
Megállapodás 

Gyermekek  napközbeni ellátása 

Bölcsőde 

1. Megállapodó felek 

1.1 . Szolgáltatás biztosítója 

Név : Garai Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 

Székhely: 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 82. 

Képviselő: intézményvezető 

 

Fenntartó : Gara Község Önkormányzata 

Székhely : 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 62. 

 

Szakmai egység: 

Telephely: 

Képviselő: 

 

1.2 . Szolgáltatást igénybe vevő gyermek 

Név :  

Születési név :  

Születési hely, idő : 

Anyja neve: 

Lakó helye :  

Tartózkodási helye : 

 



1.3. Törvényes képviseletet ellátó személy adatai ( szülő, gyám) 

Név :  

Születési név :  

Születési hely, idő :  

Anyja neve :  

Lakó helye :  

Tartózkodási helye :  

 

1.4. Törvényes képviseletet ellátó  személy adatai ( szülő, gyám ) 

Név:  

Születési név:  

Születési hely, idő :  

Anyja neve :  

Lakó helye :  

Tartózkodási helye :  

 

2. A szolgáltatás igénybevétele : 

2.1. A törvényes képviselő a bölcsődei ellátásra kérelmet terjeszt elő               

( kérelem kitöltése). 

 

3. Szolgáltatás időtartama: 

3.1. A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás jelen megállapodás 

szerinti biztosításának kezdő időpontja :…………… év……………….hó………..nap. 

 



3.2. Intézményi ellátás időtartama :  

A felek megállapodnak az intézményi ellátás határozott illetve határozatlan 

idejű tartamáról. 

Határozott  idejű ellátás esetén a törvényes képviselő megjelöli azt az 

időtartamot  ameddig a szolgáltatást kéri. 

Biztosítás kezdő időpontja :………… év……………hó………..nap 

Biztosítás záró időpontja :…………...év…………..hó………..nap 

Határozatlan idejű ellátás esetén a szolgáltatás bármely időpontban 

megszűntethető (lsd. 3.3. Az ellátás időtartama ). 

3.3.A ellátás időtartama: 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 

ellátását , szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a 

gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján 

még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 

31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

A bölcsőde végezheti a fogyatékos  gyermekek korai habilitációs és 

rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátás keretében 

az Nktv. szerinti szakértői bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos 

gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és 

gondozásban vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. 

 

4. Szolgáltatás tartalma : 

4.1. A gyermekek  számára az alábbiakat biztosítjuk : 

- Szakszerű nevelés-gondozás, testi-lelki szükségletek kielégítése, 

fejlesztése és a szocializáció segítése, 

- Megismerési folyamatok fejlődésének segítése, 

- Napi négyszeri étkezés, 

- Fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet, 

- Egészségvédelem, egészségnevelés, higiénés szokások kialakulásának 

elősegítése, 



- Állandóság (saját kisgyermeknevelő rendszer), egyéni bánásmód, 

- Megfelelő idő és hely a szabadban való tartózkodáshoz, 

- Az egyéni ruhanemű kivételével , a textíliával történő ellátás,- személyes 

higiéné feltételeinek biztosítása, 

- Korcsoportnak megfelelő játékeszközök, 

- Rendszeres orvosi felügyelet, 

- Óvodai életre való felkészítés, 

4.2.A szülő számára az alábbiakat biztosítjuk : 

- A házirend megismertetése, 

- Adaptációhoz  szükséges feltételek, 

- Tájékoztatás a gyermekével  napközben történt eseményekről, 

- Rendszeres betekintés a kisgyermeknevelő által vezetett egyéni 

dokumentációba (üzenő füzet) 

- Szülői értekezlet, egyéni beszélgetés  (kisgyermeknevelővel, vezetővel), 

- Közös családi programok, nyílt nap, rendezvények, 

- Tájékoztatók, étrendek megismertetése, 

- Gyermekük játéktevékenységébe, fejlődésébe való betekintés, 

4.3 : A szülő kötelezettségvállalása: 

- Bölcsődei házirendet betartja, 

- Együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, 

 

5. Térítési díj fizetéséről 

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

XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) alapján , valamint Gara Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról 

szóló …/2015. (IX……) önkormányzati rendelete szerint az intézményi 

elhelyezésért  térítési díjat nem kell fizetni. 



