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Vác Város Önkormányzat 
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 

2600 Vác, Kölcsey Ferenc u. 4. 
Tel: 06-27-504-105 

E-mail: bfi@bfi.vac.hu, 
  igazgato@bfi.vac.hu 

2. számú melléklet 
 

MEGÁLLAPODÁS A GYERMEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁRA 
 

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 
……………………………Bölcsőde keretei között bölcsődei ellátás igénybevételére, 
 

mely létrejött egyrészről az ellátást igénybevevő, a továbbiakban gyermek: 

Gyermek neve: ...................................................................................................  
Anyja neve: ...........................................................................................................  
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................  
Állandó lakcím (lakcímkártya alapján, lakcímkártya száma): .....................................  
.............................................................................................................................  
Tartózkodási hely (lakcímkártya alapján): ...............................................................  
Taj: .......................................................................................................................  
Személyi azonosító igazolvány száma: .....................................................................  
Állampolgársága:....................................................................................................  

Alulírott (Anya/ törvényes képviselő neve): ....................................................  
.............................................................................................................................  
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................  
Állandó lakcím (lakcímkártya alapján, lakcímkártya száma): .....................................  
.............................................................................................................................  
Tartózkodási hely (lakcímkártya alapján): ...............................................................  
Anya neve: ...........................................................................................................  
Taj: .......................................................................................................................  
Személyi azonosító igazolvány száma: .....................................................................  
Állampolgársága:....................................................................................................  
Anya/törvényes képviselő munkahelye: ..................................................................  
Napközbeni elérhetősége (telefonszám): .................................................................  
Anya /törvényes képviselő e-mail címe: ...................................................................  

valamint : 

Alulírott (Apa/ törvényes képviselő neve): ......................................................  

.............................................................................................................................  
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................  
Állandó lakcím (lakcímkártya alapján, lakcímkártya száma): .....................................  
.............................................................................................................................  
Tartózkodási hely (lakcímkártya alapján): ...............................................................  
Anya neve: ...........................................................................................................  
Taj: .......................................................................................................................  



 

163 
 

Személyi azonosító igazolvány száma: .....................................................................  
Állampolgársága:....................................................................................................  
Apa/törvényes képviselő munkahelye: ....................................................................  
Napközbeni elérhetősége (telefonszám): .................................................................  
Apa /törvényes képviselő e-mail címe: .....................................................................  
 
másrészről Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (2600 
Vác, Kölcsey u. 4. Képviseli: Farkas Lívia), mint szolgáltató, a továbbiakban 
Intézmény között, a mai napon az alábbi feltételekkel: 

1. A megállapodás időtartama 

A törvényes képviselő által, 20…………………….. hó ………….. napján benyújtott 
kérelme alapján az Intézmény biztosítja a gyermek részére a jelen megállapodásban 
foglalt ellátást 20. ……………….. hó ………. napjától, 

�  határozatlan időre, 
�  határozott időre, 20. …………..………….. hó ………….…. napjáig. 

A szolgáltatást munkanapokon 0630-tól 1630-ig biztosítja az Intézmény. A felvétel 
napja a próbaidő kezdete a speciális ellátás esetében. 

2. A nyújtott szolgáltatás 

□ bölcsődei ellátást , 

□ Zenebölcsi, 

□ napközbeni gyermekfelügyelet, 

□ ügyelet, 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: 

� bölcsődei nevelés – gondozás, 
� napközbeni felügyeletet biztosít, 
� igény szerinti étkezést biztosít,  
� szabadidős foglalkozásokat szervez és ehhez a megfelelő eszközöket biztosítja. 

3. Közgyógyellátásban részesül: 

□ igen 

□ nem 

Ha igen akkor: .......................................................................................................  

Közgyógyellátási igazolvány száma:.........................................................................  

Közgyógyellátási igazolvány érvényességi ideje: .......................................................  

 

 

4. Térítési díj 



 

164 
 

Az intézményi ellátás igénybevételének módját a Vác Város Önkormányzat 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet szabályozza. 
Az Intézmény ellátásáért térítési díjat kell fizetni, amelyet a Képviselő-testület évente 
határoz meg, rendeletében szabályozza. A térítési díj kedvezmény megállapításához 
a törvényes képviselőre vonatkozó jövedelemigazolás benyújtása szükséges. 

A szolgáltatás igénybevételének térítési díj elosztása: 
A intézményi térítési díj összege a megállapodás megkötésekor:......................Ft/nap 
Ebből étkezési térítési díj:...........................................Ft/nap 
Gondozási térítési díj:.................................................Ft/nap 
 
Ingyenes ellátásban részesül a gyermek, ha a térítési díj fizetésére kötelezett 
jövedelemmel nem rendelkezik. 

