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BEVEZETŐ
A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődében az alapellátáson túl, térítési díj ellenében időszakos
gyermekfelügyelet vehető igénybe. Ezzel a szolgáltatással lehetőséget biztosítunk azon családok
részére, akiknek nincs lehetőségük, vagy nem kívánják igénybe venni a bölcsődei alapellátást.
A szolgáltatás célja: A bölcsődei alapellátás csoportjai szabad férőhelyein nyújtott ( beszoktatást
követően előre egyeztetett időpontokban ) napközbeni gyermekfelügyelet, melynek segítségével a
Gödöllőn és környékén élő szülők elfoglaltságának idejére biztosítjuk a gyermekek gondozását,
nevelését, felügyeletét.
A gyermekek napközbeni felügyelete mindkét bölcsődénkben biztosított.
Jogszabályi rendelkezések:
-

-

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 42. §
(4) bekezdés
328/2011. (XII.29.) Korm. rend. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról ész az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 9.§. (4) bekezdése alapján
Gödöllő Város Képviselő-testületének 3/2015.(II. 6.) önkormányzati rendelete a szociális
rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi
ellátások helyi szabályairól.

I. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
1) A szolgáltatást igénybe vehetik:
akik bölcsődei alapellátásban nem részesülnek
részmunkaidőben dolgoznak,
munkát keresnek,
nyelvet tanulnak,
átképzésen, iskolarendszerű képzésben vesznek részt, és nem tudják kire bízni
gyermekük felügyeletét,
f) kisgyermekes anyák, akik (a miniszteri rendeletben és szabályzatában
megfogalmazott rendelkezések alapján), nem vehetik igénybe a bölcsődei ellátást,
g) egyéb elfoglaltság miatt a gyermek felügyeletéről időszakosan gondoskodni nem
tudnak.
a)
b)
c)
d)
e)

2) A szolgáltatásokat az 1 - 5 éves kor közötti gyermekeknek és szüleiknek kínáljuk.
3) A szolgáltatásra való jelentkezés jelen szabályzat 1. sz. mellékletén ( Időszakos
gyermekfelügyeleti kérelem ) történik.
4) Az időszakos gyermekfelügyeletet a Megállapodás aláírása után ( 2 . sz. melléklet ), a
beszoktatást követően a szabad férőhelyek terhére lehet igénybe venni.
5) A szolgáltatást csak egészséges gyermek veheti igénybe. A közösség egészsége érdekébe
lázas ( 37,5 °C és annál magasabb hőmérsékletű ), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre
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gyanús gyermek nem látogathatja az intézményt. A családban előforduló fertőző
betegségekről tájékoztatni szükséges a bölcsődét. A Megállapodás aláírásával egyidejűleg a
szülő bemutatja a kötelező védőoltásokról szóló igazolást. Amennyiben a gyermek
napközben megbetegszik a kisgyermeknevelő a megadott telefonszámon értesíti a szülőt,
hogy mielőbb gondoskodni tudjon a gyermeke hazaviteléről és orvosi ellátásáról.
II. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1) A felszabadult férőhelyek lehetőségéről való szülői tájékoztatás a tárgynapot megelőző nap
12h-ig megtörténik.
2) A jelentkezőket a bejelentkezés sorrendjében regisztráljuk.
3) A beszoktatás a gyermek igényeit figyelembe véve a szakmai szabályok szerint szülővel
történik.
4) Ha a szülő bármely ok miatt nem hozza gyermekét, igényét tárgynapot megelőző 11h
szükséges lemondania, ellenkező esetben a megrendelt étkezés kiszámlázásra kerül.
5) Amennyiben a gyermek bölcsődében tartózkodási ideje érint napirend szerinti étkezési
időpontot, akkor a gyermek számára kötelező azt igénybe venni.
Étkezések időpontjai:
Reggeli:
8.00 – 8.30
Ebéd:
11.30 – 12.00
Uzsonna:
15.00 – 15.30
6) A gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti haza, 14 éven aluli
gyermek e feladattal nem bízható meg.
7) A bölcsődébe behozott tárgyakért, játékokért, értékekért felelősséget nem tudunk vállani.
8) A gyermek ruháinak tárolására jellel ellátott kisszekrény szolgál, a váltóruha, váltócipő
használatát a szülő köteles biztosítani. Ha a gyermek nem szobatiszta a szülő köteles
gondoskodni a tisztába tételhez szükséges felszerelésről (pelenka, popsi törlő, kenőcs stb…).

