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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat bölcsődei ellátási szerződés megkötésére  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Önkormányzat fenntartásában működő Budakalászi Bölcsőde alapító okirata szerinti férőhelyeinek 

számát meghaladó jelentkezések szükségessé teszik a férőhely bővítési lehetőségek átgondolását. 

A korábbi évek sikeres együttműködésére tekintettel, a beérkezett igények alapján megkerestük a 

CsupaCsoda Ház Csodabogár Óvoda és Bölcsőde (Fenntartó: Csodabogár Közoktatási Alapítvány, Cím: 

2011 Budakalász, Szentendrei út 7., intézmény vezető: Rummel Erika) és a Szederinda Aprók háza 

családi bölcsőde (Fenntartó: Mosolygó Gyerekek Nonprofit Kft., Cím: 2011 Budakalász, Szent László u. 

28., intézmény vezető: Vidák Valentina) vezetőit a bölcsődei férőhelyek bővítése érdekében. 

 

Az intézményvezetők tájékoztatása szerint, jelenleg mind két bölcsőde rendelkezik szabad 

férőhellyel. Az önkormányzati fenntartású bölcsőde felvételi eljárása során elutasítottak közül 

megkerestük, a budakalászi lakcímmel rendelkező szülőket. A beérkezett jelentkezési lapok alapján, a 

CsupaCsoda Ház Csodabogár Óvoda és Bölcsődébe 11, a Szederinda Aprók háza családi bölcsődébe 2 

bölcsődei férőhelyet igényeltek a szülők. 

 

Az együttműködés során, ebben a nevelési évben az Önkormányzat 13 bölcsődés korú kisgyermek 

részére nyújthat lehetőséget bölcsődei ellátás igénybevételére a két intézmény által felkínált 

kapacitással.  

A bölcsődei ellátás igénybevételével járó költségek megoszlása: 50 % - 50 %. Az Önkormányzat 

gyermekenként 37.500,- Ft/hó (azaz Harminchétezer-ötszáz forint/hó) gondozási díjat fizet a 

Bölcsőde részére, az ellátott gyermekek után. A felvételt nyert gyermekek szülei gyermekenként 

további 37.500,- Ft/hó összeget térítenek meg a Bölcsőde számára. A gondozási díj a 4x-i étkeztetést 

tartalmazza. Az elszámolás a bölcsődék által kiállított jelenléti igazolás szerint történne.  

A megállapodást határozatlan időre javaslom megkötni, azzal, hogy az minden évben, a beérkezett 

jelentkezések, költségvetés és szabad férőhelyek tükrében felülvizsgálatra kerülne. A bölcsődei 

ellátást a beszoktatástól, legkésőbb az óvodáskor eléréséig lehet igénybe venni. A szükséges pénzügyi 

fedezet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 
Melléklet: megállapodás tervezetek 
 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 

 
1.sz. Határozati javaslat  

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település bölcsődei férőhelyeinek 

bővítése érdekében ellátási szerződést köt a CsupaCsoda Ház Csodabogár Óvoda és Bölcsődével 

(Fenntartó: Csodabogár Közoktatási Alapítvány, Cím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 7., intézmény 

vezető: Rummel Erika). A szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében 

rendelkezésre áll. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező ellátási 
szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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2.sz. Határozati javaslat  
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település bölcsődei férőhelyeinek 

bővítése érdekében ellátási szerződést köt a Szederinda Aprók háza családi bölcsődével (Fenntartó: 

Mosolygó Gyerekek Nonprofit Kft., Cím: 2011 Budakalász, Szent László u. 28., intézmény vezető: 

Vidák Valentina). A szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében 

rendelkezésre áll. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozati javaslat mellékletét képező ellátási 
szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Budakalász, 2018. szeptember 12. 
 
