
 

                            Gyermek  napközbeni ellátásának igénybevételéről szóló  

                                               MEGÁLLAPODÁS 

                                         a  259/2002.(XII.18.) Korm.rend.13.§.(1). alapján 
                                   ( szülővel törvényes képviselővel) 

mely létrejött egyrészről:  

Csellengő Csemete-lak Közhasznú Nonprofit Korlátolt  Felelősségű Társaság, mint fenntartó  
(székhely: 1073 Budapest, Akácfa u. 50. IV.em.3.,  adószám: 23309393-1-42, cégjegyzékszám:01-09-
959455), képviseletében eljáró Horváth Tünde ( 1073 Budapest, Akácfa u. 50.IV.em.3)  ügyvezetője, továbbá 
,mint szolgáltatást nyújtó 

továbbá, más részről mint szolgáltatást igénybe vevő ,  az ellátandó gyermek szülője vagy 
törvényes képviselője  
 

Szülő neve( képviselő) neve:………………………………………….., 
születési név:…………………………………………….., 
Anyja neve:…………………………………………, 
szül. hely.idő:…………………. 
lakcíme:…………………………………………………., 
elérhetősége:……………………………………… 
 

Szülő neve( képviselő) neve:…………………………………………….,  
születési név:…………………………………………….., 
Anyja neve:…………………………………………, 
szül. hely.idő:…………………. 
lakcíme:…………………………………………………., 
elérhetősége:……………………………………… 
 

között a mai napon az alábbi feltételek mellett : 

Gyermek neve:……………………………………………, 
szül. hely.idő:…………………………………………, 
Anyja neve:……………………………………, 
Gyermek TAJ szám:………………………….., 
 

1. Csellengő Csemete-lak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 
fenntartó (székhely: 1073 Budapest, Akácfa u. 50. IV.em.3.,  adószám: 23309393-1-
42, cégjegyzékszám:01-09-959455) működése alatt álló  

Csellengő Csemete-lak I.- II.  családi napközikben 
   1073 Budapest, Akácfa u. 50. IV.3. ,  1064 Budapest, Vörösmarty u. 31. IV.22.  
címek egyikén  



 

2.  Nyújtott szolgáltatás: Gyermekjóléti szolgáltatást – alapellátást nyújt 
 Típusa:   napközbeni  gyermekellátás 
 Formája: családi napközi- családi gyermekfelügyelet- egyéb szolgáltatások 
 ( aláhúzandó) 
 
 

3.  Az ellátás időtartama:   határozott                      határozatlan ( aláhúzandó) 

 
4.  A gyermek ellátásának kezdete:…………………….. 

 

A gyermek ellátásának záró időpontja:…………………. 
 

 
5.  Személyi térítés díj összege:……………… Ft/ nap 
                                                   ………………..Ft/hó( napi díj 252:12) vagy átlag 20 nap) 

                                                                                                             Fenntartói döntés alapján!  
6.  Személyi térítési díj fizetésére vonatkozó szabályok:  

        
       A személyi térítési díj havi fix gondozási díjat tartalmaz.  A gondozási díj  850 Ft/nap       
      étkezési díjjal a jelenlévő napok alapján növelendő. Az étkezési díj mindig utólag kerül   
      felszámításra.  A gondozási és étkezési díjat egy összegben szerepeltetjük a számlán – 
      térítési díj- jogcímen , mely minden hónapban eltérő lehet az étkezést igénybe vet napok  
      szerint.   

 Hiányzás esetén pénzvisszatérítésre nincs lehetőség, mert a havidíjas konstrukció egyben    
 fix helyet biztosít a Gyermek számára. Szülő jelen megállapodás aláírásával     
 kötelezettséget vállal a jelen pontban megállapítót térítés díj ( 2012/2012 gondozási évre      
 vonatkozó ) megfizetésére.  

 
      A térítési díj a 2011/2012 gondozási évre –intézményi térítési díj a tervezett      

 működési kiadások figyelembe vételével került megállapításra,  a Fenntartó valamint a     
 Nonprofit Kft. ügyvezetője, tulajdonosa a térítési díj táblázat alapján elfogadta. 
 

 
      Szülő jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított     

      térítési díj összegét havonta az igénybe vétel előtti hónap utolsó napjáig megfizet és    
      egyben tudomásul veszi, hogy a késedelmes fizetés esetén a jelen megállapodás   
      egyoldalúan felbontható.  

 
 

7. Az ellátás megszűnésére vonatkozó szabályok:  
Jelen megállapodás meghatározott ellátási időtől való eltérés esetén felbontását felek  
30 nappal  előre  kötelesek bejelenteni. 

      Bejelentési kötelezettségüket írásban tehetik meg.  
 
8. Felügyeleti díj: munkanapokon reggel 06:00-08:00-ig és 13:00-21:00ig (a rendes 

nyitvatartási időn kívül) a Családi Napközi külön 1.000. Ft. / óra felügyeleti díjat 
számít fel, amelyet összesítve az adott hónap utolsó munkanapján kell kifizetni. A 
felügyeletre vonatkozó igényt legkésőbb a megelőző munkanapon jelezni kell, 



ellenkező esetben a Családi Napközi a felügyeletre nem köteles. A Családi Napközi 
minden megkezdett negyedóra után 250 Ft-onként felügyeleti díjat számol.  
 

9. Felek megállapodnak, hogy a Családi Napközi évente két alkalommal élhet az 
árváltozás jogával, amelyről Szülőt a honlapon az árváltozás hatályba lépését 
megelőzően 60 nappal értesíti. Szülő tudomásul veszi, hogy a Családi Napközi a 
tájékoztatási kötelezettségének a www.csellengocsemete.hu megnevezésű honlapon 
tesz eleget. 

 

10. Szülő jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a Családi Napközi a Gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. tv. („Gyvt.”) 33. § (2) 
bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Továbbá szülő 
kötelezettséget vállal arra, hogy időben megad a Gyermekre vonatkozó információt ( 
allergia, esetleges betegség, gyógyszer érzékenység). Gondoskodik a Gyermek 
évszaknak megfelelő ruházatáról- beleértve a váltóruhát is-.  
 

11. Szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására 
készült web kamera felvételeket korlátozót számban és ideig megőrizzük illetve 
fényképeket és videofelvételeket belső használatra készíthessünk 

 

12. Szülő kötelezettséget vállal, hogy a Gyvt. 33. § (3) bekezdésében foglalt alábbi 
kötelezettségeknek eleget tesz: a nyilvántartáshoz adatokat szolgáltat, nyilatkozik a 
jogosultsági feltételekben, valamint a természetes személyazonosító adatokban beállott 
változásokról.  

 

13. Szülő kijelenti, hogy a Házirend rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve is 
kötelezőnek tekinti. 

 

 Budapest, 20…….__.__. 

 

 

...........................................          …..…………………………..       ….…..…………………..  
           Fenntartó                                      Szolgáltató                           Szülő, törvényes kpv. 