Gondozási térítési díj csökkentésének esetei: 
A bölcsődében a gondozási díj kedvezmény: 

a) az intézményi szolgáltatás szünetelése esetén 100%, 
b) a gyermek távolléte esetén 50%, 

Étkezési térítési díj csökkentésének esetei: 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a törvényes képviselőügyi 

igazgatásról szóló többször módosított törvény: 
21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 
a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai 

nevelésben részesülő gyermek számára, ha 
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan 

beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
ad) 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 vagy 

ae) nevelésbe vették; 
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha 
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 
bb) nevelésbe vették; 
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára 
nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 
intézményében helyeztek el; 

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
számára, ha 

da) nevelésbe vették, vagy 
db) utógondozói ellátásban részesül. 
(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív 

kedvezményével kell biztosítani 
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a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket 
nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem 
részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben; 

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem 
részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben. 

A kedvezmény igénybevételének igénylése a 6. melléklet (328/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelethez) törvényes képviselő által kitöltött nyomtatványon történik, 
mely az Intézményi Felvételi Szabályzat 17. számú melléklete. 
 
A megállapított térítési díjat minden hónap 20-ig kell rendezni az Intézmény felé. Az 
ellátott vagy törvényes képviselője döntése szerint - készpénzfizetési számlával az 
Intézmény gazdasági irodájában vagy banki átutalással, csekken postai úton.  
(A megfelelő rész aláhúzandó) 
 

A térítési díjat fizető személy az ellátott, illetve az ellátott törvényes képviselője: 

Név: ......................................................................................................................  

Cím: ......................................................................................................................  

Az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy Vác Város 
Önkormányzata, mint fenntartó a nappali ellátás intézményi térítési díját év közben 
módosíthatja egy alkalommal. 
Az Intézményvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos 
értesítést küld a törvényes képviselő részére. 

5. A szülő/törvényes képviselő jogai és kötelezettségei 

� az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény 
felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben 
és feltételek mellett lehet vizsgálni, 

� az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, 
gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez, 

� a gyermeket a szülőt/törvényes képviselőt megilleti személyes adatainak 
védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem, az intézmény a 
gyermek, a szülő/törvényes képviselő adatait az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról1 szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak 
megfelelően titkosan kezeli, 

� a szülőnek/törvényes képviselőnek a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági 
feltételeiben és a jövedelmi viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül 
köteles az intézményvezetőt értesíteni, 

� a szülő/törvényes képviselő köteles az intézményvezető rendelkezésére 
bocsátani a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultság 
felülvizsgálatához szükséges dokumentumokat. 

6. Az Intézmény jogai és kötelezettségei 
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� az Intézmény a vállalt ellátási tevékenység során köteles a tőle elvárható 
gondossággal, maximális szakmai felkészültsége alapján eljárni, 

� az ellátás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét az Intézmény 
betartja, 

� az Intézmény a szolgáltatást oly módon nyújtja, hogy figyelemmel van az 
ellátottakat megillető az Alaptörvényben biztosított jogok maradéktalan 
tiszteletben tartására, 

� az Intézménybe érték-, illetve vagyontárgyat a Házirend értelmében behozni 
tilos. Az esetlegesen behozott pénzért, ékszerekért stb. az Intézmény anyagi 
felelősséget nem vállal. Ilyen ügyekben panaszokat nem vizsgál. 

7. A megállapodás módosítása, megszűnése és megszüntetése 

7.1. A megállapodás módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni. A 
módosítás a szülő/törvényes képviselő és az intézményvezető egyetértésével, írásban 
történhet. 

7.2. Megszűnik a jogviszony 

� a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a 
meghosszabbított időtartam - leteltével, 

� a jogosultsági feltételek megszűnésével, 
� Gyvt. 42/A. § (2) 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, 

� Gyvt. 42/A. § (3) Bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek 
annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik 
életévét betölti, 

� törvényes képviselő írásbeli kérésére, 
� annak a gyermeknek, aki orvosi szakvélemény szerint egészségi állapota miatt 

bölcsődében nem gondozható, 
� ha az ellátásért fizetendő térítési díjat az igénybe vevő vagy a törvényes 

képviselője a tárgyhavi befizetés időpontjától számított 3 hónap után 
felszólítás ellenére sem fizeti be, 

� ha a gyermek magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését 
(ebben az esetben a törvényes képviselő kérheti a Szakszolgálat és az 
Intézmény gyógypedagógusának szakvéleményét), 

