június 
végéig. 
 
A Kipikopik játszóház működtetése 2017. március 1. napjától a Biatorbágyi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belül zajlik.   
 
A Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú mellékletben foglalt átruházott 
hatáskörében jóváhagyja a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi intézmények 
szervezeti és működési szabályzatait, szakmai programjait, éves beszámolói.  
 
A Manó és Manócska Családi Napközi valamint a Kipikopik Játszóház 2016. évi 
munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza.  
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy foglaljon állást a kérdésben. 
 
 
Biatorbágy, 2017. május 8. 

 
 
            Tarjáni István s.k. 

    polgármester 
 
 
 

Melléklet: 
- Szakmai beszámoló a Manó és Manócska Családi Napközi valamint a Kipikopi Játszóház  2016. évi 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Szociális Bizottságának 

…/2017. (V.15.) határozata 
 

A Manó és Manócska Családi Napközi és a Kipi-kopi Játszóház 2016. évi 
beszámolója  

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú 
mellékletben foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja a Manó és Manócska 
Családi Napközi valamint a Kipikopik Játszóház 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolót. 
 
A beszámolókat a határozat melléklete tartalmazza. 

 
    
 
      
 
 
        Bodorkos Ádám 
         bizottsági elnök 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Kipikopik Játszóház beszámoló 2016. 

 

Biatorbágyon a Közösségi Házban működik a Kipikopik Játszóház, nevét Marék Veronika kedves 
gesztenyefiguráiról kapta. A kezdeményezés célja, hogy lehetőséget kínáljon 0-3 éves korú 
gyermekek részére játékra és kortársakkal való együttlétre, minden munkanap 10-13 óráig. 

Alternatív lehetőséget kínálunk azok számára, akik nem gyermekük napközbeni felügyeletét kívánják 
megoldani, hanem szeretnék, hogy a kicsi találkozzon, és együtt legyen más gyerekekkel.  

A játszóházat minden Biatorbágyon élő gyermek igénybe veheti 0-3 éves korig ingyenesen. Általában 
0,5-2 éves korú gyermekek a legkisebb résztvevők, de előfordulnak ennél kisebbek is, akik 
testvéreikkel együtt érkeznek.  

Minden hónap elején a szülőket e-mailben értesítjük a havi várható programokról, eseményekről.  

Legfontosabb játszóházi tevékenység a szabad játék, mely mindenki számára biztosított. Szervezünk 
programokat is a gyerekek számára, melyekkel színesíteni kívánjuk a játszóházat, érdekesebbé tenni 
az ott töltött időt.  

Alkalmanként csoportos beszélgetést szervezünk a gyerekeket kísérő szülőknek, melynek témája a 
gyermeknevelés, ezzel kapcsolatos nehézségek, kérdések. A csoportos beszélgetéseket szakember 
segíti.  

A játszóházban található játékok minden szempontból megfelelnek az előírásoknak. A játszóház 
játékait és mesekönyveit elérhetővé tesszük bárki számára azzal a lehetőséggel, hogy ki lehet őket 
kölcsönözni. Ezzel a lehetőséggel sokan élnek, hiszen felesleges mindent megvásárolni. A játékok 
rendszeres és alapos fertőtlenítésére különös gondot fordítunk, hiszen ebben az életkorban a 
gyerekek szájterű ismerkedése történik az őket körülvevő tárgyakkal.  

2010 nyarán megtörtént a Közösségi Ház akadálymentesítése, illetve átalakítása. Az átalakítás egyik 
eredménye, hogy egy olyan vizesblokk készült, melybe a gyerekek számára használható wc, mosdó és 
egy falra szerelhető pelenkázó lett kialakítva. A másik számunkra nagyon kedvező dolog, hogy a 
bejutást nagymértékben megkönnyítette az akadálymentesítés az udvaron. Eddig a lépcsőkön kellett 
felhozni a babakocsikat, és némelyikhez még a kétszárnyú ajtót is ki kellett nyitni. Jelenleg az 
akadálymentesített udvari részen végig lehet tolni a babakocsikat, egészen a bejáratig, ahová egy 
szélesebb ajtó került. 

A játszóház mobil, ami azt jelenti, hogy minden reggel berendezésre kerül a játéktér, valamint a 
végén minden újra elpakolásra kerül. Ennek oka az, hogy a délutáni időszakban más célokra is 
használják a Közösségi Házat. A játéktér úgy van kialakítva minden nap, hogy többféle tevékenységet 
is kínál a gyerekeknek. Lehet gyurmázni, rajzolni, csúszdázni, motorozni, a szőnyegeken építeni, 
autózni, babázni, mondókázni, énekelni. Minden gyerek kedvére válogathat a lehetőségek között. 
Ebben az életkorban a gyerekek még nem egymással játszanak, hanem egymás mellett, de persze 
már most is figyelik egymást. Lehetőség van két külön terem kialakítására az üveges rész 
becsukásával, ami azért kedvező, mert akár életkorok szerint külön is tevékenykedhetnek a gyerekek. 



Megtartottuk idén is a jeles ünnepeket, farsangoltunk, jött a Mikulás és együtt hangolódtunk a 
Karácsonyra.  

Továbbra is fontos cél, hogy úgy alakítsuk a játszóház életét, olyan lehetőségeket kínáljunk, ami 
gyermekeink számára megfelelő. Rendszerességet, kiszámíthatóságot és biztonságot kell, hogy 
nyújtsunk a gyerekek számára, mert ez már ebben az életkorban is rendkívül fontos. Elmondható a 
szülők visszajelzései alapján, hogy a játszóházban való rendszeres megjelenés segíti a gyerekek 
leválási kísérleteit, valamint megkönnyíti a bölcsődei és óvodai beszokást. Örülünk a szülők 
javaslatainak, ötleteinek is és segítünk megvalósítani azokat. 

2016-ban a játszóház júliusban és augusztusban nem üzemelt, a Közösségi Házban ugyanis ebben az 
időszakban festés, mázolás, felújítás és egyéb programok zajlottak.  

Az alábbi táblázat a 2016. évi részvételi adatokat mutatja:  

hónapok Játszóházi napok száma Részvevők száma 

január 20 243 

február 21 204 

március 22 172 

április 23 131 

május 21 126 

június 15 96 

szeptember 22 201 

október 20 196 

november 23 154 

december 12 125 

 

2016-ban a játszóház összesen 199 napon működött, ezalatt az idő alatt 1648 látogatója volt, ami 
napi átlagban 8 főt jelent.  

Ezúton szeretném megköszönni a Faluház dolgozóinak– kiemelten a Közösségi Ház takarítójának 
Weinacht Máriának- áldozatos munkáját, melynek következtében minden nap tiszta és rendezett 
körülmények között fogadhatjuk a gyerekeket és szüleiket. 

 

Biatorbágy, 2017-05-09       Szikra Ágnes 

 


	besz_hat_jav_kipikopik_mano_es_manocska_2016_evi_mukodeserol
	Kipikopik Játszóház beszámoló 2016

