
 
 

KOMPANIK ZSÓFIA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

 
8330 SÜMEG, RENDKEI UTCA 1. 

TEL, FAX.: 87/550-207 
kompanikovi@freemail.hu 

 

Megállapodás 
 

gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás igénybevételéhez 

 

Létrejött egyrészt, a Sümeg Város Önkormányzata fenntartásában működő  Kompanik Zsófia Óvoda és 

Bölcsőde intézményvezetője, mint ellátást nyújtó, másrészt  

.…………………………………………………….. törvényes képviselő/szülő- a továbbiakban ellátást 

igénylő között a mai napon /………………………………………../, a törvényes képviselő gyermeke 

…………………………………………..bölcsődei ellátása igénybevételéhez az alábbiak szerint: 

Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője:  

Neve:............................................................................................................................................  

Lánykori neve:.............................................................................................................................  

Születési helye, ideje:...................................................................................................................  

Anyja neve:..................................................................................................................................  

Lakcíme:......................................................................................................................................  

Szem. ig. száma:............................................................................................................................  

között, az alábbi feltételek szerint.   

 

A bölcsődei ellátást igénybe vevő:  

Neve:............................................................................................................................................  

Születési helye, ideje:..................................................................................................................  

Anyja neve:..................................................................................................................................  

Lakcíme:......................................................................................................................................  

TAJ száma:……………………………………………………………………………………..  

 



 

1.A bölcsődei ellátás kezdete:……………………………………. 

 

     Várható időtartama: ……………………………………........ 

 

 Legkésőbb annak a bölcsődei nevelési évnek a végéig tart (augusztus 31.), amelyben a 

gyermek a 3. életévét betöltötte. 

 Ha a gyermek a 3. életévét 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. 

 

2. A szolgáltatás formája, módja 

A Bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást 

nyújt a gyermek számára. 

A gyermek életkorának és egészségügyi állapotának megfelelően az alábbiakat biztosítja: 

 a szakszerű gondozás-nevelés feltételeit, 

 napi négyszeri étkezést, 

 a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezetet, 

 állandóságot (saját gondozónői rendszer), egyéni bánásmódot, 

 a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 

 megfelelő tárgyi feltételek, 

 a játéktevékenység feltételeit, 

 a szabadban való tartózkodás feltételeit, 

 az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint, 

 bölcsődei orvosi ellátást, 

 óvodai életre való felkészítést. 

 

3. Az ellátás megszüntetésének módja: 

 határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam leteltével, 

 jogosultsági feltételek, okok megszűnésével, 

 ha a gyermek betöltötte a 3. életévét, és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért, 

 ha a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő kérelmezi a megszüntetést, az 

intézményvezető a megegyezett időpontban megszünteti az ellátást, 

 a házirend többszöri súlyos megsértése esetén, 

 a térítési díj meg nem fizetése esetén (fenntartói felszólításokat követően). 

 

 Az ellátás megszűnéséről az intézményvezető írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve annak 

törvényes képviselőjét. 

Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc 

napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtó határozatáig az ellátást biztosítani kell. 

 

 



 

Az ellátás megszűnésekor a felek elszámolnak egymással, amely kiterjed: 

 a térítési díj rendezésére, 

 az intézmény tárgyi eszközeiben szándékosan okozott károk megtérítésére. 

 

Az ellátást igénylő a házirend egy példányát átvette, az abban foglaltakat tudomásul vette, vállalta a 

betartását. 

Az ellátást igénylő kijelenti, hogy a felvételnél közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Vállalja, hogy a 

kérelemhez csatolja a szükséges dokumentumokat, valamint ha a közölt adatokban változás 

következik be, azt 15 napon belül az intézményvezetővel tudatja. 

 

4. A személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályok 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény az alapellátások keretében tartozó 

szolgáltatásokért intézményi térítési díjat állapít meg. Az intézményi térítési díj az étkezésért 

megállapítható térítési díj, valamint a gondozási díj napi összege. Az étkezési térítési díj alapja az 

élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A térítési díjat az intézmény a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe 

vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével állapít meg. 

Ingyenes étkezésre jogosultak: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek,  

- azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az 

életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos, 

- akinek a családjában három vagy több gyermek nevelkedik,  

- akinek a nevelésbe vételét a gyámhatóság elrendelte, 

- akinek a 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 térítési díjra vonatkozó kedvezmények a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok alapján 

vehetők igénybe. 

A kedvezmények jóváírására az igazolás leadásának napjától áll módunkban. 

Az ellátást igénylő tudomásul veszi, hogy az intézményben az étkezés napi térítési díja, mely 

jelenleg 535 Ft, az intézmény fenntartója, Sümeg Város Önkormányzata állapít meg. 

A gondozási térítési díj megállapításánál a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti 

gondozása esetében a gyermekek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell 

figyelembe venni. A díj összege jelenleg maximum 500 Ft/ nap. 

Az étkezésért, valamint a gondozásért megállapított térítési díj a személyi térítési díj, mindkettőt 

havonta átutalással az óvoda számlaszámára a számlán feltűntetett határidőig kell befizetni. 

Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, a térítési díj összegéről kiküldött értesítő 

kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

 

 

 



 

 Jelen megállapodás a gyermek ellátásának megszűnésével automatikusan hatályát veszíti. 

A megállapodást a felek elolvasása után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – tudomásul vették 

és aláírták. 

 

Szülői nyilatkozat a tájékoztatási kötelezettség megtörténtéről  

(1997. évi XXXI. törvény 33. § (2) bekezdés alapján)  

 

Alulírott …………………………………………………………………………. nyilatkozom és 

aláírásommal igazolom, hogy az intézmény a Törvény által rárót tájékoztatásról informált:  

- az ellátás tartalmáról és feltételeiről,  

- az intézmény által vezetett személyes nyilvántartásokról,  

- az érték és vagyonmegőrzés módjáról,  

- az intézmény házirendjéről,  

- a gyermek napirendjéről,  

- a panaszjog gyakorlásának módjáról,  

- a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról,  

- a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról.  

 

 

 

Sümeg, 2021. ……………………………………………………... 

 

 

                                                                       P.H. 

 

……………………                                                                       ……………………….. 

   ellátást igénylő                                                                                    intézményvezető                                                                   

      Személyiig. száma:…………………………… 

 

 

Sümeg, 2021. ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


