
Megállapodás 

 

A megállapodás az 1997. évi XXXI. törvény 32.§ (7.) bekezdése alapján a Dévaványa Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő DÁMK Óvodai,Bölcsődei 

Intézményegység mint ellátást nyújtó képviseletében eljáró:Diósné Ambrus Erzsébet 

(továbbiakban: Intézményegység) valamint ……………………………………………...szülő/ 

törvényes képviselő között jön létre az alábbi feltételek szerint. 

 
A bölcsődei ellátást igénybe vevő:  
Gyermek neve:........................................................................................................................  
Születési helye, ideje:..................................................................................................................  
Anyja neve:..................................................................................................................................  
Lakcíme:......................................................................................................................................  
TAJ száma:……………………………………………………………………………………..  
 

Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője:  
Neve:............................................................................................................................................  
Lánykori neve:.............................................................................................................................  
Születési helye, ideje:...................................................................................................................  
Anyja neve:..................................................................................................................................  
Lakcíme:......................................................................................................................................  
Szem.ig.száma:............................................................................................................................  
 
A gyermek ellátásának kezdő időpontja: …………………………………………………… 

Az ellátás megszűnésének várható időpontja:………………………………..………........... 

 
 

I. A megállapodás tárgya 
 

Az 15/1998. (IV.30.) NM rend. 36. § (1) bekezdése alapján a gyermek húszhetes korától 
vehető fel a bölcsődébe: 

 
− harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének 

betöltéséig, 
− annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési 

igényű gyermek az ötödik életévét betölti, vagy 
− 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. 

 

A bölcsőde vállalja, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján biztosítja a gyermek 
számára a nevelés-gondozás feltételeit, így  

− a fokozatos beilleszkedés lehetőségét 
− a megfelelő textíliát és bútorzatot, 



− a játéktevékenység feltételeit, 
− a szabadban való tartózkodás feltételeit, 
− az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést az energia- és 

tápanyagbeviteli, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásokat tartalmazó jogszabályban 
meghatározottak szerint. 

 
A szülő(k), törvényes képviselő(k) tudomásul veszik az ellátás tartalmáról és feltételeiről, 
valamint a bölcsőde által vezetett nyilvántartásokról  szóló tájékoztatást. 
 
 

II. Térítési díj 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint 
gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérheti a  
szülő(k), törvényes képviselő(k) ha 
 

− rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesül, 
− tartósan beteg vagy fogyatékos, 
− családjában tartósan beteg és fogyatékos gyermeket nevelnek, 
− családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek, 
− nevelésbe vételét  rendelte el a gyámhatóság vagy,  
− családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 

munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. 

A gyermekvédelmi törvény által biztosított kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek 
szüleit kérjük (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, három vagy több gyermekes család 
és tartósan beteg gyermekek esetében), hogy határozatuk lejárati időpontját kísérjék 
figyelemmel. 
 

Az ingyenes étkeztetést – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) 

Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni 

Gyvt.148§(3) értelmében az Az intézményvezető a kötelezettet írásban tájékoztatja a 
személyi térítési díj összegéről  

a) a gyermekek napközbeni ellátása esetén a megállapodás megkötésekor, 
b) a gyermekek átmeneti gondozása és utógondozói ellátás esetén legkésőbb az ellátás 

igénybevételétől számított harminc napon belül. 
 

• 328/2011.évi Korm rendelet 16§ (1) értelmében az étkezési térítési díjak befizetése az 

DÁMK számlájára, az Eötvös úti óvodában történik minden hónap 15-ig , illetve 

átutalással a szülő igénye alapján.  

• Kérjük, hogy térítési díjat az előre jelzett napon (faliújságon közzétett) pontosan 

fizessék be.  



III. Érdekképviselet  

 

A bölcsőde a Gyvt. 35-36. §-a alapján Érdekképviseleti Fórumot működtet, melynek 

munkájában a szülők, a dolgozók és az Önkormányzat képviselői vesznek rész. 

 Az Érdekképviseleti Fórum dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket 

kezdeményez az illetékes szervnél. Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt az 

Intézményvezetőnél kell benyújtani. Az intézményvezető haladéktalanul értesíti az 

Érdekképviseleti Fórum elnökét a panasz benyújtásáról. Az Érdekképviseleti Fórum Elnöke a 

panasz Intézményvezetőnél történt benyújtásától számított 15 napon belül értesíti a 

panasztevőt a panasz kivizsgálásának eredményéről. A gyermek szülője vagy más törvényes 

képviselője az intézmény fenntartójához, vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az 

intézmény vezetője, vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a 

vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 

 

IV. Az ellátás megszüntetésének módja  

A bölcsődei ellátás megszűnik: 
− a bölcsődei nevelési-gondozási év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte, 
− ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még 

nem érett az óvodai nevelésre (a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig  
nevelhető és gondozható a bölcsődében.)  

− a bölcsőde gyermekorvosa a kisgyermeknevelővel egyeztetve dönt (ill. írásban  
dokumentálja maradásának okát és csatolja a gyermek személyi anyagához. 

 
− 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. 

− 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. 
 

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.   



Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig 
az ellátást biztosítani kell.  

 
Szülő/törvényes képviselő jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy az 
ellátás igénybevételének megkezdésekor a gyermek ellátását biztosító intézmény a Gyvt 
33. § (1), (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alábbiakról tájékoztatta a törvényes 
képviselőt:   
 

− az ellátás tartamáról és feltételeiről, 
− az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, 
−  az ellátásra jogosult gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a 

távozás és a visszatérés rendjéről 
− az érték- és vagyonmegőrzés módjáról, 
−  az intézmény házirendjéről, 
−  panaszjoga gyakorlásának módjáról, 
− a fizetendő térítési, díjról, 
− a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról. 

 
 

 

 

 

Dévaványa, 20…… év   ……………… hó ……… nap 

 

………………………………….. …………………………………… 

Szülő Intézményvezető 

 

 

Jelen megállapodás két eredeti példányban készült. 

 

 


