(SZMSZ függelék)
Vackor Integrált Bölcsőde
2310 Szigetszentmiklós, Temesvári u. 16-22.
Tel/fax: 06 24/ 515-244, 515-245 20/259-1719
e-mail: vackorbolcsode@invitel.hu

M E G Á L L A P O D Á S (ügyeleti)
…mely létrejött egyrészről a Vackor Integrált Bölcsőde, mint a gyermekek napközbeni (bölcsődei)
ellátását biztosító intézmény, valamint a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek szülője (törvényes
képviselője) között ügyeleti ellátás időtartamára az alábbi feltételekkel:
1. Szülő (törvényes képviselő) adatai:
Név:___________________________________
Születési név: ___________________________
Anyja neve:_____________________________
Lakcíme:_______________________________
2. Gyermek adatai:
Név:___________________________________
Születési hely, idő: _______________________
Anyja születési neve: _____________________
Lakcíme:_______________________________
TAJ száma:_____________________________
Sajátos nevelési igénye: van /nincs (megfelelő aláhúzandó)
3. A bölcsődei ügyeleti ellátás időpontja: …………év……………..hó……..nap
4. A gyermek számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalma és módja:
 A gyermek intézményi tartózkodása alatt, maximum napi 12 órában szakszerű,
szeretetteljes gondozásban, nevelésben részesül, kielégítjük testi és lelki szükségleteit,
elősegítjük egészséges fejlődését
 Biztosítjuk az egészséges, tiszta, balesetmentes környezetet
 Egészségét védjük, elősegítjük a megfelelő kultúr-higiéniai szokások kialakulását
 Tárgyi és személyi állandóságot, egyéni bánásmódot biztosítunk
 Időjárástól függően biztosítunk lehetőséget a szabad levegőn való tartózkodásra, játékra,
alvásra
 Biztosítjuk a törölközőt, fürdőlepedőt, előkét, a személyi higiéné feltételeit
 Biztosítjuk a korcsoportnak és egyéni szükségleteknek megfelelő játék és fejlesztő
eszközöket
 Napi négyszeri – életkornak megfelelő étkezésben részesítjük, melyből egy étkezés
meleg étellel való ellátás
 Orvosi felügyeletet biztosítunk

5. A bölcsőde a szülő számára az alábbi lehetőségeket biztosítja:
 A házirend, a szakmai program megismerését
 Tájékoztatást a gyermekével történt napi eseményekről
 Étrend, és egyes tájékoztatók megismerését

6. A szülő vállalja:



Hogy a gyermek állapotáról tájékoztatást ad a kisgyermeknevelőnek
Hogy gyermekét csak egészségesen hozza közösségbe

7. A szülőt, gondviselőt az alábbi fizetési kötelezettségek terhelik/terhelhetik:






Az 1997. Évi XXXI. Tv. (Gyermekvédelmi Törvény, továbbiakban Gyvt.) vonatkozó
rendelkezései alapján az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni. (Gondozási
térítési díj) A bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díj mértékét az Önkormányzat
rendeletben szabályozza. A térítési díj mértékét a fenntartó önkormányzat képviselő
testülete határozza meg. Az ügyeleti időre fizetendő egyéni, napi térítési díjat az
anyaintézményben kalkulált mértékben a szülő vagy törvényes képviselő az erre
rendszeresített utalványon illetve átutalással, a szolgáltatás igénybevételét követő hónap
tizedikéig köteles megfizetni az intézmény számlájára.
A II/2013. (II. 28.) ÖR (költségvetési rendelet) 25. mellékletében foglaltak szerint a
bölcsődei ellátás keretében nyújtott étkezés intézményi térítési díja naponta 513,- Ft. A
hatálybalépés időpontja 2013. január 1. A bölcsődei étkezésért járó személyi térítési díjat
a szülő vagy törvényes képviselő az intézmény által kalkulált összegben csekken vagy
átutalással minden hó tizedikéig köteles megfizetni.
Személyi étkezési és gondozási térítési díj napi összege ugyanannyi mint az
anyaintézményben

8. Megszűnik az ellátás:
 Az ügyeleti ellátás leteltével
9. A szülő a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek
elmulasztása esetén panaszával fordulhat:
 A bölcsőde vezetőjéhez
 A fenntartó önkormányzat népjóléti osztályához
 A helyi Érdekvédelmi Fórumhoz
 A gyermekjogi képviselőhöz
Az érdekvédelemmel kapcsolatos szabályokról a Gyvt. 35-36 §-a rendelkezik.
Alulírott szülő/gondviselő nyilatkozom, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó
intézményben az ellátásra vonatkozóan a tájékoztatást megkaptam, nyilatkozom továbbá,
hogy az intézménnyel együttműködök.
Szigetszentmiklós, 201…év………hó…….nap
……………………………………….
Szülő/gondviselő

………………………………………
bölcsődevezető

