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SZAKMAI PROGRAM 
 



I. A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ bemutatása 

 

Előzmények 

A települési önkormányzat a szociális törvényben meghatározott valamennyi kötelezően 

ellátandó feladatát biztosítja a településen intézményes keretek között. 

A Képviselő-testület 2004. november 1-jén hozta létre a Gondozási Központot, mely a házi 

segítségnyújtást, étkeztetést, tanyagondnoki szolgáltatást és a nappali ellátást foglalta magába. 

2005. november 1-jén a Képviselő-testület a településen biztosított szolgáltatásokat egy 

intézménybe integrálva megalapította az Alapszolgáltatási Központot. Feladatai a szociális 

információs szolgáltatással, a családsegítéssel, valamint a gyermekjóléti szolgáltatással 

egészültek ki. Működésének kezdő időpontja 2006. május 1. A Képviselő-testület 2007. 

november 14. hatállyal megszüntette az Alapszolgáltatási Központot és létrehozta a 

Bocskaikerti Humánszolgáltató Központot, melynek feladatai közé a szociális 

alapszolgáltatásokon és gyermekjóléti alapszolgáltatáson kívül bekerült a területi védőnői 

ellátás. 

 

II. Általános rendelkezések  

 

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ személyes gondoskodást nyújtó 

alapszolgáltatásokat, gyermekjóléti alapellátásokat és területi védőnői ellátást biztosító 

intézmény. 

Az intézmény székhelye: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 85. 

Az intézmény telephelye: 4241 Bocskaikert Vincellér út 20. 

Fenntartó szerv:  Bocskaikert Községi Önkormányzat  

Irányító szerv:  Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő önkormányzati költségvetési 

szerv. 

Alaptevékenységei: 

 

a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás (ellátható személyek száma: 18 fő) 

c) tanyagondnoki szolgáltatás (2 szolgálat) 

d) nappali ellátás - Idősek nappali ellátása (férőhelyek száma: 20 fő) 

e) család-és gyermekjóléti szolgálat 

f) gyermekek napközbeni ellátása: családi napközi 

 Mazsola Családi Napközi (7 férőhely) 

 Csillagvirág Családi Napközi (7 férőhely) 

g)  területi védőnői ellátás keretében: 

 nővédelem 

 várandós anyák gondozása 

 gyermekágyas gondozása 

 0-6 éves korú gyermekek gondozása 

 az óvodában a védőnői feladatok végzése, 

 az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban 

foglaltak szerint 

 az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú 

gyermek gondozása 

 családgondozás 

 az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok 

tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel 
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III. Az intézmény tevékenységének célja, alapelvei, feladata  

 

Az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére 

saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint 

egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 

megoldásában. Célja továbbá, hogy hozzájáruljon a településen élő gyermekek testi, 

értelmi, érzelmi, és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének 

elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetéséhez, a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez, illetve a 

gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez. A családi napközi 

megszervezésével a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő 

nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A területi védőnői 

ellátás biztosításával gondozza a várandós anyákat, segítséget nyújt a gyermekágyas 

időszakban, gondozza a 0-6 éves korú gyermekeket, segít az anyaságra való felkészülésben, 

a lakosság számára célzott szűrővizsgálatokat szervez, a családlátogatás, védőnői 

tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükséglet  szerinti gondozást végez, segíti a 

harmonikus szülő- gyermek kapcsolat kialakulását, a gyermek nevelését és a 

szocializációját. 

 

Az intézmény tevékenységének alapelvei 

 nyitottság 

 önkéntesség és együttműködés 

 a személyiségi jogok tiszteletben tartása 

 egyenlőség 

 komplexitás és holisztikus szemlélet 

 

Kiemelt szakmai alapelvek 

 A szolgáltatások minél szélesebb rétegek számára elérhetőek legyenek.  

 Az emberi jogok és a szociális igazságosság alapvető fontosságúak a szolgáltató 

szakmai munkájában. 

 A szolgáltató köteles fenntartani és továbbadni hivatásának értékszemléletét, 

etikáját, ismeretanyagát. 

 A szolgáltató munkáját köteles legjobb szakmai tudása szerint, odaadóan, kitartóan 

és céltudatosan ellátni. 

