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Megállapodás száma: ……./…… 

MEGÁLLAPODÁS 
amely létrejött egyrészről a  

 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) 

székhely címe: 1083 Budapest, Baross utca 112. 

adószám: 16922545-2-42 

képviselője: Koscsóné Kolkopf Judit, intézményvezető, 

mint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást – gyermekek napközbeni ellátását 

(a továbbiakban: bölcsődei ellátást) – biztosító intézmény (a továbbiakban: Intézmény), 

 

másrészről  

 

név: (törvényes képviselő):  .........................................................................................................  

születési neve:  ..............................................................................................................................  

születési helye, ideje:  ...................................................................................................................   

állampolgársága: ...........................................................................................................................  

anyja neve:  ...................................................................................................................................  

lakóhelye:  .....................................................................................................................................  

tartózkodási helye:  .......................................................................................................................  

telefonszáma:  ...............................................................................................................................  

mint bölcsődei ellátást igénylő gyermek törvényes képviselője (a továbbiakban: Képviselő) 

 

a továbbiakban együttesen Felek között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. 

 

1. A GYERMEK ADATAI 

1.1. Képviselő a bölcsődei ellátást az alábbi kiskorú gyermekre igényli: 

Gyermek neve:  ...............................................................................................................   

születési neve:  ................................................................................................................   

születési helye, ideje:  .....................................................................................................   

állampolgársága: .............................................................................................................   

anyja neve:  .....................................................................................................................   

lakóhelye:  .......................................................................................................................   

tartózkodási helye:  .........................................................................................................   

TAJ száma:  ....................................................................................................................   

 

2. A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS KEZDŐ IDŐPONTJA ÉS TARTAMA 

 

2.1. A megállapodás időtartama határozott: minden év október 31. napjáig tart. 

 

2.2. A bölcsődei ellátás időtartama: 202………………… – 202….. október 31. 

 

3. AZ ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ TAGINTÉZMÉNY  

3.1. Az ellátást biztosító tagintézmény adatai: 

A bölcsőde neve:  ............................................................................................................   
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A bölcsőde címe:  ...........................................................................................................   

A bölcsőde vezetője:  ......................................................................................................   

A bölcsőde telefonszáma: ...............................................................................................   

A bölcsőde elektronikus levelezési címe:  ......................................................................   

 

4. BEVEZETÉS 

 

4.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(Gyvt) 32. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások 

igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású intézmény esetén az 

intézményvezető, a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást 

köt. 

 

4.2. A Gyvt. 32. § (7) bekezdése alapján a megállapodás tartalmazza: 

a) az ellátás kezdetének időpontját, 

b) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését), 

c) a gyermek, fiatal felnőtt számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalmát, módját, 

d) a személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályokat, ha az 

ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár, 

e) az ellátás megszüntetésének módjait, 

f) a gyermek és törvényes képviselője, valamint a fiatal felnőtt személyazonosító adatait, 

g) az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője, illetve a fiatal felnőtt 

nyilatkozatát a 33. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtörténtéről. 

 

4.3. A Gyvt. 32. § 7c) pontja szerint, ha a gyermek törvényes képviselője a nevelés-gondozás 

nélküli munkanapra, illetve a bölcsődei szünet teljes idejére vagy annak egy részére is 

igényli a bölcsődei ellátást, erre az időszakra az ügyeletet biztosító intézmény az (5) 

bekezdésben foglaltak szerint megállapodást köt a törvényes képviselővel. Az ügyeletet 

biztosító intézménnyel kötött megállapodás nem érinti az ügyeleti időszakon kívül 

bölcsődei ellátást nyújtó intézménnyel kötött megállapodást. 

  

4.4. A megállapodásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. A felülvizsgálat 

eredményének alapján az intézményvezető dönt az ellátás további igénybevételének 

lehetőségéről és a megállapodás meghosszabbításáról. 

 

5. A MEGÁLLAPODÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

 

5.1. 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.), a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Korm. rend.), a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni, valamint személyes 
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gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. 

(III. 01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖKR), valamint a Budapest Főváros 

VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 56/2017. (XII. 20.) önkormányzati 

rendelete (ÖR) alapján kötik meg. 

 

6. A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ÉLETKORI FELTÉTELEI  

 

6.1. A Gyvt. 42. § (1) bekezdése alapján bölcsődei ellátás keretében a 3 éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását kell biztosítani. 

 

6.2. A Gyvt. 42/A. § (1) bekezdése értelmében bölcsődei ellátás keretében a gyermek 

húszhetes korától nevelhető és gondozható 

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a gyermek negyedik életévének 

betöltését követő augusztus 31-éig,  

b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 

amelyben a hatodik életévét betölti, vagy  

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét  

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. 

d) 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. 

