
1. melléklet 

a 7/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez 

Megállapodás 

bölcsődei ellátásra 

 

amely létrejött egyrészről: 

a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde (Székhelye: 7156 Szedres Széchenyi u. 

44. képviseli: Simonné Nagy Ildikó intézményvezető; Adószáma: 15846176-1-17; 

továbbiakban: Intézmény), 

másrészről  

a gyermek neve, szül. adatok, anyja neve:  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

TAJ száma:___________________ kiskorú képviseletében eljáró szülő, gondviselő 

neve:__________________________________________, adóazonosító:_________________ 

lakcíme:____________________________________________________________________, 

tel.:_________________________, e-mail:________________________________________ 

mint a gyermek törvényes képviselője (a továbbiakban Igénybevevő) között bölcsődei 

intézményi elhelyezés biztosítása tárgyában az alábbiak szerint: 

 

1. Az Intézmény az Igénybevevő írásbeli kérelme és csatolt igazolásai alapján biztosítja fent 

nevezett kiskorú intézményi felvételét.  

 A szolgáltatás típusa: bölcsődei ellátás 

 Az ellátás helye: 7056 Szedres Széchenyi u. 44. 

 

2. A bölcsődei ellátás kezdete: _______ év, ________ hó, ______ nap. 

 

3. 1Az Intézmény az ellátást 

3.1. határozatlan időtartamra, a jogosultsági feltételek megszűnéséig, 

3.2. határozott időre _______ év, ________ hó, ______ napig 

biztosítja. 

 

4. Az Intézmény a gyermek számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

4.1. napos bölcsődei nevelés-gondozás bölcsődei csoportban; 

4.2. napi négyszeri étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna). 

 

5. A bölcsődei szolgáltatás keretében nyújtott étkezésért térítési díjat kell fizetni. 

5.1. Az intézményi térítési díj összege: ___________ Ft/nap. 

5.2. Az Igénybevevő által fizetendő személyi térítési díj összege: ___________ Ft/nap. 

 

6. Igénybevevő elfogadja azon tényt, hogy a 2. pontban meghatározott időtartam lejártával, 

illetve az alábbi esetekben a bölcsődei szolgáltatás megszűnik: 

6.1. a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét május 

31-ig betöltötte; 

 
1 A megfelelő rész aláhúzandó 



6.2. 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, legkésőbb a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-én; 

6.3. ha az Igénybevevő az ellátás megszüntetését kéri. 

 

7. Igénybevevő tudomásul veszi, hogy meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei 

ellátását: 

7.1. aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében 

nem gondozható; 

7.2. nevelési szakértői véleményben megállapított magatartászavara veszélyezteti a többi 

gyermek testi, szellemi fejlődését. 

 

8. A megállapodást kötő felek egyetértenek abban, hogy jelen megállapodásban nem 

szabályozott kérdésekben a tárgykört érintő hatályban lévő törvények és azok végrehajtási 

rendeletei, illetve az Intézmény által kiadott Házirend szabályai az irányadók. 

 

9. Igénybevevő nyilatkozik, hogy jelen megállapodás aláírásakor a bölcsőde Házirendjében 

foglaltakat megismerte és tudomásul vette. 

 

10. Igénybevevő kijelenti, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 33. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatást megkapta. 

 

Szerződő felek a megállapodásban írtakat átolvasták, tartalmát megértették, és úgy írják alá, 

hogy az megfelel kölcsönös és egybehangzó akaratuknak. 

 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

  ___________________________   ___________________________  

  intézményvezető   igénybevevő 
 


