
 

                                                  6.sz. melléklet 
 

Megállapodás 

-  bölcsődei ellátás nyújtására - 

                                                                           Ikt.sz.:  

 

amely létrejött egyrészrő l  a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti  Intézmény 
(Kiszombor, Óbébai u. 11.),  ……………………….. intézményvezető  
gyermekek napközbeni ellátását biztosító  bölcsőde egység (Kiszombor, 
Kossuth u. 13.) képviselő je, másrészt a bölcsődei ellátásban részesülő 
gyermekek szülő je (törvényes képviselő je) között.  

A szülő (törvényes képviselő) adatai:  

Név:…………………………………….Születési név:……………………………… 

Anyja neve:… ………...……………………Lakcíme:……………………………… 

 

A gyermek adatai:  

Név:…………………………………Születési hely, idő:…………………………… 

Anyja neve……………………….....Lakcím:……………………………………… 

A bölcsődei gondozás kezdő időpontja:…………………………………………… 

Intézményi ellátás időtartama: 
               határozott                        határozatlan 
 
A 15/1998. (VI.30.) NM rendelet alapján bölcsődében a gyermek 20 hetes 
korától 3 éves korának betöltéséig, i l letve a harmadik év betöltését követő  
augusztus 31-ig gondozható, i l letve annak az évnek a december 31-éig, 
amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között tölt i  be a 
harmadik életévét. 
Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi 
szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a 
bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható a negyedik 
életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

 
1. A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára, 
a bölcsőde nyitva tartásának ideje alatt (6.30 órától-17:00 óráig) 

Szakszerű gondozást-nevelést, testi-lelki szükségletek kielégítését, fej lődését 
és a szocializáció elősegítését. 
Napi négyszeri  étkezést. 
Fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezetet.  
Egészségvédelmet, egészségnevelést, kultur higiénés szokások kialakulásának 
segítését. 
Állandóságot (saját gondozónőrendszer), egyéni bánásmódot. 
Megfelelő időt  a szabadban tartózkodáshoz. 
Az egyéni ruhanemű kivételével, a textí l iával történő el látást. 
Személyes higiéné feltételeinek biztosítását. 



 

Korcsoportnak megfelelő játékeszközöket. 
Rendszeres orvosi el lenőrzést. 
Óvodai életre való felkészítést. 
 

2. A bölcsőde a szülő számára biztosítja 
A házirend megismerését. 
Adaptációhoz szükséges idő t, feltételeket. 
Tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekrő l .  
Rendszeres betekintést a gondozónő ál tal vezetett egyéni dokumentációba 
(üzenő füzet).  
Szülő i  értekezlet,  egyéni beszélgetést (gondozónővel, szakmai vezetővel).  
Alkalmanként szervezett előadásokon való részvétel (pl . egészségmegőrzés). 
Nyílt  napon való együttműködést. 
Tájékoztatók, étrendek megismerését. 
Gyermekük játéktevékenységébe való betekintést. 
Érdekképviseleti  fórum tevékenységének megismerését. 
 

3.  Térítési díj 
A bölcsőde biztosítja a napi négyszeri  étkezést. 
A szülő kéri:  

          reggeli            tízórai                    ebéd                       uzsonna 
 

biztosítását. 
A módosított  1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 148. § (1)-(3) bek. 
alapján az intézményi ellátásért térí tési díjat kell f izetni. A hatályos 
önkormányzati  rendelet alapján az intézményi térí tési dí j étkeztetés esetén 
 
 ……………….Ft, intézményi gondozási díj ………………Ft. 
A 328/2011. (XII.29) Korm. rendelet szerint a szülő vagy törvényes képviselő 
nyilatkozata alapján ingyenes az étkezés az alábbi esetekben: három vagy 
több gyermek, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő  gyermek, 
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, családjában tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermeket nevelnek, családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%- át. 
Egyéb esetben a gyermek étkeztetésének  
 
napi személyi térí tési díja……………………Ft,  
 
gondozási díj  ……………………….Ft. 
 