� váci lakóhely vagy tartózkodási hely megszűnése, 
� a házirendben meghatározott szabályok súlyos ismételt megsértése, 
� az ellátást egybefüggően 30 napon át bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem 

veszi igénybe, 
� nem váci igénybevevők esetében, amennyiben a települési önkormányzat 

fizetési kötelezettségének az elszámolási határidőt követő 60 nap után sem 
tesz eleget, 

� az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn, 
� Ha az ellátást a Gyvt. 32. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja alapozza meg, 

az ellátást csak határozat szüntetheti meg. 
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7.3. Házirend súlyos ismételt megsértésének minősül és az Igazgató a 
jogviszonyt felmondhatja az alábbi esetekben 

� agresszív viselkedés: gyermek vagy dolgozók megfélemlítése, veszélyes 
fenyegetés, másokat gyalázó, káromkodó beszéd, nyugalom megzavarása, 

� verekedés, testi sértés (idetartozik a 8 napon belül gyógyuló sérülés is), 
� intimszféra durva megsértése, 
� alaptalan gyanúsítás, becsületet sértő valótlan dolog állítása, 
� az Intézmény jó hírnevét sértő magatartás az Intézmény falain kívül 

(rágalmazás, hitelrontás stb. bármilyen formája), 
� szándékos rongálás, ablak, ajtó, gipszkarton falak, berendezési tárgyak 

összetörése, 
� lopás, intézményi vagy egymás személyes holmijának eltulajdonítása. 

 
Az Intézmény Igazgatója az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen 
tehető panaszról írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt és ezzel egy időben 
tájékoztatja az esetleges térítési díj hátralék összegéről, illetve befizetési 
kötelezettségéről. Ha a megszüntetéssel az ellátott nem ért egyet, az értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül Vác Város Önkormányzatához, mint 
fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. A szülő/törvényes képviselő Vác Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett jogorvoslati kérelmet nyújthatja 
be. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, 
amíg a fenntartó jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 
A jogviszony megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással 
elszámolnak, amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges 
hátralékaira, illetve minden olyan dologra, amely a jogviszony megszűnéséhez, 
megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik. 

8. Panasztételi lehetőség 

Az szülő a szolgáltatással kapcsolatban, írásban panasszal élhet, melyet az 
intézményvezető tizenöt napon belül köteles kivizsgálni és annak eredményéről a 
panasztevőt írásban értesíteni. 
Amennyiben az Igazgató határidőn belül nem intézkedik, vagy a panasztevő az 
intézkedéssel nem ért egyet, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon 
belül Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, mint fenntartóhoz 
fordulhat jogorvoslatért.  
A törvényes képviselő panaszát bejelentheti a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal jogvédő zöld számán: 06-80-620-055 vagy az Integrált Jogvédelmi Szolgálat 
zöld számán: 06-80-620-055 illetve a www.ijsz.hu honlapján tájékozódhat. 

9. Egyéb rendelkezések 

A szociális alapellátást biztosító Intézmény köteles a jogszabályban előírt 
nyilvántartásokat vezetni, (a KENYSZI) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 
Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatás igénybevevőkről köznevelés 
információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos Statisztikai adatgyűjtési 
program keretében előírt adatokat szolgáltatni. 
A nappali ellátás vezetője adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkezik, és napi 
jelentést tesz a központi rendszerbe a szolgáltatás teljesítéséről, melynek 
elkészítéséhez szükséges a személyazonosító adatok felhasználása. 



 

168 
 

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. a Polgári 
Törvénykönyvről szóló, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
Alulírott, a szolgáltatást igénybe vevő kijelentem, hogy a szolgáltatás 
igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a 
Házirendről; a fizetendő térítési díjról, a teljesítés feltételiről, illetve a mulasztás 
következményeiről; a szolgáltatást igénybe vevő jogairól és kötelezettségeiről; a 
panaszjog gyakorlásának módjáról; az ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről; a 
megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást megkaptam, és azt tudomásul vettem. 
Jelen megállapodást a felek – elolvasás és kölcsönös értelmezés után –, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Vác, 20……... ……………… hónap ………. napján 

______________________________   _____________________________ 
     törvényes képviselő         törvényes képviselő  

P.H.  ______________________________ 
                                                  intézményvezető 

Alulírott………………………………………………/………………………….…………………… 
törvényes képviselő/k aláírásom/sunkkal igazolom/juk, hogy a szóbeli 
tájékoztatást megkaptam/tuk: 

� az ellátás tartamáról és feltételeiről, 
� az intézmény által vezetett személyes nyilvántartásokról, az adatkezelés 

szabályairól, az önkéntes adatszolgáltatásról, 
� az érték és vagyonmegőrzés módjáról, 
� az Intézmény Házirendjéről, 
� az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról, 
� a panaszjog gyakorlásának módjáról, az Érdekképviseleti Fórum 

működésének rendjéről, 
� a fizetendő térítési illetve gondozási díjról, 
� a bejelentési kötelezettségeimről. 

