
TÁJÉKOZTATÁS 
 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 33. §. (1) 
bekezdés alapján a személyes gondoskodás – bölcsődei ellátás – 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, 
d) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról, 
e) az intézmény házirendjéről, 
f) panaszjoga gyakorlásának módjáról, 
g) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról, 
h)1 61 a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról. 

 
(3) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt köteles 

a)1 62 a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozni, 
b)1 63 az e törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, 
c)164 nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott 

változásokról. 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Központi Elektronikus Nyilvántartási Rendszerről: 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
20/C. §(1) bekezdése alapján a szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást kell, hogy 
vezessen. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B §-
a írja elő a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségét. 
 
Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség arra az engedélyesre 
(intézményre / szolgáltatásra) terjed ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az 
adott időpontban normatív állami hozzájárulásban vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi 
ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet szerinti 
finanszírozásában részesül. Vagyis az Ön által igénybe vett szociális szolgáltatásra is. 
 
Az adatszolgáltatás az igénybe vevő a Szociális Törvény, illetve a Gyermekjóléti Törvény. 
szerinti adatainak a 226/2006.(XI.20.) Korm. rendelet 13/E. § szerinti rögzítéséből és a 13/F. 
§ szerinti napi jelentésből áll. Az adatszolgáltatásra jogosult az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben 
meghatározott adatokat szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetében legkésőbb 
az igénybevétel első napját követő munkanap 24 óráig rögzíti az igénybevevői 
nyilvántartásban. 
 
 
A fenti tájékoztatást tudomásul vettem. 
 
 
Dévaványa, 20……év. …………….hó……..nap 
 
       
      ………………………………………… 
       szülő, törvényes képviselő 


