
NYILATKOZAT 

Alulírott 

Név:   ..........................................................................................................................................  

Születési családi név:   ..............................................................................................................  

Születési hely, idő:    ..............................................................................................................  

Lakcím: .......................................................................................................................................  

kijelentem, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 33. § (2) és (3) bekezdése szerinti tájékoztatást a 

bölcsődei ellátás megkezdésekor megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul veszem. 

Gara,  .......................................  

   ........................................................  

 törvényes képviselő 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

Tájékoztatási kötelezettség 

33. § (1) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket 

és törvényes képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet tájékoztatni kell 

a) az ellátás tartamáról és feltételeiről, 

b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, 

c) *  az ellátásra jogosult gyermek, fiatal felnőtt és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a 

látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről 

ca) a gyermekek átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál, 

ha a gyermek kapcsolattartásra jogosult hozzátartozói külön élnek, 

cb) a családok átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál, 

ha a gyermeknek van különélő, kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója, 

cc) a gyermekotthonban biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásnál (a ca)-

cc) alpontokban szereplő intézmények a továbbiakban együtt: bentlakásos gyermekintézmény), 

cd) a helyettes szülőnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál és 

ce) a nevelőszülőnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásnál, 

d) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról, 

e) az intézmény házirendjéről, 

f) panaszjoga gyakorlásának módjáról, 

g) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról, 

h) *  a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdek-képviseleti fórumról. 

(3) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt köteles 

a) *  a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozni, ha az ellátás igénybevételéről 

nem kötöttek megállapodást, 

b) *  az e törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, 

c) *  nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott változásokról. 

Tájékoztatás a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletről. 6. számú melléklet: Nyilatkozat gyermekétkeztetés 

normatív kedvezménynek igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén. (ingyenes étkezés) 
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