MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészről a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde (9485 Nagycenk,
Szent Imre u. 2.), mint gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény, melynek
fenntartója: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata (9485 Nagycenk, Gyár u. 2.), valamint a
bölcsődei ellátásban részesülő gyermek szülője (törvényes képviselője) között.
A szülő (törvényes képviselő) adatai:
Név: …………………………………………………………………………………………….
Születési név:……………………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………
Telefonszám:…………………………………………………………………………………….
A gyermek adatai:
Név:……………………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő:………………………………………………………………………………
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Lakcíme:………………………………………………………………………………………...
TAJ szám:……………………………………………………………………………………….

Bölcsődei felvétel rendje
A mini bölcsőde a családban nevelkedő és 3 éven aluli gyermek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. Egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét
gyermek nevelhető, gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban valamennyi
gyermek betöltötte a második életévét, ebben az esetben a gondozható, nevelhető
gyermekek száma 8 fő,
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával
a) a körzeti védőnő,
b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
c) a család- és gyermekjóléti szolgálat,
d) a gyámhatóság is kezdeményezheti.
A bölcsődébe való felvételt írásban kell benyújtani az óvodavezetőnél
Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható.
A gyermek bölcsődei nevelése
a) ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év
augusztus 31-éig tart,

b) ha a harmadik életévét szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a
következő év augusztus 31-éig tarthat, feltéve, ha a szülő, törvényes képviselő
nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig
bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.
c) ha a gyermek a harmadik évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi
szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő
augusztus 31-éig tart.
A bölcsődei ellátást térítésmentesen lehet igénybe venni.
Nem igényelhető a bölcsődei ellátás, ha a szülő bármilyen okból (pl. munkanélküli,
főállású anyasági támogatás folyósítása) állandó jelleggel otthon van, kivéve, ha
rokkantnyugdíjas, vagy betegsége miatt szükséges a gyermek bölcsődei elhelyezése.
Ezen utóbbi tényt orvosi igazolással kell alátámasztani.
Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok
miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását:
a) ha mindkét szülő dolgozik
b) az anya GYES/GYED mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásban
vesz részt
c) az anya nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva gyermekorvos, védőnő,
gyermekjóléti szolgálat javasolja felvételét,
d) az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését
A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
a) ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását
követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll  aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
 ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
 ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket.( Gyvt 43§(3) )
A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:
A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli
főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két
kisétkezést ingyenesen kell biztosítani, ha a gyermek
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
d) 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.
Az intézmény sajátos nevelési igényű gyermek gondozását és időszakos bölcsődei
gyermekfelügyeletet nem vállal.
Meg kell szüntetni a bölcsődei ellátást
a) ha a gyermek a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be,
az adott év augusztus 31-én,
b) ha a gyermek a harmadik életévét szeptember 1-je és december 31-e között tölti
be, a következő év augusztus 31-én, feltéve, ha a szülő, törvényes képviselő
nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig
bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.
c) ha a gyermek a harmadik évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi
szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő
augusztus 31-én.
d) ha a gyermekorvos szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt
bölcsödében nem gondozható, illetőleg magatartás-zavara veszélyezteti a többi
gyermek egészségét.”
A jelentkezéshez szükséges okiratok:
 munkáltatói igazolás
 az egyik szülő személyi igazolványa és az ahhoz tartozó lakcímkártya;
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (a gyermek születési anyakönyvi
kivonata vagy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
 a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok;
 a gyermek TAJ kártyája;
 gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkezik ilyen
dokumentummal)
 orvosi igazolás
A felvétel rendje:
 Jelentkezni írásban leadott igénybejelentő lap kitöltésével kell az
intézményben (9485 Nagycenk, Szent Imre u. 2.)
 A felvételről a Nagycenki Aranypatak Mini Bölcsőde intézményvezetője
dönt.
 A döntésről az intézményvezető 30 napon belül írásban értesíti a szülőt.
A bölcsődei felvételre való jelentkezés minden évben április hónapban történik.
Túljelentkezés esetén az elutasított gyermek, várakozó listára kerül. Év közben
történő jelentkezés esetén férőhelyhiányában, a várakozó listának megfelelően kerül
felvételre a gyermek.