 

  Rogán László 
   polgármester 



 1 

Ikt.szám:   01-……../2018 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzata (székhely: 2011 Budakalász 

Petőfi tér 1., adószám: 15730961-2-13) képviseletében Rogán László polgármester (a továbbiakban: 

Önkormányzat), 

 

másrészről a CsupaCsoda Ház Csodabogár Óvoda és Bölcsőde (fenntartó: Csodabogár Közoktatási 

Alapítvány, Cím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 7., adószám: ………….) képviseletében 

………………….kuratóriumi elnök és Rummel Erika intézményvezető  (továbbiakban: Bölcsőde), 

együttesen Felek között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. A szerződés tárgya: Felek megállapodnak abban, hogy a Bölcsőde, az általa fenntartott 2011 

Budakalász, Szentendrei út 7. szám alatti CsupaCsoda Ház Csodabogár Óvoda és Bölcsődében, az 

Önkormányzat által minden év július 30-ig benyújtott férőhelyigény alapján - a Bölcsőde szabad 

férőhely kapacitásáig terjedően - a jelen szerződésben foglaltak szerint, bölcsődei férőhelyet biztosít az 

Önkormányzat által jóváhagyott felvételi határozat alapján. Ez a 2018/2019-es gondozási évben 11 

férőhelyet jelent. 

 

2. A szerződés kötelező mellékletét képezi az intézmény alapító okirata (1. sz. mell.) és hatályos 

működési engedélye (2. sz. mell.). 

 

3. Jelen szerződés aláírásával a Bölcsőde vezetője kinyilatkozza, hogy az intézmény működéséről szóló 

– vonatkozó jogszabályokban meghatározott - hatályos intézményi alapdokumentumokkal rendelkezik, 

továbbá, hogy a dokumentumokban foglaltak szerint a működéshez szükséges személyi, tárgyi 

munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a gondozói, nevelő-oktató munka 

folyamatos, hosszútávon biztonságos. A bölcsődei nevelés és gondozás a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt), a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet szabályozásai szerint biztosított. 

 

4. A felvételi eljárás menete 

 

a) A jelentkezési lap a szerződés mellékletét (3. sz. mell.) képezi.  

 

b) A jelentkezési lapot a Bölcsőde intézményvezetője – Rummel Erika - fogadja be, a bölcsődés 

korú gyermek felvétele ügyében ezt követően egyeztetni köteles: 

 a Budakalászi Polgármesteri Hivatal – illetékes munkatársával, 

 az önkormányzati fenntartású Budakalászi Bölcsőde vezetőjével. 

 

c) A Bölcsőde az Önkormányzat által 50 %-ban (pénzügyileg) támogatott bölcsődei férőhelyekre 

2018. szeptember 01-vel (visszamenőleg is) fogadhat és vehet fel, kizárólag budakalászi állandó 

lakcímmel rendelkező gyermekeket - amennyiben a szülők is budakalászi állandó lakcímmel 

rendelkeznek - az igénylő által kitöltött jelentkezési lap és a 4. b) pont szerinti egyeztetés 

alapján. A gyermekek bölcsődei gondozása a beszoktatástól az óvodás kor eléréséig történhet.  

 

d) A felvételi kérelmek elbírálása során, mérlegelni kell a gyermek szociális helyzetét, a szülők 

munkaviszonyának tényleges meglétét (munkáltatói igazolással), a lakcímeket. 

 

e) Az Önkormányzat olyan gyermek esetében vállalja a bölcsődei ellátás finanszírozásának 

támogatását, ahol a gyermek intézményi szintű napközbeni ellátása valóban indokolt.  
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f) A felvételi határozatokról az egyeztetést követően a Bölcsőde intézményvezetője értesíti a 

szülőket. A felvételi határozaton Budakalász Város Polgármesterének/Alpolgármesterének 

jóváhagyása (aláírása) szükséges. 

 

1. A bölcsődei ellátás finanszírozásának feltételei 

 

Budakalász Város Önkormányzata gyermekenként 37.500,- Ft/hó (azaz Harminchétezer-ötszáz 

forint/hó) gondozási díjat fizet a Bölcsőde részére, az ellátott gyermekek után. A felvételt nyert 

gyermekek szülei gyermekenként további 37.500,- Ft/hó összeget térítenek meg a Bölcsőde számára. A 

gondozási díj a 4x-i étkeztetést tartalmazza. 

 

2. Az ellátási díj fizetése 

 

a) Budakalász Város Önkormányzata – a Bölcsődében az önkormányzat által támogatott bölcsődei 

férőhelyekre – minden gyermek ellátáshoz 37.500,- Ft/fő/hó ellátási díjat fizet a Bölcsőde 

részére, az …………………………… pénzintézetnél nyilvántartott és vezetett 

…………………………………… számlaszámra. 

