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M E G Á L L A P O D Á S 
 

…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 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) 

Sajátos nevelési igényű gyermek próbaidejének végső időpontja: ……év….………hó.…....nap 

 

3. A bölcsődei ellátás megkezdésének időpontja: …………év……………..hó……..nap 

 

4. A bölcsődei ellátás időtartama: határozott / határozatlan (megfelelő aláhúzandó) 

 

5. 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, szocializációját, óvodai életre való felkészítését, melyet csoportonként két 

kisgyermeknevelő biztosít 

 Fokozatos adaptációt biztosítunk 

 Biztosítjuk az egészséges, tiszta, balesetmentes környezetet 

 Egészségét védjük, egészséges életmódra neveljük, elősegítjük a megfelelő kultúrhigiéniai szokások 

kialakulását 

 Tárgyi és személyi állandóságot, egyéni bánásmódot biztosítunk 

 Időjárástól függően biztosítunk lehetőséget a szabad levegőn való tartózkodásra, játékra, alvásra 

(Télen szélcsendes időben -5°C-ig) 

 Biztosítjuk a váltóruha, váltócipő és pelenka kivételével, a szükséges textíliával való ellátást 

(ágynemű, törölköző, fürdőlepedő, előke) 

 Biztosítjuk a személyi higiéné feltételeit 

 Biztosítjuk a korcsoportnak és egyéni szükségleteknek megfelelő játék és fejlesztő eszközöket, a 

nevelési év folyamán gondoskodunk az egyéni ünnep (születésnap) és a közösségi ünnepek (Mikulás, 

 



gyermeknap és záró uzsonna – szülőkkel közösen; karácsony, farsang, húsvét, zárt körben történő) 

megünnepléséről 

 Napi négyszeri – életkornak megfelelő étkezésben részesítjük, melyből egy étkezés meleg étellel való 

ellátás 

 Rendszeres orvosi felügyeletet biztosítunk 

 Sajátos nevelési igényű gyermek esetén biztosítjuk a gyógypedagógiai és pszichés megsegítést 

 

6. A bölcsőde a szülő számára az alábbi lehetőségeket biztosítja: 

 Felvételi szabályzat megismerését 

 A házirend, a szakmai program megismerését 

 Adaptációhoz szükséges időt és feltételeket 

 Egyéni és szülőcsoportos beszélgetést kisgyermek nevelővel, intézményvezetővel, 

élelmezésvezetővel, pszichológussal, gyógypedagógussal 

 Tájékoztatást a gyermekével történt napi eseményekről 

 Rendszeres betekintést engedünk a kisgyermeknevelő által vezetett dokumentációba 

 Étrend, és egyes tájékoztatók megismerését 

 

7. A szülő vállalja: 
 Hogy a teljes havi nettó jövedelemről hivatalos igazolást nyújt be az intézmény vezetőjének, 

valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet értelmében „A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni 

kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei 

ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő 

munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő 

időpontját is.” 

 Hogy a gyermek állapotáról naprakész tájékoztatást ad a kisgyermeknevelőnek 

 Hogy gyermekét csak egészségesen hozza közösségbe 

 Betegséget követően orvosi igazolást hoz 

 Beszoktatásban és a bölcsődei élet különféle programjait tekintve együttműködő 

 Bármilyen érdemi változást 15 napon belül írásban bejelent, amely a család - jogi, anyagi vagy egyéb 

helyzetére vonatkozik (különélés, válás, újabb gyermek születése, elköltözés, stb) 

 

8. 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 egyéni térítési díjat a 

bölcsőde által kalkulált mértékben a szülő vagy törvényes képviselő az erre rendszeresített 

utalványon illetve átutalással, minden hónap tizedikéig köteles megfizetni az intézmény számlájára, 

melynek számlaszáma: 11742252-15794615. 

 Havi személyi gondozási térítési díj összege nyitvatartási napok száma x ……….Ft 

 A Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a bölcsődei ellátás 

keretében nyújtott étkezés intézményi térítési díja naponta 565,- Ft. A hatálybalépés időpontja 

2018. április 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 térítési díj összege: ………../nap 

 Ellátás megszűnése esetén az intézmény a szülő esetleges túlfizetését a házipénztárból a szülő 

számára visszafizeti. 

 

 



 

 

9. Megszűnik az ellátás: 
Gyvt. 37/A  

 (1) a. a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított időtartam - 

leteltével, 

 b. a jogosultsági feltételek megszűnésével. (Alapesetben a gyermek 3. életévének betöltését követő 

augusztus 31-én, sajátos nevelési igényű gyermek esetében a hatodik életévének betöltését követő aug. 

31-én.)  

 (2) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetését a jogosult, 

illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. 

Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint 

szűnik meg. 

 (3) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást 

megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már 

nem állnak fenn. A házirend 11, 14, 19 pontjának megsértése tekintendő „súlyos megsértésnek”. 

 (4) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás 

megszüntetéséről, valamint az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat vagy törvényes 

képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult vagy törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől 

számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást 

biztosítani kell. 
Valamint: 

 Az intézmény vezetőjének döntése alapján, ha  

o Ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét nem tudja orvosi igazolással alátámasztani 

o Ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében 

nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek testi épségét 

 Sajátos nevelési igényű gyermek esetében, ha a próbaidő eredménytelenül telt el 

 Ha a gyermek felvételekor fennálló családi körülmények lényegesen megváltoznak 

 

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

esetén panaszával fordulhat: 

 A bölcsőde vezetőjéhez 

 A fenntartó önkormányzat népjóléti osztályához 

 A helyi Érdekképviseleti 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 
 


