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MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Gyermekünk Álmaiért Alapítvány
székhely címe: 2030 Érd Alsó utca 81.
adószám: 18508170-1-13
képviselője: Zsákovics Nagy Mariann, szolgáltatást nyújtó
mint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást – gyermekek napközbeni ellátását –
biztosító Szent Antal Családi Bölcsőde és Gyermekfelügyeleti Intézmény
másrészről
Képviselő a nappali gyermek ellátást az alábbi kiskorú gyermekre igényli:
Gyermek neve: ----------------------------------------------------------------------------------------születési neve: ----------------------------------------------------------------------------------------születési helye, ideje: -------------------------------------------------------------------------------- állampolgársága: --------------------------------------------------------------------------------------anyja neve: ------------------------------------------------------------------------------------------- lakóhelye: --------------------------------------------------------------------------------------------- tartózkodási helye: -----------------------------------------------------------------------------------TAJ száma: -------------------------------------------------------------------------------------------

Kérelmező (a továbbiakban: gyermek)
törvényes képviselője: ------------------------------------------------------------------------------------- születési
neve: ----------------------------------------------------------------------------------------------születési helye, ideje:
--------------------------------------------------------------------------------------állampolgársága: -------------------------------------------------------------------------------------------anyja neve: -------------------------------------------------------------------------------------------------lakóhelye: ------------------------------------------------------------------------------------------------- tartózkodási helye: ----------------------------------------------------------------------------------------- mint napközbeni ellátást igénylő gyermek törvényes képviselője (a továbbiakban:
Képviselő)
a továbbiakban együttesen Felek között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

1. Felek jelen megállapodást a Gyvt, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (NM rend.) alapján kötik meg.
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2. A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja:
201………………………………..
Ellátási igény:

Az ellátás a hét mely napjaira szólnak? hétfő

kedd szerda

A szolgáltatás a nap mely szakára vonatkozik?

teljes nap

csütörtök

péntek

délelőtt

*kérjük aláhúzással jelölje az ellátásra vonatkozó igényét!

A Felek 15 naptári nap próbaidőt kötnek ki.
A megállapodás a 15 nap próbaidőt követően határozatlan időre szól.
3. A gyermek számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalma, módja:
 szakszerű gondozás-nevelés, testi-lelki szükségletek kielégítése, a fejlődés és a
szocializáció segítése
 napi négyszeri (orvos által ellenőrzött, az életkornak megfelelő) étkezés
 a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet
biztosítása
 egészségvédelem-egészségnevelés, kultúr-higiénés szokások kialakulásának
segítése
 állandóság (saját gondozónő rendszer), egyéni bánásmód
 időjárástól függően napi lehetőség a szabad levegőn való
játékra, az egyéni ruhanemű kivételével, a textíliával történő
ellátás
 személyes higiéné feltételeinek biztosítása
 korcsoportnak megfelelő játékeszközök használatának
biztosítása
4. Ellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért személyi térítési díjat
(étkezés, gondozás) kell fizetni. A térítési díjat az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a
szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt:
kötelezett) a fenntartó Gyermekünk Álmaiért Alapítványnak fizeti meg.
5. A havonta fizetendő személyi térítési díj összegét a Fenntartó által évente megállapított, a
térítési díjat megfizető személy által átvett hatályos értesítésben szereplő napidíj és az
igénybevett napok szorzata határozza meg. A térítési díj alapdíjból és étkezési
hozzájárulásból tevődik össze. Távollét esetén csak az étkezés költsége kerül jóváírásra a
tárgyhót követő hónapban. Az étkezés lemondását akkor tudja a szolgáltató figyelembe
venni, ha a hiányzást megelőző nap reggel 9 óráig megtörténik a jelzés.
6. A havi térítési díj összegét a Szülő vagy törvényes képviselő minden tárgyhó 10. napjáig
számla ellenében köteles megfizetni banki úton, (Banki adatok: Gyermekünk Álmaiért
Alapítvány, Erste Bank: 11600006-00000000-63911338, közlemény rovatot kérem üresen
hagyni) vagy készpénz formájában a szolgáltató telephelyén a házi pénztárba.
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7. Jelen megállapodás megszűnik:
- a 15 napos próbaidő alatt a megállapodás indoklás nélkül mindkét fél részéről
azonnali hatállyal felbontható
- jogosultsági feltételek megszűnésével
- a gyermek státuszát szülő vagy gondviselő rendes felmondással írásban
megszüntették
- Házirend ismételt súlyos megsértése miatt a Szolgáltató részéről, szintén írásban.
Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás megszüntetését a jogosult törvényes képviselője
kérelmezheti, melynek alapján a szolgálatvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés
időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg.
A megállapodás 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 megállapodás megszűnéséhez, megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik (átadott és átvett
tárgyi eszközök visszaadása, visszavételezése).
A Megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján
kívánják rendezni. Az ellátottat panaszai kezelésében, előterjesztésében az ellátottjogi képviselő
segítheti.
A Szolgáltató csak indoklással mondhatja fel a megállapodást.
A Szolgáltató rendkívüli felmondással élhet, amennyiben a Szülő határidőre nem fizeti meg a
személyi térítési díjat kétszeri felszólítás után, illetve ha a Szülő a házirendet súlyosan megsérti.
A Szolgáltató az ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról a szülőt írásban értesíti.
Egyet nem értés esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül
panaszjogával élhet a Fenntartónál. A Fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani
kell.

8. Képviselő jelen megállapodás aláírásával igazolja, hogy a megállapodás egy eredeti
példányát átvette, az ellátás tartamáról és feltételeiről, az intézmény által vezetett, reá
vonatkozó nyilvántartásokról, az érték- és vagyonmegőrzés módjáról, a szolgáltató
házirendjéről, panaszjoga gyakorlásának módjáról, a fizetendő térítési díjról szóló
tájékoztatást megkapta, átvette és elfogadja. A megállapodást aláíró szülő / törvényes
képviselő egyben nyilatkozik, hogy adatokat szolgáltat a szolgáltató által vezetett
nyilvántartásokhoz, valamint arról, hogy haladéktalanul bejelenti a szolgáltatást nyújtónak,
ha a rögzített személyes adatokban változás következik be.
9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, továbbá a szolgáltatáshoz
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Érd, 201…………………

………………………………………..

…………………………………..

Zsákovics Nagy Mariann szolgáltatást nyújtó

szülő vagy törvényes képviselő