 

b) A szerződés aláírását és a jelentkezések, felvételi kérelmek elbírálását követően, a Bölcsőde 

intézményvezetője által írásban leadott létszám alapján 3 hónapra előre utalja az ellátási díjat 

(fizetési határidő: 20 munkanapon belül).  

 

c) A havonta leadott létszámváltozások - az igénylések és lemondások – alapján 3 havonta történik 

a tényleges ellátottak után a finanszírozás teljesítése, esetleges kompenzálása. (január 31., április 

30., július 31, október 31.) 

 

3. A szerződés időtartama 

  

A szerződést Felek határozatlan időre kötik.  

 

4. A finanszírozás alapja 

 

 A Bölcsőde vezetője köteles minden hónap 5. napjáig létszámjelentést küldeni a Budakalászi 

Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének.  

 

5. Garanciális rendelkezések 

 

a) A szerződő Felek folyamatos együttműködése alapvető követelmény mind két részről. 

b) Az Önkormányzat képviselőjének joga van a bölcsődei ellátás működését ellenőrizni. 

c) A Bölcsőde vezetője félévente és évente (június, december) köteles 1 példányban írásbeli 

beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a működés biztonságáról, a pénzügyi 

finanszírozás helyzetéről. A beszámolót a Budakalászi Polgármesteri Hivatalba (2011 

Budakalász, Petőfi tér 1.) kell (eredeti aláírással és bélyegzővel hitelesítve) benyújtani. 

d) A beszámolók leadásának időpontjai: a Képviselő-testület júniusi és decemberi ülése előtt két 

héttel. Az intézmény vezetője köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, 

valamint bizottsági üléseken meghívottként személyesen részt venni, a napirend és beszámoló 

megtárgyalásán aktívan közreműködni. 

e) A bölcsődei ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat 

mindkét fél legalább 3 hónappal előzetesen jelezni köteles. 

f) Az ellátási szerződés bármelyik fél részéről (kizárólag írásban tett nyilatkozattal) felmondható, a 

felmondási időt a felek 6 hónapban határozzák meg. A felmondási idő idejére a bölcsődei ellátás 

biztosítása a gyermek érdekében mindkét fél részére kötelező. 
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g) Alulírott …………………………... a Bölcsőde törvényes képviselőjeként nyilatkozom, hogy az 

általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint átlátható 

szervezetnek minősül.  

 

6. A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. 

vonatkozó előírásai az irányadók. 

 

7. Jelen megállapodást Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

Budakalász, 2018. ………hó ..….  nap 

 

 

 

………………………….                                                     ………………………… 

Rogán László      ……………………….. 

Budakalász polgármestere       kuratóriumi elnök 

…………………………………….. 

Rummel Erika 

intézményvezető 

 

 

A szerződést szerkesztette:                                      Ujlaki Anikó Igazgatási osztályvezető 
 
A szerződés közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik:  
                                                                                      Hegyvári János Városfejlesztési osztályvezető 
 
A szerződés jogi szempontból megfelelő:         dr. Papp Judit Aljegyző  
 
Pénzügyileg ellenjegyzem:                                        Pál József Gazdasági- és Adó főosztályvezető 

 
2018……………………….. 
 

 

A szerződés készült 5 példányban. 

(Önkormányzat 1-3. példány, Bölcsőde 4-5. példány) 
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3. sz. melléklet 

JELENTKEZÉSI LAP 

Budakalász Város Önkormányzata által támogatott magánbölcsődei férőhelyre 

Alulírott, …………………………………………………………(szülő neve),  

……...…………………………………………………………………………………………………... (lakcím) sz. alatti lakos  

kérem, ………………………………………………………….…nevű 

…………………………………………………………………………(szül.hely, idő) 

……………………………………………………………………………………………….(lakcím) gyermekem  

bölcsődei felvételét és gondozását az alábbi* 

1. CsupaCsoda Ház Csodabogár Óvoda és Bölcsőde  
Fenntartó: Csodabogár Közoktatási Alapítvány  
Cím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 7. 
 
