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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról 

 
 
A Gólyafészek Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő-testület a  
86/2012.(04.26.) elfogadta a  program átdolgozott változatát és az annak mellékletét 
képező házirendet, valamint a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével kötendő 
megállapodás tervezetét és a felvételről szóló vagy azt elutasító döntés 
formanyomtatványát.  
 
Regős Zoltánné intézményvezető a kérelmező, illetve a törvényes képviselővel 
kötendő megállapodás módosítását kérte. Az előterjesztés mellékletét képező  
módosított megállapodás tervezet a képviselő-testületnek, mint fenntartónak jóvá kell 
hagynia a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 104.§.(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az 
intézmény szervezeti és működési szabályzatát és szakmai programját.  
 
A Gyvt. 32. § (4) és (6) bekezdése szerinti megállapodások tervezet, (gyermekjóléti 
alapellátások igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a 
kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.) a Szakmai 
Program része.  
 
A módosítás több apró kiegészítéseket tartalmaz, valamint belekerült a Dr. Vass 
Miklós Alapítvánnyal való együttműködésre vonatkozó szülői hozzájáruló nyilatkozat.  

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló  15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 40.§. (5) bekezdése szerint:  

„A bölcsődei nevelés-gondozás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a 
továbbiakban: Intézet) által kidolgozott Bölcsődei nevelés-gondozás országos 
alapprogramja és a Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai alapján folyik. 

(7) Az (5) bekezdés szerinti dokumentumok alapján a bölcsőde helyi szakmai 
programot készít. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-gondozását 
biztosító bölcsőde helyi szakmai programja kidolgozásánál figyelembe veszi a 
sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére, gondozására vonatkozó szakmai 
iránymutatásokat.” 



Kérem a Tisztelt Bizottságot, és képviselő-testületet, hogy foglaljon állást a 
kérdésben. 
 
 
Biatorbágy, 2016. április 7. 

 
 
 
            Tarjáni István s.k. 

    polgármester 
 
 
Melléklet: 
 

1. Regős Zoltánné által benyújtott megállapodás tervezete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

…/2016. (IV.28.) határozata 
 

a Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek 
Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
 

1. A képviselő-testület jóváhagyja a Gólyafészek Bölcsőde és a kérelmező, 
illetve a törvényes képviselővel kötendő megállapodásának módosítását. 

 
2. A megállapodás a határozat mellékletét képezi. 

 
 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2016. május 1. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                            



K i v o n a t  
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. április 26-án megtartott ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
86/2012.(04.26.)Öh. számú határozata 

 
A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsőde 
működésével összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a bölcsőde működésével összefüggő kérdésekkel kapcsolatban az 
alábbiak szerint határozott: 
 
1. A bölcsőde elnevezése: Gólyafészek Bölcsőde, férőhelyszáma: 72 fő. 
2. A bölcsőde az alábbi, az alapellátáson túli szolgáltatásokat látja el: 

- játszócsoport 
- időszakos gyermekfelügyelet 
- gyermeknevelési, étkezési tanácsadás 

 
3. A képviselő-testület a 2009. évi szakmai program átdolgozott változatát és az annak 
mellékletét képező házirendet, valamint a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével 
kötendő megállapodás tervezetét és a felvételről szóló vagy azt elutasító döntés 
formanyomtatványát elfogadta. 
 
4. A Képviselő-testület a bölcsőde szervezeti és működési szabályzatát elfogadta. 
 
5. A képviselő-testület a bölcsődét normatív állami hozzájárulással kívánja működtetni. 
 
A szakmai program és mellékletei, valamint a szervezeti és működési szabályzat a határozat 
mellékletét képezi. 
 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 Tarjáni István sk dr. Kovács András sk 
 polgármester jegyző 
 
 

a kiadmány hiteléül: 
 

 
Bognárné Kalicov Mária 

jegyzőkönyvvezető 
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                            Biatorbágy Város Önkormányzat 

Gólyafészek bölcsőde 
2051. Biatorbágy, szent István u. 2. 

Tel: 06 23 820-100 Fax: 06 23 820-900 
E-mail:regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu 

 
 
                        Felvételi könyv száma:       /2016.  

MEGÁLLAPODÁS 
a gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 32.§. 

(7) bekezdésben foglaltakra hivatkozva 
 
mely létrejött Biatorbágy Város Önkormányzat Gólyafészek Bölcsőde, mint a gyermekek  napközbeni 
ellátását biztosító intézmény, valamint a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek szülője (törvényes 
képviselője) között.  
 
Szülő (törvényes képviselő) adatai: 

Név: 
Születési név: 
Anyja neve: 
Lakcíme: 
 
Gyermek adatai: 

Név: 
Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Lakcíme: 
TAJ szám: 
 

I. A bölcsődei ellátás  
 
Jogi szabályozás:  
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
36 § (1) bekezdése alapján „bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, 
fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, ill. annak az évnek a december 31-éig 
vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, fogyatékos gyermek az ötödik életévét 
betölti”.. 

