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MEGÁLLAPODÁS 
(az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye valamennyi bölcsődei részlegében) 

mely létrejött a Budapest IV. kerület Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye 
intézményvezetője , - mint a napközbeni ellátást biztosító intézmény-, valamint a bölcsődei 
ellátásban részesülő gyermek szülője (törvényes képviselője) között. 
 
Szülő (törvényes) képviselő adatai:  Gyermek adatai: 

Név:……………………………….   Név:………………………………………. 

Születési név: …………………….   Születési hely, idő:……………………….. 

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

Lakcíme:………………………….     Lakcíme:………………………………….. 

       TAJ szám:………………………………... 

A gyermek bölcsődei ellátása: 20…………….tól kezdődik a ……………………….utcai 
részlegében és határozatlan időre szól. 
Megszűnik az ellátás, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte és a bölcsődei gondozási-nevelési 
év végéhez ért,(……..augusztus 31) vagy ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre. Ekkor a gyermek a 4. 
évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.  
Ezen időszak alatt fent nevezett gyermek a bölcsőde által nyújtott alapellátásokra, a bölcsőde 
nyitvatartási idején belül jogosult. 
A megállapított gondozási díj …………..Ft/nap, az étkezési térítési díj ………………..Ft/nap 
A bölcsődei ellátásért a szülő havi rendszerességgel fizeti a személyi térítési díjat, melyet a 
Gyvt. 147.§ értelmében külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali 
felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 
151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan, melynek 
összegét a települési önkormányzat képviselőtestülete minden évben-rendeletben határoz meg.  
 
Az intézményvezető (részlegvezető) a kötelezettet írásban értesíti a személyi térítési díj 
összegéről. A térítési díjat a szülő minden hónapban a meghatározott napon köteles befizetni.  
A személyi térítési díj meghatározásához szükséges dokumentumokat és a díjfizetési 
kedvezményeket a kedvezményre való jogosultságot igazoló okirat bemutatása utáni hónap 
első munkanapjától tudjuk érvényesíteni (MÁK igazolás, illetve szakorvosi és szakértői 
bizottsági igazolás, 3 vagy több gyermeket nevelők nyilatkozata, rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásról szóló határozat, stb). 
A bölcsődei ellátás keretében az intézmény a gyermek és a szülők számára biztosítja a 
Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályaiban előírt szakmai feltételeket és előírásokat. 

Budapest,…………………………… 

……………………………………………….  …………………………………… 
Szülő, vagy (törvényes képviselő)              Intézményvezető (részlegvezető) 