2. Szederinda Aprók háza 
Cím: 2011 Budakalász, Szent László u. 28. 

magánfenntartású bölcsődébe. 

A bölcsődei gondozást munkaviszonyom folytatása miatt  

……………… év ……………………… hó ……………. napjától  kérem. 

 

Nyilatkozat 

Alulírott szülő/törvényes képviselő a bölcsődei ellátás igénybevételével járó költségek - 37.500 Ft/hó 

gondozási díj (étkezéssel együtt) – megfizetését vállalom. Tudomásul veszem, hogy a költségek 

finanszírozásában állami illetve szociális kedvezmények igénybevételére nincs lehetőség.  

Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat által 50 %-os kedvezménnyel biztosított bölcsődei 

férőhelyek igénylése során az elbírálás feltétele a GYED-et ill. a GYES-t igénybevevő szülő (aktív) 

munkaviszonyának igazolása - amelyet a felvételi kérelem/jelentkezési lap mellékleteként csatolni 

szükséges -, továbbá a támogatási időszak teljes időtartama alatt, a folyamatos budakalászi állandó 

lakcím megléte, amelyet évente egy alkalommal hitelt érdemlő módon kötelezően igazolni szükséges. 

Tudomásul veszem tovább, hogy amennyiben a fenti feltételeknek nem teszek eleget, a támogatási 

összeg visszafizetendő.     

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes adataimat 

a Bölcsőde és az Önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen. 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. 

cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.  
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Kijelentem, hogy az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat 

elolvastam és azokat tudomásul vettem. 

Budakalász, 20…… év . ………………. hó ….. nap 

…………………………………………………………………….. 

szülő/törvényes képviselő aláírása 

 

A jelentkezési lap benyújtásának határideje és módja: folyamatos, minden hónap 5. napjáig, a 

bölcsőde intézményvezetője részére 

*A választott intézményt kérjük, aláhúzással jelölje! 
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Ikt.szám:   01-……../2018 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzata (székhely: 2011 Budakalász 

Petőfi tér 1., adószám: 15730961-2-13) képviseletében Rogán László polgármester (a továbbiakban: 

Önkormányzat), 

 

másrészről a Szederinda Aprók háza Családi Bölcsőde (fenntartó: Mosolygó Gyerekek Nonprofit 

Kft., Cím: 2011 Budakalász, Szent László u. 28., adószám: ………….)  képviseletében Vidák Valentina 

intézményvezető  (továbbiakban: Bölcsőde), együttesen Felek között, alulírott helyen és napon az alábbi 

feltételekkel: 

 

 

1. A szerződés tárgya: Felek megállapodnak abban, hogy a Bölcsőde, az általa fenntartott 2011 

Budakalász, Szent László u. 28. szám alatti Szederinda Aprók háza családi bölcsődében, az 

Önkormányzat által minden év július 30-ig benyújtott férőhelyigény alapján - a Bölcsőde szabad 

férőhely kapacitásáig terjedően - a jelen szerződésben foglaltak szerint, bölcsődei férőhelyet biztosít az 

Önkormányzat által jóváhagyott felvételi határozat alapján. Ez a 2018/2019-es gondozási évben 2 

férőhelyet jelent. 

 

2. A szerződés kötelező mellékletét képezi az intézmény alapító okirata (1. sz. mell.) és hatályos 

működési engedélye (2. sz. mell.). 

 

3. Jelen szerződés aláírásával a Bölcsőde vezetője kinyilatkozza, hogy az intézmény működéséről szóló 

– vonatkozó jogszabályokban meghatározott - hatályos intézményi alapdokumentumokkal rendelkezik, 

továbbá, hogy a dokumentumokban foglaltak szerint a működéshez szükséges személyi, tárgyi 

munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a gondozói, nevelő-oktató munka 

folyamatos, hosszútávon biztonságos. A bölcsődei nevelés és gondozás a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt), a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet szabályozásai szerint biztosított. 

 

4. A felvételi eljárás menete 

 

a) A jelentkezési lap a szerződés mellékletét (3. sz. mell.) képezi.  

