
 
 

S Z O L G Á L T A T Á S I     M E G Á L L A P O D Á S 
Gyermekek napközbeni ellátására 

 
Jelen megállapodás az 1997.évi XXXI.tv. 32§  (5) bek. alapján a bölcsődei ellátás igénybevételéről jött létre  
…………………………………………………………………………………………...szülő/törvényes képviselő 
és a Tiszavasvári Bölcsőde 4440 Tiszavasvári Gombás András út 8/a Reznek Istvánné intézményvezető 
között az alábbi tartalommal: 

1./ A bölcsődei ellátást igénybevevő:  
Gyermek  neve:…………………………………………………………………………………………………….. 
Születési helye, ideje:………………………………………………………………………………………………. 
Anyja neve:……………………………………Apja neve:……………………………………………………….. 
Lakóhelye:………………………………………………Tartózkodásihelye:…………………………………….. 
TAJ száma:……………………………………… 

2./ Az ellátásra vonatkozó adatok: 
Az ellátás kezdetének időpontja:……………………………………………………. 
Az ellátás várható időtartama: 

• Határozott időre: …………………………..tól…………………………..ig 
• Határozatlan időre: 

 3./ A térítési díj fizetésére kötelezett szülő/törvényes képviselő 
Neve:……………………………………………………………………………………. 
Lakóhelye:……………………………………………………………………………….. 
Tartózkodási helye:……………………………………………………………………. 
Személyi térítési díj összege: ……………………..Ft /nap étkezési díj 
                                                …………………….Ft/nap gondozási díj 
A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. 
A szolgáltatás intézményi térítési díját Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő Testülete rendeletben 
állapítja meg.  
A 1997.évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 146.§ (2) bekezdés alapján a törvényben meghatározott térítési díjat 
az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő 
fizeti meg. 
Az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni : 

• gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére,  
• valamint étkeztetésére. 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 23/2017. (VII.28) sz. rendeletében a fizetendő gondozási díj mértékét 0.- 
Ft-ban állapította meg 
Gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértékét az önkormányzati rendelet 358.- Ft összegben 
határozta meg (2020.02.01) 
Gyermekétkeztetés esetén a kedvezményt az intézményvezető a Gyvt. 21/B § (1)-(6) bekezdésében foglaltak 
alapján állapítja meg. 
A Gyvt. 21/B § (1) bekezdése alapján az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a 
bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számra ha: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a gyermek 
b) tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, melyben tartósan beteg, vagy fogyatékos 

gyermeket nevelnek 
c) olyan családban él, amelyben három, vagy több gyermeket nevelnek 
d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át 

e) nevelésbe vették 
 

4./Az ellátás időtartama: 

Tiszavasvári  Bölcs�de 
4440 Tiszavasvári  Gombás András út 8/a 

Tel:  42/275-671   E-mail :  cseperedok@tiszavasvari .hu 
 



• Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, betöltéséig, illetve annak az évnek a 
december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti. Sajátos nevelési igényű 
gyermek az ötödik életévének betöltéséig, 

• annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között 
tölti be a harmadik életévét, ha a szülő, törvényes képviselő vállalja, hogy a gyermek ellátását a 
nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja. 

• 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 negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

• Gyvt 43§ (3) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni 
• a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon 

belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll - 
• aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 
• ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, 
• ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és 
• b) a védelembe vett gyermeket. 
•  

5./ Az ellátás megszűnése (1997.évi XXXI.tv. 37A§) 
• a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított időtartam - 

leteltével, 
• a jogosultsági feltételek megszűnésével. 
• 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. 

• Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást 
megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti 

• bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte 
• Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint 

egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi 
gyermek fejlődését. Gyvt.42/A (4) 

• A gyermek folyamatos 4 hétig tartó hiányzása esetén, ha a szülő/törvényes képviselő nem él jelzéssel a 
hiányzás okáról, és a visszatérés várható időpontjáról. 

• A gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosult 
törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult törvényes képviselője, az értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtó határozatáig az 
ellátást biztosítani kell. 

6./Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: 
• bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek ellátását. 

Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén egy gyermek napi gondozási ideje a tizenkét órát nem haladhatja 
meg. 

• A szülőnek (törvényes képviselőnek) a gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolnia kell a házi 
gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján 
bölcsődében gondozható. 

• Nem gondozható bölcsődében a fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a házi gyermekorvos vagy a 
háziorvos igazolása szerint ez az állapota fennáll. 

 A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítjuk a 
gondozás-nevelés feltételeit, így különösen 

• a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 
• megfelelő textíliát és bútorzatot, 
• a játéktevékenység feltételeit, 
• a szabadban való tartózkodás feltételeit, 
• az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint. 
• A sóterápiát, mint egészség megőrző, betegség megelőző szolgáltatást 
• időszakos gyermekfelügyeletetet 

 



 
7. Alulírott szülő/törvényes képviselő nyilatkozom arról, hogy az intézményi ellátással kapcsolatban az 

alábbiakról a tájékoztatást megkaptam: 

Gvt. 33. § (1) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket 

és törvényes képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet tájékoztatni kell 
a) az ellátás tartamáról és feltételeiről, 
b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, 
e) az intézmény házirendjéről, 
f) panaszjoga gyakorlásának módjáról, 
g) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról, a kedvezmények igénybevételének módjáról 
h)a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdek-képviseleti fórumról. 
 

- Az bevitt értékekért vállalt felelősség módjáról 
- Az intézményi nyilvántartások vezetéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségről 
- A jogosultsági, és személyi változásokról való tájékoztatási kötelezettségről 
- TEVADMIN rendszerben történő napi jelentésről. 
-  

 
Tiszavasvári  ……………….év…………..hó………………..nap 
 
 
 
……………………………………………………..                                      Reznek Istvánné 
                     Szülő törvényes képviselő                                                          intézményvezető 