A bölcsődei ellátás kezdő időpontja:
A módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 42/A. § alapján bölcsődei
ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható
- az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén, ha 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-éig,
a fenti kritériumok alá nem tartozó gyermek esetén,
- ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év
augusztus 31-éig gondozható, nevelhető bölcsődei ellátás keretében,
- ha a harmadik életévét szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő
év augusztus 31-éig, gondozható, nevelhető bölcsődei ellátás keretében abban az
esetben, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni
ellátását addig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

A bölcsődei ellátás kezdő időpontja:
A gyermek bölcsődei ellátása 201. ………………..-tól kezdődik és határozott időre szól.
20..…. év augusztus 31.-ig szól.
Ezen időszak alatt fent nevezett gyermek a bölcsőde által nyújtott alapellátásokra a
bölcsőde nyitvatartási idején belül jogosult.
A bölcsőde az alábbiakat biztosítja:
- szakszerű gondozás-nevelés, testi-lelki szükségletek kielégítése, a fejlődés és a szocializáció
segítése,
- napi négyszeri (életkornak megfelelő) étkezést,
- a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezetet,
- egészségvédelem egészségnevelés, kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése,
- állandóság (saját gondozónő rendszer), egyéni bánásmód,
- időjárástól függően napi lehetőség a szabad levegőn való játékra,
- személyes higiéné feltételeinek biztosítása,
- korcsoportnak megfelelő játékeszközök, óvodai életre való felkészítés.
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 (gondozónővel, vezetővel)

- nyílt napon való együttműködést,
- tájékoztatók, étrendek megismertetését,
- gyermekük játéktevékenységébe való betekintést.
A személyi térítési díj szabályai:
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 Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete alapján 0 Ft.
A bölcsődei ellátás keretében nyújtott étkezés díja naponta 2019. évben 370 Ft
A bölcsődei étkezésért fizetendő térítési díjat a szülő vagy a törvényes képviselő köteles havi
rendszerességgel megfizetni. A befizetés minden hónap 10-e napjáig személyesen történik.
Amennyiben a szülő gyermeke bölcsődei ellátását betegség, vagy egyéb ok miatt nem kívánja
igénybe venni, haladéktalanul köteles bejelenteni a bölcsődébe. Az étkezés lemondására a
tárgynapot megelőző nap 11 óráig van lehetőség. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a
térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15
nap határidő megjelölésével írásban felszólítja a törvényes képviselőt tartozásának
rendezésére.
Az étkezési térítési díj meghatározásához a szülőnek ki kell tölteni a 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet 6. melléklete a „nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének
igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén” elnevezésű nyomtatványt.
melynek a-e pontjaihoz a szükséges dokumentumokat és a díjfizetési kedvezményeket a
kedvezményre való jogosultságot igazoló okiratot csatolni szükséges.
A nyilatkozat f pontjához, amelyben a szülő arról nyilatkozik, hogy 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, semmiféle dokumentumot nem szükséges csatolni.
Ingyenes étkezés igénybevétele esetén a gyermek hiányzását, a hiányzás okát és várható
időtartamát a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében a szülő köteles bejelenteni.
Megszűnik az ellátás:
A Gyvt. 37/A § szabályozza az alábbiak szerint:
- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam leteltével.
- ha a gyermek a 3. életévét betöltötte és a bölcsődei gondozási-nevelési év végéhez ért, vagy
a harmadik életév beöltését követő december 31. után, valamint a Gyvt. 42.§ (4) alapján a
gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31.
- 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 (gondozónő,
gyógypedagógus, pszichológus stb.) véleményét is kikéri.

- Ha a szülő a bölcsődei ellátás kezdetétől számított 1 hónapon belül az igénybevételre
jogosító munkáltatói igazolásokat nem mutatja be.
- ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti.
A szülő a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek
elmulasztása esetén panaszával az intézményvezetőhöz, valamint a fenntartóhoz fordulhat.
Az érdekvédelemmel kapcsolatos szabályokról a Gyvt. 35-37. paragrafusa rendelkezik.
A gyermekjogi képviselő címe, és elérhetősége a bölcsőde faliújságján kifüggesztve
megtalálható.
A házirend teljes dokumentuma nyomtatott formában, míg elektronikusan Nagycenk
honlapján megtalálható.(www.nagycenk.hu)
A szülő aláírásával igazolja, hogy az intézmény vezetőjének a szóbeli tájékoztatását
megkapta:
a) az ellátás feltételeiről
b) az intézmény által vezetett személyes nyilvántartásokról
c) az érték és vagyonmegőrzés módjáról,
d) az intézmény házirendjéről, a napirendről,
e) a panaszjog gyakorlásának módjáról,
f) a fizetendő térítési díjról, valamint a kedvezményes étkeztetés igénybevételének a
feltételeiről
g) az érdekképviseleti fórumról
Az intézménybe folyó gondozó – nevelő - oktató munkáról, és az a-g pontokban felsoroltakról
a szóbeli tájékoztatást tudomásul veszem.
Az ellátást igénylő kijelenti, hogy a megállapodásban foglaltakat megismerte, megértette és
aláírásával egyidejűleg egy példányát átvette.

Nagycenk, ……… év ……………….. hó ……nap

………………………………….
Szülő/törvényes képviselő

……………………………………
Nemes Viktória
intézményvezető

