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MEGÁLLAPODÁS
m i n i b ö l c s ő d e i ellátás igénybevételéről
Amely létrejött egyrészről Csesztreg Község Önkormányzata Csodavilág Bölcsőde (8973 Csesztreg Deák Ferenc u.
17.) képviseletében Pusztainé Fehér Emíli,a mint bölcsődevezető, másrészről név …………………..……..……….
(szül: …………..…….; anyja neve: ……………….………….) törvényes képviselő (szülő: a továbbiakban
ellátást igénylő) között ……………………………név. szül. idő:…………………….) gyermeke bölcsődei
ellátásáról.
1.
Az
intézmény
a
bölcsődei
ellátást
……………………………………...-ig határozott időre biztosítja.

………………………………………….-től

A mini bölcsőde az alábbi ellátásokat biztosítja a gyermek számára
Az ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítjuk a nevelés és
gondozás feltételeit:
✓ a szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
✓ a felszerelési jegyzékben meghatározott textíliát, bútorzatot, egyéb eszközöket és felszerelést,
✓ a játéktevékenység feltételeit,
✓ a szabadban való tartózkodás feltételeit;
✓ a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő
négyszeri étkeztetést a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően,
A térítési díj fizetésére kötelezett személy
neve……………………………………………………………………………
lakcíme: ……………………………………………………………………...
Az étkezési térítési díj: …………Ft/nap
Fizetés módja: számla ellenében készpénzben az élelmezésvezetőnél
A személyi térítési díj megállapítása és megfizetése: Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a
bölcsőde gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó ÁFÁ-val emelt napi összege. A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, egy
havi időtartamra, a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási
számlájára. Az étkezési térítési díjkedvezményekre a GYVT 21 § (1) szabályai az irányadók, melyekhez a
328/2011. Korm. rend. 17-18 §-ban meghatározott igazolások bemutatása szükséges. Amennyiben a térítési díj
fizetésére kötelezett a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a bölcsődevezető 15 napos határidő
megjelölésével írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a
bölcsőde erről értesíti a fenntartót további intézkedés megtétele céljából. Amennyiben a kötelezett a személyi
térítési díjat vitatja, a megállapodás megkötésétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat (törvényes képviselő neve, lakcíme, ellátott gyermek
neve – a bölcsődei megállapodással megegyező adattartalommal) a Csesztregi Közös Önkormányzati Hivatal
kezelje gyermeke (i) bölcsődei ellátásának időtartama alatt a személyi térítési díj számlázása kapcsán
Az intézményvezető tájékoztatja a szülőt az alábbiakról:
Az ellátást tartama és feltételei: a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali
felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára,
akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást
segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt
elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való
részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. (1997. évi
XXXI. törvény 41. §. /1/ bek.)
Az intézmény által vezetett, gyermekre vonatkozó dokumentáció:
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✓
✓
✓
✓
✓

egészségügyi törzslap, fejlődési lap
fejlődési napló
feljegyzés családlátogatásról
csoportnapló
üzenő füzet, beszoktatási füzet

Az érték- és vagyonmegőrzés módja: a gyermekeknek saját szekrénye van, a bölcsődébe behozott
játéktárgyakért, ékszerekért a bölcsőde felelősséget nem vállal.
Az intézmény házirendje: a melléklet szerint;
A panaszjog gyakorlásának módja: A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, panasszal
élhet az intézmény vezetőjénél az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme,
továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén. Az intézmény vezetője, a panaszt kivizsgálja, és
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője vagy más törvényes
képviselője az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője
15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet.
A bölcsődei ellátás megszűnik:
✓ a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított időtartam leteltével,
✓ a jogosultsági feltételek megszűnésével
✓ a szülő/törvényes képviselő írásban a mini bölcsőde vezetőjéhez benyújtott bejelentése alapján
✓ ha a gyermek a jogszabályban meghatározott életkort betöltötte (a bölcsődei nevelési év végén, ha a
gyermek a 3. évét betöltötte)
✓ Az intézményvezető a bölcsődei ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan
megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn.
✓ Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján
egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.(GYVT 42/A. 4. bekezdés)
Az ellátás megszűntetése ellen a törvényes képviselő 8 napon belül az intézmény fenntartójánál panasszal élhet,
amennyiben azzal nem ért egyet.
A szülő törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a tájékoztatást megkapta:
✓ az ellátás tartamáról és feltételeiről,
✓ az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
✓ az érték- és vagyonmegőrzés módjáról,
✓ az intézmény házirendjéről,
✓ panaszjoga gyakorlásának módjáról,
✓ a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról,
✓ a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdek-képviseleti fórumról;
✓ a felvételnél közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
✓ ha a jogosultsági feltételekben, és a személyazonosító adatokban változás következik be, azt 15
napon belül az intézményvezetővel tudatja.
Jelen Megállapodás a gyermek ellátásának megszűnésével automatikusan hatályát veszti.
A Megállapodást és a tájékoztatást a felek – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – tudomásul vették és
aláírták
A megállapodás 1 példányát és a Házirendet az aláírással egyidejűleg átvettem.
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Csesztreg, 2018. …………………………..

……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Pusztainé Fehér Emília
szülő/törvényes képviselő
bölcsődevezető

