Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény
2091 Etyek Magyar u.1.
Tel:06-22/597-000
Fax:06-22/597-001
IKT.SZ:
TÁRGY:
MEGÁLLAPODÁS
CSALÁDI BÖLCSŐDE IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
Amely létrejött egyrészről a Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény ( 2091 Etyek Magyar u.
1.) mint Családi bölcsődet működtető , másrészről az ellátást igénybevevő gyermek
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Születési helye, időpontja:
TAJ száma:
Lakcíme, tartózkodási helye:
Törvényes képviselője:
Név:
Születési név:
Születési helye, időpontja:
Anyja neve:
Lakcíme:
Rokonság foka:
Telefonszáma:
Térítési díj fizetésére kötelezett személy , ha nem azonos a törvényes képviselővel
Név:
Születési név:
Születési helye, időpontja:
Anyja neve:
Lakcíme:
Rokonság foka:
Telefonszáma:
között az intézmény által nyújtandó családi bölcsőde szolgáltatásra, mint gyermekjóléti alapellátásra a
mai napon az alábbi feltételek mellett.
1. Az ellátás időtartama:
Határozott időre: 20………………-tól ………………. – ig szól.
20………… - tól, az ellátott 3. életévének betöltéséig szól.
A szolgáltatás megnevezése: családi bölcsőde ellátás
2. Az ellátás igénybevétele önkéntes. Az ellátás kérelemre indul.
3. Az ellátást igénybe vevő az intézmény házirendjét áttanulmányozta, és az abban foglaltakat a
Megállapodás aláírásával tudomásul veszi.
A heti étrendet az ellátott törvényes képviselője megismerheti a hirdetőtáblán kifüggesztve.
4. Az ellátást igénybevevő törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy az intézmény az ellátás
dokumentálásához jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat vezet, és betekintési joga
van a saját magát és az ellátottat érintő adatokra vonatkozóan.
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5. Az intézmény szolgáltatásaiért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjat Etyek
Nagyközség Képviselő-testülete, mint fenntartó rendeletben határozza meg.
6. A benyújtott jövedelemnyilatkozat valamint a csatolt dokumentumok alapján a családban az
egy főre eső jövedelem összege: …………………..Ezek alapján a családi bölcsőde
szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj napi összege: ……….. Ft, a jövedelemvizsgálat
szerint.
7. Mivel a szülő írásban vállalta az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj
megfizetését az 1997. évi XXXI.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
148.§(10) alapján , ezért jövedelmet nem vizsgálunk. A fizetendő térítési díj így :
Ft/
nap amely tartalmazza a gyermek étkezését is.
8. A térítési díjat előre – tárgyhó 10. napjáig- kell megfizetni. Ha az adott hónapra fizetendő
térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő fizetés
alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Amennyiben a fizetendő személyi
térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét
visszamenőleg kell megfizetni.
Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt az ellátott nem kívánja igénybe venni, a
távolmaradást a fizetésre kötelezettnek, törvényes képviselőnek az intézményvezető felé az
adott nap reggel 8 óráig be kell jelentenie. Ebben az esetben a távolmaradás napjától mentesül
a díjfizetés alól a kötelezett.
Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a
távolmaradás kezdetétől számított 2. munkanaptól a távolmaradás idejére mentesül.
9. Az intézmény szolgáltatásai:
-

A családi bölcsőde 5 napos munkarend szerint üzemel (hétfőtől-péntekig).

-

A családi bölcsőde 7.00 – 17.00 között van nyitva.

-

Az ellátás során cél a gyermek érzelmi és szociális fejlődésének, illetve megismerési
folyamatok segítése, közreműködés az egészséges életmód kialakításában.

-

A gondozó kapcsolatot tart a törvényes képviselővel, a reggel érkezéskor és délután
távozáskor lehetőség van információ cserére.

-

Évente egyszer szülői megbeszélést tart az intézmény, melyen tájékoztatja a szülőket a
gyermek aktuális fejlettségéről, a jövőbeni programokról.

10. Az ellátás megszűnik:
−

Határozott idő lejártakor, vagy

−

az ellátást igénybevevő törvényes képviselőjének kérésére, de legkésőbb

−

az ellátást igénybe vevő gyermek 3. életévének betöltését követő év augusztus 31-vel.

−

ha az ellátott kéthavi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és az
intézményvezető felszólítására 8 napon belül nem teljesíti.

11.

A gyermekek étkezését intézményünk biztosítja a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda
konyháján keresztül, mellyel intézményünk szerződést kötött.

12. A megállapodás aláírásával a törvényes képviselő nyilatkozik, hogy a a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 33§.(2) alapján az
ellátás megkezdésekor tájékoztatást kapott:
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a) az ellátás tartamáról és feltételeiről,
b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,
e) az intézmény házirendjéről,
f) panaszjoga gyakorlásának módjáról,
g) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról,
h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdek-képviseleti fórumról.
továbbá ugyanezen törvény 33.§.(3) szerint a törvényes képviselő köteles :
b) az e törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
c) nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott
változásokról.
A megállapodás aláírásával a törvényes képviselő nyilatkozik, hogy:
Keresőtevékenységet folytat, az erről szóló munkáltatói igazolást bemutatta az intézmény
vezetőjének. Vagy bemutatta leendő munkáltatójának nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
nála alkalmazásba fog állni, konkrét kezdő időpontot megjelölve.
− hozzájárul ahhoz, hogy gyermekéről az intézmény dolgozói fényképeket készítsenek, amik
alkalomszerűen megjelennek az Etyeki Forrás havilapban, az intézmény hivatalos honlapján (
www.segitokezetyek.hu) vagy az intézmény Családi bölcsőde Facebook oldalán.
− hozzájárul ahhoz, hogy gyermekét az intézmény Családi bölcsőde szolgáltatása során a
gondozónők a közeli játszóterekre vigyék levegőzni, sétálni.
− gyermeke után nem kap a törvényes képviselő normatíva felhasználást akadályozó esetleges
egyéb juttatást.
13. A Megállapodást aláírók kijelentik, hogy elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni a
vitás kérdéseket, amennyiben ez nem vezet eredményre úgy panaszukkal a Fenntartóhoz
fordulhatnak ( Etyek Polgármesteri Hivatal 2091 Etyek Körpince köz 4. )
-

A gyermek törvényes képviselője gyermekének jogai gyakorlásához igénybe veheti a gyermekjogi
képviselő segítségét. A területileg illetékes gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége: Makara
Melinda telefon: 06-20/489-9527.
A Megállapodás módosítására csak közös megegyezéssel kerülhet sor. A felek a megállapodást, mint
akaratukkal egyezőt jóváhagyólag írják alá.
A Megállapodás 3 példányban készül, melyből 2 példány az intézményt, 1 példány az ellátottat illeti
meg.

Etyek, 20………
………………………………………..
ellátást igénylő törvényes képviselője

……………………………………………..
intézményvezető
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