
Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

Mely létrejött egyrészről a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha (7030 Paks, Ifjúság u. 4.), mint 

gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény, melynek fenntartója: Paks Város 

Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.), valamint a bölcsődei ellátásban 

részesülő gyermek szülője (törvényes képviselője) között. 

 

 

A szülő (törvényes képviselő) adatai: 

 

Név:………………………………………………………………………. 

Születési név:…………………………………………………………….. 

Lakcíme:…………………………………………………………………. 

 

Az intézmény a szülő/törvényes képviselő által előterjesztett kérelme és csatolt igazolás 

alapján biztosítja (gyermek neve, szül.adatok)……………...………………………….. 

kiskorú felvételét. 

 

Az ellátás kezdete: ………………………………………. 

Az ellátás időtartama: határozatlan 

 

 

Gyermekjogi képviselő: 

dr. Ferk Viktória 

Telefonszám: 20/489-9655 

e-mail: viktoria.ferk@ijb.emmi.gov.hu 

Postacím: 7624 Pécs, Ferencesek u. 22. 

 

 

A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a gyermek számára: 

 

 szakszerű gondozást, nevelést, testi- lelki szükségletek kielégítését, fejlődését 

és a szocializáció segítését, 

 napi négyszeri étkezést, 

 fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezetet, 

 egészségvédelmet, egészségnevelést, higiéniás szokások kialakulásának 

segítését, 

 állandóságot (saját kisgyermek nevelőnő rendszer), egyéni bánásmódot, 

 megfelelő időt a szabadban való tartózkodáshoz, 

 az egyéni ruhanemű, nadrágpelenka kivételével történő ellátását, 

 személyes higiéné feltételeinek biztosítását, 

 korcsoportnak megfelelő játékeszközöket, óvodai életre való felkészítést. 
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A bölcsőde a szülő számára biztosítja: 

 

 a házirend, szakmai program, nevelési-gondozási alapelvek megismerését, 

 adaptációhoz szükséges időt, feltételeket, 

 tájékoztatást a gyermekével napközben történt eseményekről, 

 rendszeres betekintést a gondozónő által vezetett egyéni dokumentációba 

(üzenőfüzet) 

 szülői értekezletet, egyéni beszélgetést (kisgyermek nevelőnővel, vezetővel) 

 nyílt napon való együttműködést, 

 tájékoztatók, étrendek megismertetését, 

 gyermekük játéktevékenységébe való betekintést. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

148.§. alapján az intézményi elhelyezésért térítési díjat kell fizetni. A gondozási díj 

összege a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló I./2013.(I..25.) önkormányzati 

rendelet alapján 0 Ft. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 

gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét kérheti a szülő/törvényes képviselő. 

 

 

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként 

kell biztosítani, azaz ingyenesen étkeznek ha: 

 

 a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (önkormányzati  

határozattal kell igazolni) 

 tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek (igazolás csatolása) 

 A családban három vagy több gyermeket nevelnek (családi pótlék igazolás) 

 A gyermeket nevelésbe vették (gyámügyi határozat csatolása) 

 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. 

 

Amennyiben a fentiek alapján a gyermek jogosult az ingyenes étkeztetésre, úgy nyilatkozatot 

kell benyújtani az intézmény vezetőjéhez. 

 

Amennyiben nem jogosult a fenti kedvezményre, úgy az étkezési díj összege: normál 

bölcsődei étkezési díj 453- Ft/nap, diétás bölcsődei étkezési díj: 505- Ft/nap, mely a 

mindenkor érvényes önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagnorma 

meghatározásával történik. 
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A bölcsődei étkeztetésért fizetendő térítési díjat, egy összegben, minden hónap 10-ig kell 

befizetni. 

 

Hiányzás esetén az étkezés lemondása az igénybevételt megelőző nap 13.00 óráig történhet, 

az újbóli ellátás igényét előző nap 13.00 óráig kérjük jelezni. 

 

 

A szülő tudomásul veszi, hogy megszűnik az ellátás: 

 

 A gyermek 3. életévének betöltését követő augusztus 31-ig. Kivéve: ha a 

gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje 

alapján még nem érett az óvodai nevelésre, akkor a bölcsőde orvos javaslatával 

a bölcsődében gondozható a 4. életévének betöltését követő aug. 31-ig. 

 A jogosultsági feltételek megszűnésével. 

 Amennyiben a bölcsődei férőhely feltöltöttsége indokolja, úgy az 

intézményvezető felhívására a szülő köteles a 3. életévét betöltött és óvoda 

érett gyermekét a nevelési év lejárta előtt óvodába beíratni, így a bölcsődei 

ellátása megszűnik. 

 Kistestvér születése esetén - amennyiben más, bölcsődei ellátásra jogosult 

gyermek szülője/törvényes képviselője férőhelyet nem igényel - az anya húsz 

hetes szülési szabadságának végétől. Az intézményben kialakult férőhelyhiány 

esetén a kistestvér születésekor szűnik meg a bölcsődés gyermek ellátása. 

 Ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja 

igazolni, vagy az ellátás szüneteltetését írásban nem kéri. 

 Ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota 

miatt bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi 

gyermek egészségét. A bölcsőde orvos szakvéleménye kialakításához más 

szakemberek (nevelőnő, gyógypedagógus, pszichológus stb.) véleményét is 

kikéri. 

 Ha a szülő a bölcsőde házirendjét több esetben súlyosan megsérti. 

 Ha a szülő a bölcsődei ellátás kezdetétől számított 1 hónapon belül az 

igénybevételre jogosító munkáltatói igazolásokat nem mutatja be. 

 

 

A szülő tudomásul veszi, hogy 

 

 a bölcsődei házirendet betartja, 

 együttműködik a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel, 

 a megállapodásban foglalt, - az intézmény részéről fennálló- kötelezettségek 

elmulasztása esetén a szülő panasszal az bölcsődevezetőhöz fordulhat, 

 az ellátást igénybevevő a vitatott intézkedéssel szemben a fenntartó 

önkormányzathoz fordulhat. 
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Alulírott szülő nyilatkozom, hogy a Gyvt. 33.§ (2) bekezdésében meghatározottakról (az 

ellátás tartalmáról, feltételeiről, az intézmény gyermekemre vonatkozó nyilvántartásairól, az 

értékmegőrzés módjáról, házirendről, panaszjogom gyakorlásának módjáról, a fizetendő 

térítési díj összegéről, saját és gyermekem érdekeit védő érdek-képviseletéről) tájékoztatást 

kaptam a bölcsődevezetőtől.  

 

 

 

 

 

Paks, 20…. év,………………………………..hó………nap 

 

 

 

 

 

………………………………..    ………………………………. 

bölcsődevezető      szülő/gondviselő 