 

7. A BÖLCSŐDEI NEVELÉSI ÉV 

 

7.1. A Gyvt 42. § (5) bekezdése szerint a bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő 

év augusztus 31-éig tart. 

 

8. 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. 

- 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. 
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- Korcsoportnak megfelelő játékeszközök használatának biztosítása. 

- Rendszeres orvosi felügyelet. 

- Óvodai életre való felkészítés. 

 

9. A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

9.1. A Gyvt 146. § (1)-(2) bekezdése értelmében a bölcsődei 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) az Intézménynek 

fizeti meg.  

 

9.2. A bölcsődei ellátás esetében a térítési díj külön kerül meghatározásra a 

gyermekétkeztetésre (továbbiakban: étkezési díj) valamint a gyermek gondozására, 

nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban: 

gondozási díj), melyet az ÖR szabályoz. 

 

9.3. A Gyvt 148. § (6) bekezdése alapján, ha a kötelezett a térítési díjakat vitatja, illetve annak 

csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díjakról szóló értesítés kézhezvételétől 

számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

 

Fenntartó: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (cím: 1082 

Budapest, Baross utca 63-67. szám) 

 

10. A GYERMEKÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

10.1. A Gyvt 148. § (1)-(3) bekezdései, valamint (5) bekezdése alapján a kötelezett által 

fizetendő étkezési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, az 

ÖR alapján.  

 

10.2. A Gyvt. 151.§ (3), (4) bekezdései alapján az étkezési díjat az intézményvezető az 

élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege általános forgalmi 

adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív 

kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg (a kedvezmények a 

tájékoztatóban). 

 

10.3. Az intézményvezető által meghatározott, a szülő által fizetendő étkezési díj 560,- 

Ft/fő/nap. 

 

10.4. Az étkezési díjat az intézmény nyitvatartási napjaira vonatkozóan havonta, tárgyhónap 10. 

napjáig kell megfizetni, az igénybevett étkezési napok száma alapján. 

 

11. A GONDOZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

11.1. A gondozási díj mértékét az ÖR alapján az intézményvezető határozza meg. 
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11.2. A gondozási díjat havonta, tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni a Korm. rend. 16. § (1) 

bekezdése alapján. 

 

11.3. A Korm. rend. 9.§ (3) bekezdése szerint a gondozási díjat akkor is teljes hónapra kell 

megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe. 

 

11.4.  Az ÖR 14. § (1) bekezdésében foglaltak és az ÖR 4. sz. mellékelte alapján a szülő által 

fizetendő gondozási díj összege az alábbi táblázatban foglaltak szerint kerül 

meghatározásra: 

 

Jövedelem alsó 

határa 

Jövedelem felső 

határa 

Gondozási díj 

Ft/fő/nap 

0,- Ft 70.000,- Ft 0,- Ft 

70.001,- Ft 100.000,- Ft 210,- Ft 

100.001,- Ft 130.000,- Ft 350,- Ft 

130.001,- Ft 150.000,- Ft 450,- Ft 

150.001,- Ft 200.000,- Ft 600,- Ft 

200.001,- Ft 250.000,- Ft 800,- Ft 

250.001,- Ft   1000,- Ft 

Jövedelem igazolás hiányában 1500,- Ft 

 

11.5. A Gyvt. 150. § (3) bekezdés b) pontja értelmében - bölcsődei ellátás esetén, ha a fenntartó 

az étkezési díj mellett gondozási díjat is megállapít - a fizetendő összes térítési díj összege 

gyermekenként nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres 

havi nettó jövedelem 25%-át amennyiben nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben, illetve a 20%-át, amennyiben részesül ingyenes 

gyermekétkeztetésben.  

 

12. A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST IGÉNYLŐRE VONATKOZÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK A 

CSALÁD JÖVEDELEMIGAZOLÁSA ALAPJÁN 

 

12.1. étkezési díj: ................. ,- Ft/nap. 

12.2. gondozási díj: .............. ,- Ft/nap. 

 

12.3. A hiányzó jövedelemigazolások pótlására 15 napon belül van lehetőség. Amennyiben a 

megadott határidőig nem csatolja a hiányzó dokumentumokat, abban az esetben 

kedvezmény megállapítása nem lehetséges, ezért a legmagasabb összegű gondozási díj 

(1.500,- Ft/nap) kerül megállapításra gyermeke után. 