 

b) A jelentkezési lapot a Bölcsőde intézményvezetője – Vidák Valentina - fogadja be, a bölcsődés 

korú gyermek felvétele ügyében ezt követően egyeztetni köteles: 

 a Budakalászi Polgármesteri Hivatal – illetékes munkatársával, 

 az önkormányzati fenntartású Budakalászi Bölcsőde vezetőjével. 

 

c) A Bölcsőde az Önkormányzat által 50 %-ban (pénzügyileg) támogatott bölcsődei férőhelyekre 

2018. szeptember 01-vel (visszamenőleg is) fogadhat és vehet fel, kizárólag budakalászi állandó 

lakcímmel rendelkező gyermekeket - amennyiben a szülők is budakalászi állandó lakcímmel 

rendelkeznek - az igénylő által kitöltött jelentkezési lap és a 4. b) pont szerinti egyeztetés 

alapján. A gyermekek bölcsődei gondozása a beszoktatástól az óvodás kor eléréséig történhet.  

 

d) A felvételi kérelmek elbírálása során, mérlegelni kell a gyermek szociális helyzetét, a szülők 

munkaviszonyának tényleges meglétét (munkáltatói igazolással).  

 

e) Az Önkormányzat olyan gyermek esetében vállalja a bölcsődei ellátás finanszírozásának 

támogatását, ahol a gyermek intézményi szintű napközbeni ellátása valóban indokolt.  
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f) A felvételi határozatokról az egyeztetést követően a Bölcsőde intézményvezetője értesíti a 

szülőket. A felvételi határozaton Budakalász Város Polgármesterének/Alpolgármesterének 

jóváhagyása (aláírása) szükséges. 

 

1. A bölcsődei ellátás finanszírozásának feltételei 

 

Budakalász Város Önkormányzata gyermekenként 37.500,- Ft/hó (azaz Harminchétezer-ötszáz 

forint/hó) gondozási díjat fizet a Bölcsőde részére, az ellátott gyermekek után. A felvételt nyert 

gyermekek szülei gyermekenként további 37.500,- Ft/hó összeget térítenek meg a Bölcsőde számára. A 

gondozási díj a 4x-i étkeztetést tartalmazza. 

 

2. Az ellátási díj fizetése 

 

a) Budakalász Város Önkormányzata – a Bölcsődében az önkormányzat által támogatott bölcsődei 

férőhelyekre – minden gyermek ellátáshoz 37.500,- Ft/fő/hó ellátási díjat fizet a Bölcsőde 

részére, az ………………………….. pénzintézetnél nyilvántartott és vezetett  

…………………….. számlaszámra. 

 

b) A szerződés aláírását és a jelentkezések, felvételi kérelmek elbírálását követően, a Bölcsőde 

intézményvezetője által írásban leadott létszám alapján 3 hónapra előre utalja az ellátási díjat 

(fizetési határidő: 20 munkanapon belül).  

 

c) A havonta leadott létszámváltozások - az igénylések és lemondások – alapján 3 havonta történik 

a tényleges ellátottak után a finanszírozás teljesítése, esetleges kompenzálása. (január 31., április 

30., július 31, október 31.) 

 

3. A szerződés időtartama 

  

A szerződést Felek határozatlan időre kötik.  

 

4. A finanszírozás alapja 

 

 A Bölcsőde vezetője köteles minden hónap 5. napjáig létszámjelentést küldeni a Budakalászi 

Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének.  

 

5. Garanciális rendelkezések 

 

a) A szerződő Felek folyamatos együttműködése alapvető követelmény mind két részről. 

b) Az Önkormányzat képviselőjének joga van a bölcsődei ellátás működését ellenőrizni. 

c) A Bölcsőde vezetője félévente és évente (június, december) köteles 1 példányban írásbeli 

beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a működés biztonságáról, a pénzügyi 

finanszírozás helyzetéről. A beszámolót a Budakalászi Polgármesteri Hivatalba (2011 

Budakalász, Petőfi tér 1.) kell (eredeti aláírással és bélyegzővel hitelesítve) benyújtani. 

d) A beszámolók leadásának időpontjai: a Képviselő-testület júniusi és decemberi ülése előtt két 

héttel. Az intézmény vezetője köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, 

valamint bizottsági üléseken meghívottként személyesen részt venni, a napirend és beszámoló 

megtárgyalásán aktívan közreműködni. 

