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5. számú melléklet 
Megállapodás 

Bölcsődei ellátás igénybevételéről 
1997. évi XXXI. törvény alapján 

 
amely létrejött egyrészről: 
Szülő/törvényes képviselő 
Neve:……………………………………………………………………………………… 
Születési helye, ideje:……………………………………………………………………… 
Anyja neve:………………………………………………………………………………… 
Lakcíme:…………………………………………………………………………………… 
Tartózkodási helye…………………………………………………………………………. 
Állampolgársága:……………………………………………………………………………. 
gyermekének bölcsődei elhelyezése tárgyában. 
  
A gyermek adatai: 
Gyermek neve: 
Születési helye, ideje:…………………………………………………………………….... 
Anyja neve:………………………………………………………………………………… 
TAJ száma:…………………………………………………………………………………. 
Lakcíme: ………………………………………………………………………………….. 
Tartózkodási helye…………………………………………………………………………. 
Állampolgársága:……………………………………………………………………………. 
   
másrészről az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft, fenntartásában működő Művész 
úti Óvoda és Bölcsőde (székhely: 1121 Budapest, Művész út 5-7., képviseletében eljár: 
Sebestyén-Cselovszki Ágnes igazgató), mint intézmény között, alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételekkel. 
 
A bölcsődei gondozás kezdő időpontja: ……………………………………….. 
 
Ezen megállapodás 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra 
2019/2020-as nevelési évre érvényes. 
 
1.) A bölcsődei nevelési év szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart. 
Bölcsődébe a gyermek tizennyolc hónapos korától felvehető 

- a gyermek harmadik életévét betöltéséig, illetőleg, ha 
- január 1. napja és augusztus 31. napja között tölti be, az adott év augusztus 31. napjáig, 
- szeptember 1. napja és december 31. napja között tölti be, a következő év augusztus 31. 

napjáig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni 
ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. 

- a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még 
nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei 
ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő 
augusztus 31. napjáig. 

Az intézmény a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátásokat nyújtja. 



OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

1089 Budapest Elnök utca 1. 
Tel: +36 1 799 4660 

 

9 
 

 
 A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára: 

- szakszerű gondozást, nevelést, testi-lelki szükségletek kielégítését, fejlődését, a szocializáció 
segítését, 

- napi négyszeri étkezést (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna), 
- fejlődéséhez szükséges és biztonságos környezetet, 
- egészségvédelmet, egészségnevelést, higiénés szokások kialakulásának segítését, 
- állandóságot, saját gondozónőrendszert, egyéni bánásmódot, 
- megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz, 
- az egyéni ruhanemű kivételével, a textíliával történő ellátást, 
- személyes higiéné feltételeinek biztosítását, 
- korcsoportnak megfelelő játékeszközöket, 
- rendszeres orvosi felügyeletet, 
- óvodai életre való felkészítést. 

  
A bölcsőde a szülő számára biztosítja: 

- a házirend megismerését, 
- adaptációhoz (beszoktatáshoz) szükséges időt, feltételeket, 
- tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről, 
- betekintést a kisgyermeknevelő által vezetett egyéni dokumentációba,  
- évi 2 alkalommal szülői értekezleteket, egyéni beszélgetést (kisgyermeknevelővel, vezetővel), 
- nyílt napokon való együttműködést, 
- tájékoztatók, étrendek megismerését, 

 
2.) A szülő/törvényes képviselő, az Intézmény által kiadott Felvételi Rendben, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
148.§., továbbá a 328/2011. (XII.29) kormányrendeletben foglaltak alapján kötelezettséget vállal arra, 
hogy az intézményi elhelyezésért térítési díjat fizet. Az intézményi térítési díjat (étkezési és gondozási) 
a fenntartó határozza meg. 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendeletben foglaltakra figyelemmel, különös tekintettel a 13. § (6) bekezdésére, a szülői hozzájárulás 
(éves díj 300.000,- Ft) mértéke az alábbi összegben kerül meghatározásra:  
 

Havi szülői hozzájárulás: 30.000 Ft (azaz harminchatezer forint) 10 havi teljesítés esetén 
Napi étkezési díj: 670 Ft (hatszázhetven forint) 

 
A szülő köteles a térítési díjat előre, legkésőbb az adott hónap 15. napjáig készpénzben vagy az 
intézmény részére történő átutalással fizetni. 
Hiányzás esetén a napi étkezési díj a következő hónapban jóváírásra kerül. A szülői hozzájárulás 
összege teljes hónapra, havonta fizetendő.  
 
Az ellátásra jogosult gyermek szülője/törvényes képviselője a Gyvt 33. § (2) bekezdésében 
meghatározottaknak megfelelően a személyes gondoskodás feltételeiről és tartalmáról a Kenyszi 
rendszerben rögzített adatokról a tájékoztatást beiratkozáskor megkapta. 
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Jelen megállapodás aláírásakor a szülő vagy törvényes képviselő benyújtotta a Gyvt. 33. § (3) 
bekezdés c) pontja szerinti szülői nyilatkozatokat. Nem magyar állampolgár ellátottak esetén a Gyvt. 
4. § (1) bekezdésében előírt jogosultságot alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges. 
 
Megszűnik a bölcsődei ellátás: 

- a jogosultsági feltételek megszűnésével (lsd. Intézményi ellátás időtartama) 
- a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére 
- ha a szülő a bölcsőde házirendjét súlyosan megsérti 
- a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szűntetni annak a gyermeknek a 

bölcsődei ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődei csoportban nem gondozható, 
illetve magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését 

- próbaidővel elhelyezett sajátos nevelési igényű gyermek ellátása, amennyiben a 
gyermekkel közvetlenül foglalkozó szakmai csoport (orvos, gyógypedagógus, 
pszichológus, kisgyermeknevelő) együttes véleménye alapján úgy dönt, hogy a gyermek 
korai fejlesztése bölcsődei körülmények között nem végezhető 

 
A szülő kötelezettséget vállal, hogy: 

- a bölcsődei házirendet betartja, 
- együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, 
- a térítési díjat időben befizeti, 
- A törvényes képviselő jelzi a bölcsőde vezetőjének, ha jogosultság feltételeiben, és a 

személyazonosító adataiban változás áll be. 
 
Amennyiben valamelyik fél nem teljesítené a jelen szerződésben foglaltakat, a „Megállapodást”, 
azonnali hatállyal, mindkét fél részéről felmondható. Az azonnali hatályú felmondás esetén az 
Intézmény jogosult követelni az azonnali felmondás ideéig az esedékessé vált térítési díj megfizetését. 
Kizárható a bölcsődei nevelésből az a gyerek, akinek a szülője felszólítás ellenére nem- vagy, 
késedelemmel fizet, illetve a Gyvt. 42/A §-ban foglaltak fennállása esetén. 
 
A szerződést a felek átolvasták és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Jelen megállapodás 2019. szeptember 01. napjától lép hatályba, és a gyermek ellátásának 
megszűnésével automatikusan hatályát veszti.  
 
Budapest, 2019. 09. 01. 
 
 
 
 

………………………………… ………………………………… 
szülő/törvényes képviselő Művész úti Óvoda és Bölcsőde 

 Sebestyén-Cselovszki Ágnes 
 igazgató 
 
 
 


