
MEGÁLLAPODÁS 

 

mely létrejött a  Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde,  mint a napközbeni ellátását biztosító 

intézmény, valamint a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek szülője (törvényes képviselője) 

között. 

 

Szülő (törvényes képviselő) adatai: 

Név: ……………………………………………………………………………………………. 

Születési név:…………………………………………………………………………………… 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………... 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………… 

Telefonszám:……………………………………………………………………………………. 

 

Gyermek adatai: 

Név:……………………………………………………………………………………………... 

Születési hely, idő:……………………………………………………………………………… 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………... 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………... 

TAJ szám:………………………………………………………………………………………. 

 

1. Az ellátás kezdő időpontja:……………………………………………………………    

 

1997. évi XXXI. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - 42. § (1) 

értelmében: 

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. 

 

2. A bölcsődei ellátás időtartama: (aláhúzandó): 

 

határozott    vagy    határozatlan 

 

3. A bölcsődei ellátás keretében az intézmény a gyermek számára az alábbiakat 

biztosítja: 

 

- szakszerű gondozás-nevelés, testi-lelki szükségletek kielégítése, a fejlődés és a szocializáció   

  segítése, 

- napi négyszeri (életkornak megfelelő) étkezés, 

- a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet, 

- egészségvédelem egészségnevelés, kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése, 

- állandóság (saját gondozónő rendszer), egyéni bánásmód, 

- időjárástól függően napi lehetőség a szabad levegőn való játékra, 

- személyes higiéné feltételeinek biztosítása, 

- korcsoportnak megfelelő játékeszközök, 

- rendszeres orvosi felügyelet, óvodai életre való felkészítés. 

 

 

 



4. A bölcsőde a szülő számára az alábbiakat biztosítja: 

 

- a házirend megismerése, 

- adaptációhoz szükséges idő és feltételek, 

- tájékoztatás a gyermekével napközben történő eseményekről, 

- rendszeres betekintés a gondozónő által vezetett egyéni dokumentációba, 

- szülői értekezlet, egyéni és csoportos beszélgetés gondozónővel, vezetővel,  

- tájékoztatók, étrendek megismerése. 

 

5. A személyi térítési díj szabályai: 

 

A módosított 1997. évi XXXI. Tv. (továbbiakban Gyvt.) 148.§ (1)-(3), valamint (5) bekezdése 

alapján az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértékét minden év 

március 31-éig a fenntartó önkormányzat képviselő - testülete határozza meg, mely év 

közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.  

 

A bölcsődei ellátás térítési díjaira vonatkozó szabályokat Gödöllő Város Képviselő-testületének  

3/2015.(II. 6.)  önkormányzati rendelete ( a továbbiakban: rendelet ) rögzíti. 

 

A bölcsődei ellátás keretében nyújtott étkezés térítési díját a rendelet 1. sz. melléklete 1. 

a./ pontja tartalmazza. A bölcsődei étkezésért fizetendő térítési díjat a szülő vagy a 

törvényes képviselő köteles egy havi időtartamra, előre  megfizetni. A tényleges étkezési 

napok elszámolásáról az adott hónap gondozási, nevelési napjainak és az étkezés 

típusának figyelembe vételével a befizetést követő hónapban a Kalória Gödöllői Nonprofit 

Közhasznú Kft. gondoskodik. 

A befizetésről szóló igazolást a kisgyermeknevelőknek be kell mutatni. Amennyiben a szülő 

gyermeke bölcsődei ellátását betegség, vagy egyéb ok miatt nem kívánja igénybe venni, 

haladéktalanul köteles bejelenteni a bölcsődének. Az étkezés lemondására a tárgynapot 

megelőző 11 óráig van lehetőség. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj 

visszafizetésére nem tarthat igényt.  

 

A bölcsődei gondozás személyi térítési díját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, 

melyet a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól 

kezdődően  havonta, utólag minden hónap 15.napjáig köteles befizetni postai úton,vagy az 

intézmény által megjelölt számlaszámra. Jövedelemigazolás bemutatásának hiányában a 

törvényes képviselő a rendelet 2. sz. mellékletének III.d.) pontja szerint megállapított térítési 

díjat köteles megfizetni. Félnapos időtartamú napközbeni ellátás igénybevétele esetén,  

valamint a gyermek betegsége, illetve egyéb okból történő hiányzása miatt , a jogviszony 

fennállása alatt  a törvényes képviselő teljes havi gondozási díj fizetésére kötelezett.  

 

A személyi térítési díj meghatározásához szükséges dokumentumokat és a díjfizetési 

kedvezményeket a kedvezményre való jogosultságot igazoló okirat bemutatása utáni 

munkanapon tudjuk érvényesíteni (MÁK igazolás, illetve szakorvosi és szakértői bizottsági 

igazolás, 3 vagy több gyermeket nevelők nyilatkozata, rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásról szóló határozat). 

 

A gondozási és étkezési személyi térítési díjmeghatározást a Megállapodás 1. sz. melléklete 

tartalmazza.  

 

 



6. A gyermek egészségügyi ellátásával kapcsolatos szabályok: 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a gyermekem a bölcsődében megbetegszik, a fenti 

telefonszámon elérhető leszek annak érdekében, hogy minél előbb  gyermekemért tudjak 

menni. Nem gondozható bölcsődében a fertőző gyermek mindaddig, amíg a házi gyermekorvos 

igazolása szerint ez az állapot fennáll.  

 

7. Megszűnik az ellátás: 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnésének esetei a 1997. évi XXXI. törvény 

( a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ) 42.§- ában  meghatározottakon  túl  

a) rászorultsági körülmény megváltozása 

b) állandó lakóhely változása 

c) házirendben meghatározott szabályok súlyos megsértése. 

 

8. Adatkezelési nyilatkozat  

 

Alulírott nyilatkozom arról hogy az 1997. évi XXXI. Tv. 33-a (2) bekezdése értelmében a 

bölcsődei ellátás tartalmáról, feltételeiről, az intézmény által rólam és gyermekemről vezetett 

nyilvántartásokról, az intézmény házirendjéről, a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról, a  

panasztételi jogom gyakorlásának módjáról, a szülői érdekképviseleti fórumról a tájékoztatást 

megkaptam.  

 

Mint gyermekem törvényes képviselője tudomásul veszem, hogy az 1997. évi XXXI. Tv. 33.§ 

(3) bekezdés b) és c) pontja értelmében a gyermekvédelmi törvény alapján vezetett 

nyilvántartásokhoz adatot szolgáltatni, valamint a jogosultsági feltételekben és a természetes 

személyazonosító adatokban történt változásokról az intézmény vezetőjét értesíteni 

kötelességem. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a gyermekemről készült bölcsődei fényképek az intézmény facebook 

oldalán megjelenjenek. 

 

igen             nem 

 

Tájékoztattak arról, hogy a  Szakmai Program és mellékletei  az átadóban papíralapon 

elérhetőek számomra.  

 

9. Panasztételi lehetőség: 

 

A szülő a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek elmulasztása 

esetén panaszával az intézményvezetőhöz, valamint a fenntartó Önkormányzat Közigazgatási 

és Szociális Irodájához fordulhat. Az érdekvédelemmel kapcsolatos szabályokról a Gyvt. 35-

36. paragrafusa rendelkezik. 

 

 

Gödöllő, 20……………………. 

 

  …………………………..   ………………………….. 

     Szülő      bölcsődevezető  

 