 

13. A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS MEGSZŰNÉSÉNEK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK ESETEI 
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13.1. Ha a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt 

bölcsődében nem gondozható, illetve magatartása veszélyezteti a többi gyermek 

egészségét, az ellátás megszüntetésre kerül. 

 

13.2. A Gyvt. 37/A. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátás 

megszűnik  
 

a) határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve meghosszabbított 

időtartam - leteltével,  

b) a jogosultsági feltételek megszűnésével. 
 

13.3. A Gyvt. 37/A. § (2) bekezdése értelmében az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti 

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. 
 

13.4. A Gyvt. 37/A. § (3) bekezdése szerint az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett 

gyermekjóléti ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan 

megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn. 
 

13.5. Az ÖKR 30/A. § (2) bekezdése alapján a megállapodást az intézményvezető írásos 

indoklással felmondhatja, ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat 

megfizető személy térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 
 

13.5.1. Az ÖKR 30/A. § (3) bekezdése alapján a megállapodás felmondása esetén a 

felmondási idő 15 nap. 
 

13.6. Amennyiben a gyermek bölcsődei ellátását több alkalommal és legalább egybefüggő 10 

napig indokolatlanul nem veszi igénybe, az a gyermekjóléti alapellátás keretében 

biztosított gyermekek napközbeni ellátásának (bölcsődei ellátás) megszűntetését 

vonhatja maga után. Az ismételt indokolatlan hiányzás a házirend súlyos megsértésének 

minősül. Indokolatlan hiányzás esetén a szülő, törvényes képviselő részére levélben 

felszólítás kerül kiküldésre, hogy igazolja a gyermek távollétét. Amennyiben erre a levél 

kézhezvételétől számított 5 napon belül nem kerül sor, a gyermek bölcsődei jogviszonya 

megszüntetésre kerül. 
 

13.7. A Gyvt. 37/A. § (4) bekezdése alapján az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett 

gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti 

a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult, illetve 

törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 

fenntartóhoz fordulhat.  
 

14. AZ ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM 
 

14.1. A bölcsődék a Gyvt. 35-36. §-ai alapján Érdekképviseleti Fórumot működtetnek, 

melynek munkájában a szülők, a dolgozók és az Önkormányzat képviselői vesznek részt.  
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14.2. Az Érdekképviseleti Fórum dönt az elé terjesztett intézményi panaszokról, intézkedéseket 

kezdeményez az Önkormányzatnál, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

fővárosi, megyei intézeténél, és más hatáskörrel rendelkező szervnél. 

14.3. Az Érdekképviseleti Fórumnak címzett panaszt az intézményvezetőnél kell benyújtani.  

 

 

 

15. TÁJÉKOZTATÁS 

 

15.1. A Gyvt 33. § (1), (2) bekezdésében foglaltak értelmében a személyes gondoskodás 

feltételeiről a kérelem benyújtásakor, ellátás esetén az ellátás megkezdésekor tájékoztatni 

kell az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét.  

 

15.2. Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a gyermek ellátását biztosító tagintézmény 

az alábbiakról tájékoztatja a törvényes képviselőt: 

a) az ellátás tartamáról és feltételeiről, 

b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, 

c) az ellátásra jogosult gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a 

távozás és a visszatérés rendjéről 

d) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról, 

e) az intézmény házirendjéről, 

f) panaszjoga gyakorlásának módjáról, 

g) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról, 

h) a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdekképviseleti fórumról. 

 

15.3. Amennyiben bölcsődei ellátást megkezdett gyermek esetében külön fejlesztést igénylő 

fejlődésbeli lemaradás tapasztalható, a gyermek a JEB által felállított szakmai 

csoportjával és a szülővel történő egyeztetést követően áthelyezésre kerülhet a Tücsök-

lak Bölcsődébe (1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 19.) ahol biztosítani tudjuk a gyermek 

számára a megfelelő fejlesztő környezetet. 

 

16. KÉPVISELŐ NYILATKOZATA 

 

16.1. Képviselő jelen megállapodás aláírásával igazolja, hogy a megállapodás egy eredeti 

példányát, valamint a személyes gondoskodás feltételeiről szóló szóbeli tájékoztatást a 

tagintézményben megkapta. Képviselő jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi a 

tagintézményben folyó gondozó-nevelő munkáról és a 15.2. pont "a-h" pontjaiban 

felsoroltakról szóló szóbeli tájékoztatást. 

 

Budapest, 202 ...........................................  

