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Megállapodás

Az NM rend. 36. § (1) bekezdése alapján bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik
életévének, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a
harmadik életévét betölti.
Illetve sajátos nevelési igényű gyermek esetében hat éves korig gondozható az intézményben.
A Gyvt 32. § (7) bekezdése szerint jelen megállapodás az alábbiakra terjed ki:
A Gyvt 42. § (1) bekezdése szerint a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.
A Gyvt 146. § (1) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátásáért személyi térítési díjat (étkezés, gondozás) kell fizetni. A térítési díjat
az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más
törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: kötelezett) az Intézménynek fizeti meg.
A megállapodás mely létrejött Vasad Község Önkormányzata által fenntartott Vasadi Bölcsőde
mint napközbeni alapellátást biztosító intézmény, valamint a bölcsődei ellátásban részesülő
gyermek szülője,illetve törvényes képviselője között.

Szülő (törvényes képviselő)adatai.:
Név.:……………………………………………
Születési név.:………………………………….
Anyja neve.:………………...…….……………
Lakcíme.: …………………………………..….

Gyermek adatai.:
Név.: …………………………………………..
Szül.hely.idő.: …………………………………
Anyja neve.:………………..….……………….
Lakcím.: ………………………………….…....
Taj szám.:………………………………………

Tájékoztatás az ellátás térítéséről:
A Gyvt 146. § (1) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekek
napközbeni ellátásáért térítési díjat (étkezés, gondozás) kell fizetni. A térítési díjat az ellátást
igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő
(a továbbiakban együtt: kötelezett) az Intézménynek fizeti meg.
A módosított 1997.évi XXXI.tv.(továbbiakban Gyvt.)148.§(1)-(3)valamint az
(5) bekezdése alapján az intézmény rendelete alapján
Vasad Község Önkormányzat 5/2018(VIII.17.)Bölcsődei térítési díj rendelete alapján díjat kell
fizetni,az ellátásért.
Vasad Község Önkormányzat 9/2016.(X.28.)rendelete szabályozza az étkezés térítési díját.
Az intézményi térítési díj,illetve a személyi térítési díj,ez utóbbi megállapításához szükséges
jövedelem igazolásokat bemutatni,melyet évente felül kell vizsgálni,illetve ha a család anyagi
helyzetében változás áll be,abban az esetben köteles a szülő 8 napon belül jelezni az intézmény
vezetőnek.
Amennyiben nem kívánja benyújtani a szükséges igazolásokat abban az esetben az intézményi
térítési díj kerül megállapításra. A díjak egész gondozási hónapra fizetendőek.
a bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díj mértékét az Önkormányzat rendeletben
szabályozza. A térítési díj mértékét minden év március 31.-ig a fenntartó
Önkormányzat képviselő testülete határozza meg.
A bölcsődei ellátás keretében nyújtott étkezési díj naponta ……Ft.
A gondozási díj…..…Ft/nap..
A térítési díjat a szülő,vagy törvényes képviselő köteles megfizetni.
Amennyiben valamely kedvezményben nem részesül.
A megállapított díjakat minden hónapban az előre meghatározott időpontig,
kell fizetni.
Ha a szülő a gyermeke távolmaradását a Házirendben megállapított
időpontig nem jelenti be,akkor a térítési díjat gyermeke hiányzása esetén
is be kell fizetni.
A befizetés történhet:
- csoportos beszedési megbízással
- átutalással a kiadott számlán szereplő fizetési határidő napjáig.

Az étkezés térítési díj meghatározásához szükséges dokumentumokat és a
díjfizetési kedvezményeket a kedvezményre való jogosultságot igazoló okirat
bemutatása utáni munkanaptól tudjuk érvényesíteni,(MÁK igazolás,
szakorvosi, ill. szakértői bizottsági igazolás, három vagy több gyermeket
nevelők,rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat.
A Bölcsődei ellátás kezdő időpontja.: ….………….….
A bölcsődei ellátás időtartama határozott vagy határozatlan. (aláhúzandó)

A bölcsődei ellátás keretében az intézmény gyermek számára nyújtott szolgáltatások és
ellátások tartalma, módja:
- szakszerű gondozás-nevelés, testi-lelki szükségletek kielégítése, a fejlődés és a
szocializáció segítése. Napi négyszeri (orvos által ellenőrzött, az életkornak megfelelő)
étkezés, a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet, egészségvédelemegészségnevelés, kultúr - higiénés szokások kialakulásának segítése, állandóság (saját
gondozónő rendszer).
Egyéni bánásmód, időjárástól függően napi lehetőség a szabad levegőn való játékra, az egyéni
ruhanemű kivételével, a textíliával történő ellátás, személyes higiéné feltételeinek biztosítása,
korcsoportnak megfelelő játékeszközök használatának biztosítása, rendszeres orvosi
felügyelet, óvodai életre való felkészítés.
A megállapodásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek! A felülvizsgálat
eredményének alapján az intézményvezető dönt az ellátás további igénybevételének
lehetőségéről.
A bölcsőde a szülő számára a továbbiakat biztosítja.:
- a házirend megismerése,
- adaptációhoz szükséges idő és feltételek,
- tájékoztatás a gyermekével napközben történt eseményekről,
- rendszeres betekintés a gondozónők által vezetett egyéni dokumentáció
(üzenő füzetbe),
- szülői értekezlet ,egyéni és csoportos beszélgetés a kisgyermeknevelővel,vezetővel,
- tájékoztatok, étrend megismerése.
Megszűnik a gyermek bölcsődei ellátása:
A bölcsődei ellátás megszűnésének esetei:
- a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a 3. évét betöltötte,
- ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem
érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, és a
gyermek háziorvosa ezt igazolja a bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését
követő augusztus 31-ig. 8.