Megállapodás egy eredeti példányát, a Házirend másolati példányát átvettem, és a 
bennük foglaltakat tudomásul veszem, magamra nézve azt kötelezőnek elfogadom. 
 

Vác, 20…. ……………………….. hó …….nap  
 
______________________________   _____________________________ 
    törvényes képviselő         törvényes képviselő 
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TÁJÉKOZTATÓ 
GYERMEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSRA KÖTÖTT 

MEGÁLLAPODÁSHOZ 
 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról, 146. §-ának (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek 
napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói 
ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

(2) Az e törvényben meghatározottak szerint a térítési díjat 
a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult, 
b) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő 

vagy más törvényes képviselő, 
c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő 

(az a)-c) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett) az intézménynek fizeti meg. 
 
1997. évi XXXI. törvény 150. §  

(1) A személyi térítési díj megállapításánál 
a) utógondozói ellátás esetében az igénybe vevő fiatal felnőtt rendszeres havi 

jövedelmét, 
b) a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása esetében 

a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet 
kell figyelembe venni. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott egy főre jutó jövedelem 
megállapításánál a 19. § (4) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt személyek 
jövedelmét kell figyelembe venni. 

(3) A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg az (1) 
bekezdésben meghatározott jövedelem 

a) 50%-át munkahelyi bölcsődében és családi bölcsődében nyújtott bölcsődei 
ellátás esetén, 

b) - bölcsődében és mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén, ha a 
fenntartó a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés mellett a 
bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapít személyi térítési díjat, 
és a gyermek 

ba) nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben -, 25%-át, 
bb) ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül -, 20%-át, 
c) 20%-át az a) és b) pont, valamint a 21. § alá nem tartozó egyéb gyermekek 

napközbeni ellátása esetén, 
(5) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére 

kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. 
 

21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 
a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan 

beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
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ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
ad) 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 vagy 

ae) nevelésbe vették; 
(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív 

kedvezményével kell biztosítani 
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 

vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket 
nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem 
részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben; 

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem 
részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben. 

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti 
ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös 
háztartásban élőként kell figyelembe venni 

a) a tizennyolc éven aluli, 
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű 

iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett 
felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben 
tanuló, és 

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, 
valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói 
ellátásban részesülő fiatal felnőttet. 
 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 40. § (4) A bölcsődei ellátás keretében a 
gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell 

a) a nevelés és gondozás feltételeit, így különösen 
aa) a szülő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 
ab) a felszerelési jegyzékben az adott ellátási forma tekintetében meghatározott 

textíliát, bútorzatot, egyéb eszközöket és felszerelést, 
ac) a játéktevékenység feltételeit, 
ad) a szabadban való tartózkodás feltételeit; és 
b) a gyermek élettani szükségleteinek és az egészséges táplálkozás 

követelményének megfelelő étkeztetést azzal, hogy 
ba) a bölcsődében és a mini bölcsődében az étkeztetést a közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben 
foglaltaknak megfelelően kell biztosítani, 

bb) a saját otthonban nyújtott családi bölcsődei szolgáltatás keretében biztosított 
étkeztetés családi étkeztetésnek minősül. 
 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. §-a alapján: 
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(3) A fenntartó minden év február 15-éig tájékoztatja a szülőket a bölcsődei 
ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató nyári nyitvatartási rendjéről. A nyári zárva 
tartás időtartamát a fenntartó legfeljebb öt hétben határozhatja meg. 

 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 35. §-a szerint: 

35. § (1) Ha a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató sajátos nevelési 
igényű gyermek napközbeni ellátását biztosítja, a gyermek bölcsődei nevelésének, 
gondozásának megkezdését követő legalább három hónap elteltével 

a) bölcsődében és mini bölcsődében - az intézmény orvosának, 
gyógypedagógusának, kisgyermeknevelőjének, valamint a család- és gyermekjóléti 
központ munkatársának a véleménye alapján - az intézmény vezetője a szülővel 
együtt, 

b) munkahelyi bölcsődében és családi bölcsődében a gyermek orvosa, a család- és 
gyermekjóléti központ munkatársa, a szolgáltatást nyújtó személy vagy a 
kisgyermeknevelő a szülővel együtt 
értékeli a gyermek beilleszkedését, és dönt a gyermek további neveléséről, 
gondozásáról. 