 

 

______________________________ 

a JEB képviseletében  

Koscsóné Kolkopf Judit  

 

______________________________ 

gyermek törvényes képviselője 

http://www.bolcsode-bp08.hu/
mailto:jeb@bolcsode-bp08.hu


 

 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 

Központi Szervezeti Egység 
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intézményvezető 
 

______________________________ 

gyermek törvényes képviselője 

 

Erről értesülnek: 

1) JEB Tagintézmény 

2) Képviselő 
  

http://www.bolcsode-bp08.hu/
mailto:jeb@bolcsode-bp08.hu


 

 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 

Központi Szervezeti Egység 
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TÁJÉKOZTATÓ 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 146. § (1) 

bekezdése alapján, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek 

napközbeni ellátásáért személyi térítési díjat (étkezés) kell fizetni. 

A gondozásért az ÖR 14. § (1) bekezdése alapján az ÖR 4. melléklet szerinti mértékben személyi térítési díjat 

kell fizetni. 

A Gyvt 148. § (1)-(3) bekezdései, valamint (5) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét 

konkrét összegben az intézményvezető állapítja meg az ÖR és a normatív kedvezmények figyelembevételével. 

Kedvezmények: 

 

1. Mentesülnek az étkezési díj és a gondozási díj fizetése alól (számukra a bölcsődei ellátás 

térítésmentes): 

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülő családok (kérelmezni a lakóhely 

szerinti illetékes jegyzőnél kell). 

- A három vagy több gyermeket nevelő családok (a Kormányhivatal családi pótlékra vonatkozó hatósági 

bizonyítványa vagy határozata alapján). 

- A bölcsődei ellátásban résztvevő tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermek jogán mentesül a 

szülő (a Kormányhivatal családi pótlékra vonatkozó határozata vagy a Szakértői Bizottság Szakértői 

véleménye alapján). 

 

2. Mentesülnek az étkezési díj fizetése alól (számukra a bölcsődei étkezés térítésmentes): 

- A tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok (a Kormányhivatal családi 

pótlékra vonatkozó határozata vagy a Szakértői Bizottság Szakértői véleménye alapján). 

- Azok a családok, amelyekben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg az adott év kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2021. évben: 

144.717,- Ft) (a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. számú melléklete alapján). 

- A nevelésbe vett gyermeket nevelő családok (a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. számú melléklete 

alapján, melyet a szolgáltató intézmény tölt ki). 

 

3. Mentesülnek a gondozási díj fizetése alól (számukra a bölcsődei gondozás térítésmentes): 

- Az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermekek (a 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. számú melléklete alapján, melyet a szolgáltató intézmény tölt 

ki). 

A kedvezmények igénybevételének feltétele a fentiekben felsorolt igazolások becsatolása és a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. számú melléklete 

szerinti nyilatkozat, az abban foglalt jövedelemigazolásokkal együtt. 

A nyilatkozat nyomtatványt a bölcsődevezető biztosítja. 

A hiányzó jövedelemigazolások pótlására 15 napon belül van lehetőség. Amennyiben a megadott határidőig nem 

csatolja a hiányzó dokumentumokat, abban az esetben kedvezmény megállapítása nem lehetséges, ezért a 

legmagasabb összegű gondozási díj (1.500,- Ft/nap) kerül megállapításra gyermeke után. 

 

Budapest, 202………………. 

Koscsóné Kolkopf Judit 
intézményvezető s.k. 

http://www.bolcsode-bp08.hu/
mailto:jeb@bolcsode-bp08.hu


 

 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
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ÉRTESÍTŐ 

GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

 

Gyermek neve: ....................................................................................................................    

Szül. hely, idő: ....................................................................................................................  

Egy főre jutó jövedelem:  ....................................................................................................  

Megállapított térítési díj összege: .......................................................................................   

Megállapított térítési díj fizetésének kezdő időpontja:  ......................................................  

 

Budapest,  ...........................  

 

 

 

 

______________________________ 

a JEB képviseletében  

Koscsóné Kolkopf Judit  

intézményvezető 

 

 

 

 

______________________________ 

NÉV 

bölcsődevezető 

 

 

ÉRTESÍTŐ 

GONDOZÁS TÉRÍTÉSI DÍJA 

 

 

Gyermek neve: ....................................................................................................................    

Szül. hely, idő: ....................................................................................................................  

Egy főre jutó jövedelem:  ....................................................................................................  

Megállapított gondozási díj összege: ..................................................................................   

Megállapított gondozási díj fizetésének kezdő időpontja:  .................................................  

 

Budapest,  ...........................  

 

 

 

______________________________ 

a JEB képviseletében  

Koscsóné Kolkopf Judit  

intézményvezető 

 

 

______________________________ 

NÉV 

bölcsődevezető 

 

http://www.bolcsode-bp08.hu/
mailto:jeb@bolcsode-bp08.hu