A bölcsődei ellátás megszüntetésének esetei:
- ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt
bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek
egészségét.
- a Gyvt. 37/A. § (2) bekezdése értelmében az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti 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.
- a Gyvt. 37/A. § (3) bekezdése szerint az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett
gyermekjóléti ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti,
vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn.
- amennyiben a gyermek bölcsődei ellátását több alkalommal és legalább egybefüggő 10
napig indokolatlanul nem veszik igénybe, az a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított
gyermekek napközbeni ellátásának (bölcsődei ellátás) megszűntetését vonhatja maga után.
Az ismételt indokolatlan hiányzás mely jelzés nélkül értendő, a házirend súlyos
megsértésének minősül!
Indokolatlan hiányzás esetén a szülő, törvényes képviselő részére levélben felszólítás kerül
kiküldésre, hogy igazolja a gyermek távollétét.
Amennyiben erre a levél kézhezvételétől számított 5 napon belül nem kerül sor, a gyermek
bölcsődei jogviszonya megszüntetésre kerül.
A Gyvt. 37/A. § (4) bekezdése alapján az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett
gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a
jogosultat, illetve törvényes képviselőjét.
Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Fenntartó: Vasad Község Önkormányzat (2211. Vasad Kossuth L.u. 21.)
A szülő a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló
kötelezettségek elmulasztása esetén az intézmény vezetőjéhez fordulhat,ill.
a fenntartóhoz.
A bölcsődék a Gyvt. 35-36. §-a alapján Érdekképviseleti Fórumot működtetnek, melynek munkájában
a szülők, a dolgozók és az Önkormányzat képviselői vesznek részt.
Az Érdekképviseleti Fórum dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket
kezdeményez az Önkormányzatnál, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat fővárosi,
megyei intézeténél, és más hatáskörrel rendelkező szervnél. Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett
panaszt az Intézményvezetőnél kell benyújtani.
Tájékoztatás a jogosult jogainak és érdekeinek képviseletéről:
Tájékoztatás a személyes gondoskodás feltételeiről:
A Gyvt 33. § (1), (2) bekezdésében foglaltak értelmében a személyes gondoskodás feltételeiről a
kérelem benyújtásakor, ellátás esetén az ellátás megkezdésekor tájékoztatni kell az ellátásra jogosult
gyermeket és törvényes képviselőjét. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a gyermek ellátását
biztosító intézmény az alábbiakról tájékoztatja a törvényes képviselőt:
a) az ellátás tartamáról és feltételeiről,
b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról1 ,
c) az ellátásra jogosult gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a távozás és

a visszatérés rendjéről,
d) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról,
e) az intézmény házirendjéről,
f) panaszjoga gyakorlásának módjáról,
g) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról,
h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról.

Az érdekvédelemmel kapcsolatos szabályokról a Gyvt.35-36.§ rendelkezik.
A törvényes képviselő köteles az intézményi nyilvántartásokhoz szükséges adatokról és az
azokban történő változásokról 15 napon belül információt szolgáltatni.

Jogorvoslati illetve panasztételi lehetősége van a szülőnek,elsősorban a Szülői
Érdekképviseleti Fórum által,illetve a területileg illetékes gyermekjogi képviselő által
(Pálinkás Zsuzsanna tel: 0620/4899627 palinkaszsuzsanna@obdk.hu)
vagy Vasad Község Önkormányzat jegyzőjéhez fordulni.
(Dr. Csoba Beáta tel: 0629/694710 jegyzo@vasad.hu
Szülő törv.képviselő jelen megállapodás aláírásával igazolja, hogy a megállapodás egy eredeti
példányát, valamint a személyes gondoskodás feltételeiről szóló szóbeli tájékoztatást az

intézményben megkapta. Szülő ,törv.képviselő jelen megállapodás aláírásával tudomásul
veszi az intézményben folyó gondozó-nevelő munkáról és a pontjaiban felsoroltakról szóló
szóbeli tájékoztatást megkapta.
A bölcsőde házirendjét áttekintettem.

Kelt.: Vasad, .. .…….év……..hó..….nap.

…………………………………
szülő/gondviselő

…………………………………
intézményvezető

