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

M E G Á L L A P O D ÁS 
 
 
amely létrejött egyrészről Csanádpalota Városi Önkormányzat, Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 
szám (képviseli: …………………………. polgármester), mint működtető, másrészről 
…………………………… (név, születési hely és idő, anyja neve) 
………………………………………………………….. (lakcím), helyettes szülői feladatokat ellátó személy 
között, alulírott napon, határozatlan időre az alábbi feltételekkel: 
 
 
1.) A helyettes szülő a saját háztartásában nevelt ………. számú gyermeke(i) mellett, helyettes 
szülőként ……… számú gyermek nevelését vállalja, a működtető kijelölése alapján 12, legfeljebb 18 
hónapig. 
 
2.) A helyettes szülő a megállapodásban vállalja, hogy a külön jogszabályban előírt felkészítő 
tanfolyamon eredményesen részt vesz. 
 
3.) A helyettes szülő a megállapodáshoz mellékelten benyújtja a gyermeknevelésre való alkalmasságát 
bizonyító háziorvosi igazolást, továbbá a vele házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élő személy 
hozzájáruló nyilatkozatát. 
 
4.) A helyettes szülő a rendelkezésre állásért készenléti díjban részesül. A készenléti díj havi összege 
– a helyettes szülőnél elhelyezhető gyermekek számától függetlenül – nettó 1.000,- Ft 
 
5.) A gyermek gondozásáért a helyettes szülő jogszabályban meghatározott díjazásban részesül: 

- nevelési díj: a mindenkori öregségi nyugdíj 120 %-a, jelenleg ……………… Ft, 
- ellátmány: éves nevelési díj 25 %-a, jelenleg …………….. Ft, 
- helyettes szülői díj: a Gyvt. 66/P. §-ában foglaltak alapján meghatározott összeg: 

……………….. Ft. 
 
6.) A helyettes szülő befogadja az átmeneti gondozást igénylő gyermeket, ha az átmeneti gondozás 
biztosítására kijelölték. A gyermek átmeneti gondozásának megkezdéséről a helyettes szülő értesíti a 
gyermekjóléti szolgálatot. 
 
7.) A helyettes szülő és a gyermekjóléti szolgálat arra kijelölt munkatársa közösen elkészítik a gyermek 
egyéni gondozási-nevelési tervét. 
 
8.) Az átmeneti gondozásban részesülő gyermek számára a helyettes szülő saját háztartásában 
biztosítja a teljes körű ellátást a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 76 – 82. §-ai alapján. 
 
9.) A helyettes szülő gondoskodik a gyermek kötelező oktatásban való részvételéről, támogatja 
szükséges felzárkóztatását, kapcsolatot tart az oktatási intézménnyel, elősegíti a gyermek 
pályaválasztásra, illetve munkába állásra való felkészülését. 
 
10.) A helyettes szülő felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre és alapvető személyes ügyeinek 
intézésére, a gyámhivatal határozatában foglaltaknak megfelelően biztosítja a gyermek 
kapcsolattartását szüleivel és közeli hozzátartozóival. 
 
11.) A helyettes szülő az egyéni elhelyezési tervnek megfelelően elősegíti a gyermek vérszerinti 
családjába való visszakerülését, vagy ha ez nem lehetséges, örökbefogadó családhoz történő 
elhelyezését. 
 
12.) A helyettes szülő szakmai felkészültség birtokában elláthatja a tartósan beteg, a fogyatékos, illetve 
szenvedélybeteg, a személyiség-, beilleszkedési vagy magatartási zavarban szenvedő gyermek 
speciális nevelését. 
 



13.) A helyettes szülői jogviszony fennállását nem érinti, ha nincs hozzá gyermek kihelyezve, továbbá, 
ha a nála elhelyezett gyermek a háztartásán kívül tartózkodik (kollégium, diákotthoni elhelyezés, üdülés, 
gyógyintézeti kezelés). 
 
14.) A működtető és a helyettes szülő a megállapodást csak közös megegyezéssel módosíthatja, melyet 
mindkét fél kezdeményezhet. 
 
15.) A helyettes szülői jogviszony megszűnik a helyettes szülő halálával. 
 
16.) A helyettes szülői jogviszony megszüntethető: 

- a felek közös megegyezésével, 
- felmondással. 

 
17.) A helyettes szülő köteles a számára előírt dokumentációkat vezetni, az adatvédelmi törvénynek 
megfelelően. 
 
18.) Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1997. évi XXXI. törvény és a 
végrehajtásához kapcsolódó jogszabályokban foglaltak az irányadók. 
 
Felek jelen megállapodást alulírott napon, annak megismerése után helybenhagyólag aláírták. 
 
 
Csanádpalota, ……… év ……………………. hó …….. nap 
 
 
  …………………………     ………………………….. 
      helyettes szülő      működtető 
 
 
 
 

 