 
1. A bölcsődei ellátás időtartama:  

 
a) határozott  
b) határozatlan 
 

2. A bölcsődei ellátás kezdetének időpontja: 20…..év……………….hó…………………..nap 
 
3. A bölcsődei ellátás keretében az intézmény a gyermek számára az alábbiakat biztosítja: 

- szakszerű gondozás-nevelés, testi-lelki szükségletek kielégítése, a fejlődés és a szocializáció 
segítése, 

- napi négyszeri (orvos által ellenőrzött, az életkornak megfelelő) étkezés, 
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- a fejlődéshez szükséges egészséges, biztonságos és esztétikus környezet, 
- egészségvédelem egészségnevelés, kulturhigiénés szokások kialakulásának segítése, 
- állandóság (saját gondozónő rendszer), egyéni bánásmód, 
- időjárástól függően napi lehetőség a szabad levegőn való játékra, alvásra 
- az egyéni ruhanemű kivételével, a textíliával történő ellátás,  
- személyes higiéné feltételeinek biztosítása, 
- korcsoportnak megfelelő játékeszközök, 
- rendszeres orvosi felügyelet, óvodai életre való felkészítés. 

 
4. A bölcsőde a szülő számára az alábbiakat biztosítja: 
- a házirend megismerése, 
- adaptációhoz szükséges idő és feltételek, 
- tájékoztatás a gyermekével napközben történő eseményekről, 
- rendszeres betekintés a kisgyermeknevelő által vezetett egyéni dokumentációba (üzenőfüzet), 
- szülői értekezlet, egyéni és csoportos beszélgetés kisgyermeknevelővel, vezetővel,  
- tájékoztatók, étrendek megismerése. 

 
5. A bölcsődei ellátás megszűnik: 

 
- 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.§ (1) alapján a 
gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31. 

- ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, vagy az 
ellátás megszüntetését kéri, 

- ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt 
bölcsődében nem gondozható, ill. magatartása veszélyezteti a többi gyermek egészségét. 
 

5.1. A bölcsődei ellátás megszűnésének időpontja: 20….év……….hó…….nap 
5.2.  A bölcsődei megszűnés okai: 
- óvodába ment                            
- betegség miatt                           
- elköltözött                                 
- egyéb ………………                

 
 
 

II. A személyi térítési díj megállapításáról és megfizetéséről 
 
.1. A szülő köteles a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, és 
nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott 
változásokról. 
 
2. A szülő köteles a Gyvt. 148.§ (1)-(3), valamint (5) bekezdése alapján az intézményi ellátásért 
térítési díjat kell fizetni 
 
3.  A Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő – testületének  az élelmezési nyersanyagnormákról, 
és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03) Ör. sz. rendelet szerint a bölcsődei ellátás 
keretében nyújtott étkezés intézményi térítési díja naponta 477,- Ft.  
 
4. A gondozásra vonatkozó intézményi térítési díjról Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő – 
testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete 
rendelkezik 
 
5.A bölcsődei étkezésért fizetendő térítési díjat a szülő vagy a törvényes képviselő köteles megfizetni. 
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A személyi térítési díj meghatározásához szükséges dokumentumokat és a díjfizetési kedvezményeket 
a kedvezményre való jogosultságot igazoló okirat bemutatása utáni munkanapon tudjuk érvényesíteni 
(MÁK igazolás, illetve szakorvosi és szakértői bizottsági igazolás, 3 vagy több gyermeket nevelők 
nyilatkozata, rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat). 
 
 
 
 

 
III. A tájékoztatási kötelezettségről 

 
1. Az ellátását végző köteles a személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás 

megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet 
tájékoztatni a Gyvt. 33.§. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel.  

 
    2.  Az érdekvédelemmel kapcsolatos szabályokról a Gyvt. 35-36. paragrafusa rendelkezik. 
 
    3. A szülő a megállapodásban foglalt, az intézmény részéről fennálló kötelezettségek elmulasztása 
esetén panaszával a bölcsődevezetőhöz, az intézményvezetőhöz, valamint a fenntartó Önkormányzat  
Jegyzőjéhez  fordulhat.  

 
IV. A hozzájáruló nyilatkozatokról 

 
1.      Hozzájárulok és engedélyezem, hogy gyermekemről az intézményben készített fotókat és 
videofelvételeket a bölcsőde szakmai anyagaiban (Szakmai Program, tájékoztató, faliújság, szakmai 
előadások, konferenciákon, honlapon, kiadványokon, szakmai filmeken, stb.) felhasználhassa, és 
nyilvánosságra hozhassa. 
 
2. Hozzájárulok és engedélyezem, hogy gyermekem részt vegyen a Dr. Vass Miklós Alapítvány 
által biztosított előzetes szűrőprogramban.  
 
3. Hozzájárulok és engedélyezem, hogy gyermekem részt vegyen a Dr. Vass Miklós Alapítvány 
által biztosított korai fejlesztésen és prevenciós tanácsadásokon.  Az ehhez kapcsolódó megbízási 
szerződés a megállapodás …számú melléklete.   
 
4.  Nem járulok hozzá, hogy gyermekem részt vegyen a Dr. Vass Miklós Alapítvány által 
biztosított korai fejlesztés és prevenciós tanácsadásokon   
 
5. Intézményünk a szociális háló  tagjai között csatlakozott a Dr. Vass Miklós Alapítvány által 
szervezett korai fejlesztés támogatásához. Az Alapítvány és a Fenntartó között 2016. március…. 
napján aláírt együttműködési szerződés van hatályban.  

 
 
A megállapodás mellékletét képezi: 1 db tájékoztató, 1 db házirend, 1. db. hozzájáruló nyilatkozat a 
korai fejlesztésben való részvételhez,  1db Gytv tájékoztató a 33, 35-36.§-ban foglaltakról 
 
Biatorbágy, 2016. év ……………….. hó ……nap 
 
 
 Szülő/gondviselő  Regős Zoltáné 
   intézményvezető 
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