5.2. Kedvezményt kell biztosítani: 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi  szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

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

Kormányrendelet szerinti 6. melléklet nyilatkozata alapján ingyenes a 

gyermekétkeztetés , normatív kedvezményben részesül, ahol a 

gyermek: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részes, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, 

c) családjában három  vagy több gyermeket nevelnek, 

d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság vagy bíróság, 

e) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 

kötelező legkisebb munkabér  személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. 

5.3. A szülő vagy törvényes képviselő köteles a kedvezményre jogosító 

nyilatkozatot benyújtani a bölcsődevezető számára. A kedvezmény a 

benyújtást követő naptól érvényes. 

5.4. Az étkezésért fizetendő térítési díjat minden hónapban előre, egy 

összegben a bölcsőde által kijelölt napon kell készpénzben befizetni. 

A térítési díj fizetése számla ellenében történik. 

5.5. Fizetés elmaradása esetén: 

a) szülő vagy törvényes képviselő 2 alkalommal írásban való 

felszólítása 

b) ha a felszólítás ellenére sem fizet a szülő, akkor a szolgáltatás 

felmondásával egy időben végrehajtás kezdeményezésére kerül 

sor. 

 

6. A megállapodás megszűnése, megszűntetése: 

6.1. A megállapodás megszűnése 

a) a szülő kérésére írásban, 

b) ha a gyermek 3. életévét betöltötte és a bölcsődei gondozási-nevelési év 

végéhez ért, 

c) fogyatékkal élő gyermek esetében a próbaidő leteltével, amennyiben 

hosszabbításra nem kerül sor. 



6.2.A megállapodás megszűntetése: 

- ha a bölcsődeorvos szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt a gyermek 

bölcsődében nem gondozható, vagy magatartás zavara veszélyezteti a többi 

gyermek fejlődését. 

7. Panaszok kezelése: 

7.1. A szülő jogosult a megállapodásban foglalt- az intézmény részéről fennálló- 

kötelezettségek elmulasztása , vagy nem teljesítése esetén panaszával a 

bölcsődevezetőt megkeresni. Amennyiben panasza nem kerül orvoslásra, 

írásban jogosult jelezni az intézményvezetőnek. 

8. Személyes adatok kezelése 

8.1. A szolgáltató az ellátott adatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja, az 

igénybevevő nyilvántartott adatairól és a szolgáltatás igénybevételéről 

elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít. Az intézményben az adatkezelésre 

és az adatok védelmére  az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók. 

8.2. Adatszolgáltatási kötelezettség: 

A szülő illetve a törvényes képviselő a személyes adataiban, lakcímében, 

jogosultsági feltételekben beállt változásokról azonnal köteles tájékoztatni a 

bölcsődevezetőt. 

9. Záró rendelkezések 

9.1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv (Ptk.) továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

szóló jogszabályok rendelkezései  irányadók. 

9.2. Alulírott, az ellátott szülője/törvényes képviselője kijelentem, hogy a 

biztosított bölcsődei szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, tartalmáról, a 

vezetett nyilvántartásokról, a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, 

illetve a mulasztás következményeiről, a panaszjog gyakorlásának módjáról, 

megszűnés illetve megszűntetés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam és azt 

tudomásul vettem. 



9.3. Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után , mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írnak alá. 

 

 

Gara, …………….. 

 

 

……………………………………..                                              ………………………………………… 

a gyermek törvényes képviselője                                                a gyermek törvényes képviselője 

 

 

                                                  ……………………………………………………… 

                                                      intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 