(2) Ha a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató sajátos nevelési igényű 
gyermek napközbeni ellátását biztosítja, együttműködik a gyermek korai fejlesztését 
és gondozását vagy a fejlesztő nevelését ellátó, területileg illetékes pedagógiai 
szakszolgálati intézménnyel. 

(3) A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei ellátás keretében való nevelése, 
gondozása történhet 

a) a nem sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös csoportban, vagy 
b) speciális bölcsődei csoportban. 
(4) Egy kisgyermeknevelő, szolgáltatást nyújtó személy a speciális bölcsődei 

csoportban 
a) bölcsőde, mini bölcsőde és munkahelyi bölcsőde esetén legfeljebb három 

gyermeket, 
b) családi bölcsőde esetén legfeljebb kettő gyermeket 

nevelhet, gondozhat. 
(5) A sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteihez igazodóan a (4) 

bekezdésben foglaltnál kevesebb számban is meghatározható az egy 
kisgyermeknevelő, szolgáltatást nyújtó személy által nevelhető, gondozható 
gyermekek száma. 

(6) Ha a bölcsődei nevelési év közben állapítják meg a gyermek sajátos nevelési 
igényét, a bölcsődei ellátás egyes formáinál az e rendeletben meghatározott sajátos 
nevelési igényű gyermekek ellátására vonatkozó csoportlétszám legfeljebb a 
bölcsődei nevelési év végéig túlléphető. 

 
1997. évi XXXI. törvény Gyvt 42/A. § 
(1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és 
gondozható 

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben 
meghatározott időpontig, 

b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott 
időpontig, 

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét 
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ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, 
cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 

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

(2) 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. 

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az 
augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. 

(4) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi 
szakvélemény alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható. 

 
1997. évi XXXI. törvény Gyvt 37 A § 
37/A. § (1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a Biztos Kezdet Gyerekház 

kivételével a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik 
a) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a 

meghosszabbított időtartam - leteltével, 
b) a jogosultsági feltételek megszűnésével. 
(2) Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás 

megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek 
alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés 
időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik 
meg. 

(3) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan 
megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn. 

(3a) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett, a családok átmeneti 
otthonában a szülőnek, nagykorú testvérnek nyújtott ellátást a (3) bekezdésben 
foglaltakon túl megszünteti, ha a szülő, nagykorú testvér mások életét, testi épségét 
veszélyeztető magatartást tanúsít. Az intézményvezető ezzel egyidejűleg értesíti a 
szülő lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti gyermekjóléti 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, és szükség esetén hatósági intézkedést 
kezdeményez. 

(4) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ellátás megszüntetéséről, valamint az ellene tehető panaszról 
írásban értesíti a jogosultat vagy törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a 
jogosult vagy törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc 
napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A (3a) bekezdés szerinti eset kivételével a 
fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell. 

(5) Ha az ellátást a 32. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja alapozza meg, az 
ellátást csak határozat szüntetheti meg. 

 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 43. § 

(1) A bölcsődében és a mini bölcsődében az április 21-én vagy ha az heti 
pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanapon 
tartott Bölcsődék Napja minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a 
bölcsődében és a mini bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése. 

(3) A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében - erre 
irányuló szülői kérés esetén - a gyermek felügyeletét és étkeztetését biztosítani kell. 

(4) A szülőket február 15-éig tájékoztatni kell a nevelés-gondozás nélküli 
munkanapról és a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és 
az étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről. 

 
Az ellátás megszűnésének esetei: 
Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2008. (II.22.) sz. 
önkormányzati rendelet 7. § szerint az ellátás megszűnésének esetei az Szt. 100. 
§-án valamint a Gyvt. 37/A §-án túl a következők: 

a) váci lakóhely vagy tartózkodási hely megszűnése, 
b) A házirendben meghatározott szabályok súlyos megsértése, 
c) Ha az ellátásért fizetendő térítési díjat az igénybe vevő vagy a törvényes 

képviselő a tárgyhavi befizetés időpontjától számított 3 hónap után felszólítás 
ellenére sem fizeti be, 

d) Az ellátást egybefüggően 30 napon át bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem 
veszi igénybe, 

e) Nem váci igénybevevők esetében amennyiben a települési önkormányzat 
fizetési kötelezettségének az elszámolási határidőt követő 60 nap után sem 
tesz eleget. 
 

Térítési díj csökkentésének esetei: 
� Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről 
és a fizetendő térítési díjakról, rendelete szerint: 

A bölcsődében a gondozási díj kedvezmény 
a) az intézményi szolgáltatás szünetelése esetén 100% 
b) a gyermek távolléte esetén 50% 

 