III. A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSI DÍJAIRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A szolgáltatások külön térítési díj ellenében vehetők igénybe, Gödöllő Város Képviselőtestületének 3/2015.(II. 6.) önkormányzati rendelete ( a szociális rászorultságtól függő, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól ) alapján.
A szolgáltatás igénybevételének térítési díja nevelési-gondozási valamint az étkezési díjból tevődik
össze.
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➢ Az időszakos gyermekfelügyelet nevelési-gondozási térítési díját a rendelet tartalmazza,
melyet a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól
kezdődően havonta, utólag minden hónap 15.napjáig köteles befizetni az intézmény által
megjelölt számlaszámra.
➢ A tényleges étkezési napok elszámolásáról az adott hónap gondozási, nevelési napjainak és
az étkezés típusának figyelembe vételével a befizetést követő hónapban a Kalória Gödöllői
Gyermek-és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. gondoskodik.
➢ 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.

Gödöllő, 2020. 11.01.
Varga Gyöngyi
intézményvezető

Polgárné Bodnár Adrien
szaktanácsadó

4

1. sz. melléklet

IDŐSZAKOS GYERMEKFELÜGYELETI KÉRELEM
2020/2021. nevelési év
Gyermek adatai

Név:…………………………………………….Állampolgárság:……………………………………………....
Születési hely:……………………………Születési idő:………………………………………………………..
Állandó lakcím:…………………………………………………………………………………………………...
Tartózkodási hely :…………………………………………………………………………………………….....
TAJ szám:…………………………………
Szülők adatai

Anya neve: ……………………………………….Leánykori neve:…………………………………………….
Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………………………….....
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………………………..
Telefonszám: ……………………………. E-mail cím:……………………………………………………...…
Házastárs vagy élettárs neve:………………………………………………………………………………..…
Állandó lakcím: ………………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………………….
Telefonszám: ……………………………. E-mail cím:……………………………………………………...…
Választott intézmény:
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, 2100 Gödöllő Palotekert 17.

[
Mézeskalács Ház Bölcsőde 2100 Gödöllő, Premontrei u. 8.
R
[
aR
Igényelt napok:
ga
……………………………………………………………………………….....................................................
ag
da
Sajátos Nevelési Igényű (SNI):
jd
A sajátos nevelés igény típusa, BNO kódja:………………………………………………………….
aj
a
Határozatot kiállító szerv neve…………………………………………………………………………
m
Gyermekorvos neve:………………………………….Védőnő neve:…………………………………
em
g
e
A gyermek szed-e valamilyen gyógyszert rendszeresen, illetve sürgős szükség esetén?
g
………………………………………………………………………………………………………………
a
za
Szakorvos által megállapított étel vagy egyéb allergia:……………………………………………
z
Tudomásul veszem, hogy adataimban történő változást 8 napon belül köteles vagyok a bölcsőde
vezetőjének
o
lo hozom. Tudomásul
bejelenteni, továbbá, hogy gyermekemet első bölcsődei napján gyermekorvosi igazolással
vl
veszem, hogy az intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011.
av
évi CXII törvény rendelkezései alapján kezeli a fentiekben megjelölt személyes adatokat.sa
ós
Gödöllő, 2020. ,,……………………
________________________________
ó
szülő/törvényes képviselő
aláírása
f
if
gi
yg
ey
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2. sz. melléklet