e) A bölcsődei ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat 

mindkét fél legalább 3 hónappal előzetesen jelezni köteles. 

f) Az ellátási szerződés bármelyik fél részéről (kizárólag írásban tett nyilatkozattal) felmondható, a 

felmondási időt a felek 6 hónapban határozzák meg. A felmondási idő idejére a bölcsődei ellátás 

biztosítása a gyermek érdekében mindkét fél részére kötelező. 
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g) Alulírott …………………………... a Bölcsőde törvényes képviselőjeként nyilatkozom, hogy az 

általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény szerint átlátható 

szervezetnek minősül.  

 

6. A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. 

vonatkozó előírásai az irányadók. 

 

7. Jelen megállapodást Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

Budakalász, 2018. ………hó ..….  nap 

 

 

 

………………………….                                                     ………………………… 

Rogán László                      Vidák Valentina 

Budakalász polgármestere            intézményvezető 

 

 

 

 

A szerződést szerkesztette:                                      Ujlaki Anikó Igazgatási osztályvezető 
 
A szerződés közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik:  
                                                                                      Hegyvári János Városfejlesztési osztályvezető 
 
A szerződés jogi szempontból megfelelő:         dr. Papp Judit Aljegyző  
 
Pénzügyileg ellenjegyzem:                                        Pál József Gazdasági- és Adó főosztályvezető 

 
2018……………………….. 
 

 

A szerződés készült 5 példányban. 

(Önkormányzat 1-3. példány, Bölcsőde 4-5. példány) 
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3. sz. melléklet 

JELENTKEZÉSI LAP 

Budakalász Város Önkormányzata által támogatott magánbölcsődei férőhelyre 

Alulírott, …………………………………………………………(szülő neve),  

……...…………………………………………………………………………………………………... (lakcím) sz. alatti lakos  

kérem, ………………………………………………………….…nevű 

…………………………………………………………………………(szül.hely, idő) 

……………………………………………………………………………………………….(lakcím) gyermekem  

bölcsődei felvételét és gondozását az alábbi* 

1. CsupaCsoda Ház Csodabogár Óvoda és Bölcsőde  
Fenntartó: Csodabogár Közoktatási Alapítvány  
Cím: 2011 Budakalász, Szentendrei út 7. 
 
2. Szederinda Aprók háza 
Cím: 2011 Budakalász, Szent László u. 28. 

magánfenntartású bölcsődébe. 

A bölcsődei gondozást munkaviszonyom folytatása miatt  

……………… év ……………………… hó ……………. napjától  kérem. 

 

Nyilatkozat 

Alulírott szülő/törvényes képviselő a bölcsődei ellátás igénybevételével járó költségek - 37.500 Ft/hó 

gondozási díj (étkezéssel együtt) – megfizetését vállalom. Tudomásul veszem, hogy a költségek 

finanszírozásában állami illetve szociális kedvezmények igénybevételére nincs lehetőség.  

Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat által 50 %-os kedvezménnyel biztosított bölcsődei 

férőhelyek igénylése során az elbírálás feltétele a GYED-et ill. a GYES-t igénybevevő szülő (aktív) 

munkaviszonyának igazolása - amelyet a felvételi kérelem/jelentkezési lap mellékleteként csatolni 

szükséges -, továbbá a támogatási időszak teljes időtartama alatt, a folyamatos budakalászi állandó 

lakcím megléte, amelyet évente egy alkalommal hitelt érdemlő módon kötelezően igazolni szükséges. 

Tudomásul veszem tovább, hogy amennyiben a fenti feltételeknek nem teszek eleget, a támogatási 

összeg visszafizetendő.     

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes adataimat 

a Bölcsőde és az Önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen. 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. 

cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.  
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Kijelentem, hogy az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat 

elolvastam és azokat tudomásul vettem. 

Budakalász, 20…… év . ………………. hó ….. nap 

…………………………………………………………………….. 

szülő/törvényes képviselő aláírása 

 

A jelentkezési lap benyújtásának határideje és módja: folyamatos, minden hónap 5. napjáig, a 

bölcsőde intézményvezetője részére 

*A választott intézményt kérjük, aláhúzással jelölje! 

 


