
                                                                                                                                                                           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.) 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 ( max. 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: 165 Ft 

Ebéd:       450 Ft 

Uzsonna:  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.  

       

9. 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 

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

töltött napot kell figyelembe venni.  