MEGÁLLAPODÁS IDŐSZAKOS GYERMEKFELÜGYELET
BIZTOSÍTÁSÁRÓL
mely létrejött a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde, mint az időszakos gyermekfelügyeletet
biztosító intézmény, valamint az 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. A beszoktatás kezdő időpontja:……………………………………………………….
Igényelt napok:…………………………………………………………………………………
1997. évi XXXI. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 42 § (3),
valamint a hozzá kapcsolódó 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 44 § (1) lehetővé teszi, hogy a
bölcsőde, az alapellátáson túli szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyelettel segítse a családokat,
amennyiben ez az alapfeladatát nem veszélyezteti.
2. 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,
- igény szerinti (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,
3. A bölcsőde a szülő számára az alábbiakat biztosítja:
- a házirend megismerése,
- adaptációhoz szükséges idő és feltételek,
- tájékoztatás a gyermekével napközben történő eseményekről,
- tájékoztatók, étrendek megismerése
4. A térítési díj szabályai:
A szolgáltatás külön térítési díj ellenében vehető igénybe, amely a nevelés-gondozás valamint az
étkezés díjából tevődik össze, a Gödöllő Város Képviselő-testületének 3/2015.(II. 6.)
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önkormányzati rendelete ( a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról önkormányzati rendelete a
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól ) alapján.
Nevelés-gondozás térítési díja:
melyet a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól
kezdődően kiadott számla alapján havonta, utólag minden hónap 15.napjáig köteles befizetni az
intézmény által megjelölt számlaszámra.
Beszoktatás ideje alatt ( első 5 nap )
➢ 500 Ft/alkalom
Beszoktatást követően az igénylés szerint:
➢ 1000 Ft fél nap ( 6:30 – max. 12:00 )
➢ 2000 Ft/nap ( 6:30 – 17:30 )
Étkezés térítési díja:
melyet a törvényes képviselő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól
kezdődően A Kalória Gödöllői Gyermek-és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft által kiadott
számla alapján havonta, utólag a számlán feltüntetett időpontig köteles befizetni a szolgáltató által
megjelölt számlaszámra.
Reggeli, tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:

165 Ft
450 Ft
135 Ft

➢ Reggeli tízórai
➢ Ebéd
➢ Uzsonna
Az étkezés lemondására a tárgynapot megelőző 11 óráig van lehetőség. Be nem jelentett hiányzás
esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
Bármely térítési díjtartozás a hátralék rendezéséig a szolgáltatásból való kizárást eredményezi.
5. 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

6. Adatkezelési nyilatkozat
Alulírott nyilatkozom arról hogy az 1997. évi XXXI. Tv. 33-a (2) bekezdése értelmében az
időszakos gyermekfelügyelet ellátás tartalmáról, feltételeiről, az intézmény által rólam és
gyermekemről vezetett nyilvántartásokról, az intézmény házirendjéről, a fizetendő térítési, illetve
nevelési-gondozási díjról, az érték-és vagyonvédelem biztosításáról a tájékoztatást megkaptam.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a gyermekemről készült bölcsődei fényképek az intézmény facebook
oldalán megjelenjenek.
igen

nem

Gödöllő, 20…………………….
…………………………..
szülő

…………………………..
bölcsődevezető

NYILATKOZAT
időszakos gyermekfelügyelet jogviszony megszüntetéséről
Alulírott………………………………………………………………………………….( név )
nyilatkozom, hogy …………………………………………………………..nevű gyermekem
időszakos gyermekfelügyelet jogviszonyát …………………………………………….. napjával
megszűntetem.1
Az esedékes nevelési - gondozási díjat a számlán szereplő határidőig befizetem.
Az esedékes nevelési - gondozási díj összegét a bölcsődében töltött utolsó napon befizetem.
Gödöllő:………………………….
…………………………
aláírás

3/2015. ( II.6 ) sz. önkormányzati rendelet 10§ /2/: Az ellátás megszüntetésének időpontjaként az utolsó ellátásban
töltött napot kell figyelembe venni.
1
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