
1.  melléklet a 9/2021. (XII.01.) önkormányzati rendelethez 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
 

mely létrejött egyrészről a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás által fenntartott, 
a Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési 
székhelyintézmény keretén belül működő Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény (6913 Csanádpalota, 
Szent István utca 64. szám), mint intézmény (képviselője …………..………………………………………), 
másrészről …………………………………….…………………………………………. szülő 
…………………………………………………………….. nevű gyermekének  
bölcsődei elhelyezése tárgyában, alulírott napon, az alábbiak szerint: 
 
Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője:  
 
Neve:............................................................................................................................................ 
Lánykori neve:............................................................................................................................. 
Születési helye, ideje:................................................................................................................... Anyja 
neve:.................................................................................................................................. 
Lakcíme:...................................................................................................................................... 
Szem.ig.száma:............................................................................................................................ között, 
az alábbi feltételek szerint. 
                                                                                                         
A bölcsődei ellátást igénybe vevő: 
Neve:............................................................................................................................................ 
Születési helye, ideje:.................................................................................................................. Anyja 
neve:.................................................................................................................................. 
Lakcíme:......................................................................................................................................  
TAJ száma:……………………………………………………………………………………..                                           
 
Intézményünk a bölcsődei ellátást …...................év....................hó.....................napjától kezdődően,                                                                                                                                                  
 

- határozatlan időtartamra: jogosultsági feltételek megszűnéséig 
- határozott időre: ………………………………………..-ig biztosítja. 

 
A bölcsődében a gyermek 1 éves korától 3 éves korának betöltéséig, illetőleg a 3. életév betöltését 
követő augusztus 31-ig gondozható. Az intézményben az egyéves kort be nem töltött gyermek 
gondozására nincs lehetőség. 
 
Ha a gyermek a 3. 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.  
 
 
A bölcsőde ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára: 

- a szakszerű gondozást-nevelést, testi-lelki szükségletének kiegészítésére, fejlődésére, és a 
szocializáció segítésére, 

- a napi négyszeri étkezést, 
- fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezetet, 
- az egészségvédelmet, egészségnevelést, kultúrhigiénés szokásos kialakulásnak a segítését, 
- az állandóságot (saját gondozónőrendszer), egyéni bánásmódot, 
- a megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz, 
- az egyéni ruhanemű kivételével, a textíliával történő ellátást, 
- a személyes higiéné feltételeit, 
- a korcsoportoknak megfelelő játékeszközöket, 
- a rendszeres orvosi felügyeletet, 
- az óvodai életre való felkészítést.  

 
 
A bölcsőde a szülő számára biztosítja: 

- a házirend megismertetését, 



- az adaptációhoz szükséges időt, felvételeket, 
- a tájékoztatást a gyermekével történt eseményekről, 
- a rendszeres betekintést a kisgyermeknevelő által vezetett egyéni dokumentációba (üzenő 

füzet), 
- a szülői értekezletet, az egyéni beszélgetést (kisgyermeknevelővel, vezetővel), 
- az előadássorozaton való részvételt, 
- a nyílt napon való együttműködést, 
- a tájékoztatók, étrendek megismertetése, 
- a gyermekük játéktevékenységébe való betekintést, 
- az Érdekképviseleti Fórumot. 

 
A bölcsődei ellátás megszüntetésének esetei  
 

a) ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt 
bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek egészségét.  

b) 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.  

c) 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. 

d) 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 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. 
 
A szülő tájékoztatás  
A gyermekek napi megjelenését elektronikus központi nyilvántartásba kell rögzíteni a 226/2006. (XI.20.) 
Korm. rendelet értelmében. Ezért feltétlen 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 részéről 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. 
 
Az 1997. évi XXXI. törvény 146. § (1) bekezdése alapján az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni. 
Az intézményi térítési díj összege Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások 
térítési díjáról szóló …../2021. (….. ….) Önkormányzati rendelete alapján 
 

az étkeztetésért:  ………….. Ft/nap, 
 
 
A bölcsődei ellátásért a térítési díjat előre, egy összegben, minden hónap 15. napjáig kell befizetni. 
 
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.  

 
A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás, ha: 

- a gyermek a 3. életévét betöltötte, és a bölcsődei gondozás-nevelési év végéhez ért, 
- vagy a 4. életév betöltését követő augusztus 31-e után, 
- a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy az ellátás 

szüntetését írásban nem kéri. 
 
A szülő tudomásul veszi, hogy: 

- a bölcsődei házirendet betartja, 
- együttműködik gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, 
- a megállapodásban foglalt - az intézmény részéről fennálló - kötelezettségek elmulasztása 

esetén a szülő panaszával az Érdekképviseleti Fórumhoz, a bölcsődevezetőhöz és az 
intézményvezetőhöz fordulhat, 

- az ellátást igénybevevő a vitatott intézkedéssel szemben a fenntartó önkormányzathoz 
fordulhat. 

 
Szülői nyilatkozatok: 
Alulírott: ………………………………………………………….. szülő (törvényes képviselő) nyilatkozom, 
hogy az 1997. évi XXXI. törvény 33.§-a (2) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás tartalmáról, 
feltételeiről, az intézmény által rólam és a gyermekemről vezetett nyilvántartásokról, az intézmény 
házirendjéről, panaszjogom gyakorlásának módjáról, a szülői érdekképviseleti fórumról a tájékoztatást 
megkaptam.  
Mint gyermekem törvényes képviselője tudomásul veszem, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 33.§ (3) 
bekezdés b) és c) pontja értelmében a gyermekvédelmi törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz 
adatot szolgáltatni, valamint a jogosultsági feltételekben és a természetes személyazonosító adatokban 
történő változásokról az intézmény vezetőjét kötelességem értesíteni.   
Hozzájárulok és engedélyezem, hogy gyermekemről az intézményben készített fotókat és videó 
felvételeket a bölcsőde szakmai anyagaiban felhasználhassa, és nyilvánosságra hozhassa.  
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat, valamint gyermekem személyes adatait célzottan a feladat 
ellátási és adatszolgáltatási kötelezettsége során kezelje, továbbítsa és tárolja. 
 
 
Csanádpalota, ………………. év ……………………………………………. hó ……… nap 
 
…………………………………………..   …………………………………………. 
  szülő              intézményvezető 
 

 

 