A bölcsődei napi, személyi térí tési díjat előre, egy összegben tárgy hó 15. 
napjáig kell befizetni. 
 

4. 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 igazol ja a bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését 
követő  augusztus 31-ig. 

 
5. A bölcsődei ellátás megszüntetésének esetei 
• ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi 

állapota miatt  bölcsődében nem gondozható, i l letve magatartása 
veszélyezteti a többi gyermek egészségét. 

• A Gyvt. 37/A. § (2) bekezdése értelmében az önkéntesen igénybe vett  
gyermekjóléti el látás megszüntetését a jogosult, i lletve törvényes 
képviselő je kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az 
ellátást megszünteti . Az ellátás a megegyezés időpontjában, i l letve 
ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. 

• A Gyvt. 37/A. § (3) bekezdése szerint az intézményvezető az 
önkéntesen igénybe vett  gyermekjóléti  el látást megszünteti, ha a 
jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás 
fel tételei,  okai már nem állnak fenn. 

• Amennyiben a gyermek bölcsődei ellátását több alkalommal és legalább 
egybefüggő 10 napig indokolatlanul nem veszik igénybe, az a 
gyermekjóléti alapel látás keretében biztosított gyermekek napközbeni 
ellátásának (bölcsődei ellátás) megszűntetését vonhatja maga után. Az 
ismételt  indokolat lan hiányzás a házirend súlyos megsértésének 
minősül! Indokolat lan hiányzás esetén a szülő , törvényes képviselő  
részére levélben felszólítás kerül kiküldésre, hogy igazolja a gyermek 
távollétét. Amennyiben erre a levél kézhezvételétő l  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 el látás megszüntetésérő l ,  i l letve az ellene tehető 
panaszról írásban értesíti  a jogosultat,  i l letve törvényes képviselő jét. Egyet 
nem értés esetén a jogosult,  i l letve törvényes képviselő je az értesítés 
kézhezvételétő l  számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
Fenntartó: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (cím: 6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8.) 
 

6. A szülő kötelessége 
A bölcsődei házirendet betartja. 
Együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel. 
 

7. A szülő tájékoztatás 
A gyermekek napi megjelenését elektronikus központi nyi lvántartásba kell  
rögzíteni a 226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet értelmében. Ezért feltét len 
jelezzék, ha orvosi ellátásban részesül gyermekük, vagy mely napokra nem 
kéri a bölcsődei ellátást. Az ebéd lemondásának határideje előző nap 15 óra. 
A megállapodásban foglalt, - az intézmény részérő l  fennálló – kötelezettségek 
elmulasztása esetén a szülő panaszával az Érdekképviseleti fórumhoz az 
intézményvezetőhöz és a gyermekjogi képviselőhöz is fordulhat.  
A gyermekjogi képviselő neve és elérhetősége a szülők tájékoztató tábláján ki  
van függesztve.  
 



 

8. Szülői nyilatkozat 
A szülő (törvényes képviselő) igazolom, hogy a KSZGYI bölcsődéjében a 
gyermekek védelmérő l  és a Gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
33.§ (2) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátás 
megkezdésekor a tájékoztatást megkaptam a bölcsődevezető jétő l  az 
alábbiakról:  

• a bölcsődei szolgáltatás tartalmáról és fel tételeirő l ,  
• a jogszabályok által előírt és vezetett, gyermekemre vonatkozó 

nyilvántartásokról,  
• az bölcsőde házirendjérő l ,  
• a panaszjog gyakorlásának módjáról,  az érdekképviseleti fórum 

működésérő l ,  
• a fizetendő térítési (gondozási) díjról.  

 
    
Kiszombor, 20……év ………………….hó…….nap 
 
 
                                                                                         Horváth Izabella                                         
         szülő                                                                        intézményvezető     
 