 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény alapján tilos a szolgáltatónál a neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, 

nemzetiséghez való tartozás, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, anyasága 

(terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi 

származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésére 

irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, 

érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője miatt 

megkülönböztetni. 

 A szolgáltató köteles pontos és mindenre kiterjedő információt nyújtani az 

ellátottaknak. 

 A szolgáltatásban dolgozó szakember kapcsolatát munkatársaival, kliensekkel, más 

szakmák képviselőivel a bizalom, a tisztelet és a szolidaritás határozza meg. Törekszik 

a hatékony együttműködés kialakítására, és az együttműködés során tiszteletben tartja 

munkatársai és más szakemberek sajátjától eltérő véleményét és munkamódszerét, 

valamint kompetenciáját, tekintettel van képzettségükre és kötelezettségeikre.  
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 A szolgáltatónak az ellátottak adatait bizalmasan kell kezelnie és tilos a gondozás 

alatt szerzett információt jogosulatlanul kiadnia. 

 Támogatni kell az ellátottak adekvát önérdek érvényesítési törekvéseit . 

 Törekedni kell a magas fokú szakmai tudásra és a korszerű ismeretek mindenkori 

elsajátítására. 

 Törekedni kell a szakmai munkát segítő intézményekkel, szervezetekkel a minél 

jobb együttműködés kialakítására. 

 A szolgáltató által végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, 

mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig kell kiterjednie. 

 

Értékek 

 minőség, hatékonyság, hatásosság a szolgáltatásokban, 

 szociális biztonság, 

 ellátott közeli, egyénre szóló ellátások,  

 társadalmi integráció erősítése, 

 a szolgáltatások hivatottak legyenek a szociális egyensúlyok megbomlásának 

korrekciójára. 

 

Az intézmény feladat és hatásköre 

 Egyes szociális alapszolgáltatások, a gyermekjóléti alapellátás feladatainak, 

valamint a területi védőnői ellátás feladatainak biztosítása a településen élő 

lakosság számára. 

 Tájékoztatást nyújt az ellátási területén élőknek a településen működő 

szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekről és ellátásokról, 

valamint a területi védőnői ellátásokról. 

 Tanácsadás és szükség esetén közvetítés révén segítséget nyújt a szakosított 

ellátást nyújtó szolgáltatási formák igénybevételéhez. 

 Segíti a településen az önsegítő és közösségi segítő csoportok szervezését és 

működését. 

 Javaslatot tesz a szociális alapellátások, gyermekjóléti alapellátások, területi 

védőnői ellátás fejlesztésére, új ellátási formák bevezetésére, valamint új 

gondozási módszerek alkalmazására. 

 

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ felelős 

 Az ellátási területen felmerülő igények felderítéséért és lehetőség szerinti 

ellátásáért. 

 Az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő személyek 

szociális/mentális ellátásáért - tiszteletben tartva személyiségi jogaikat és az 

önkéntesség alapelvét. 

 A jelzőrendszerben résztvevő más szakemberekkel való együttműködésért, 

figyelembe véve és tiszteletben tartva a kompetencia határokat.  
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IV. Családi Napközi 

 

A családi napközi önálló szakmai egységként működik a Bocskaikerti Humánszolgáltató 

Központ intézményen belül. 

 

A családban nevelkedő, a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan 

gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni ellátás keretében kell 

biztosítani. 

 

Családi napköziben - nem nevelési-oktatási céllal – a jogszabály alapján ellátható  

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek,  

b) az óvodai nevelésben részesülő gyermek a kötelező óvodai nevelésben való részvételének 

idején kívül,  

c) az iskolai oktatásban részesülő tanuló, ideértve a magántanulót is, az iskola nyitvatartási 

idején kívül, és  

d) az Nktv. rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb 

foglalkozás alól felmentett gyermek.  

 

A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő 

nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos 

gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani.  

 

A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos 

gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat.  

 

 

4.1. A szolgáltatást nyújtó intézmény adatai 

 

Az intézmény neve: Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 

Az intézmény székhelye: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 85. 

 

Az önálló szakmai egység megnevezése, címe:  

Mazsola Családi Napközi; 4241 Bocskaikert, Debreceni út 85. 

Csillagvirág Családi Napközi; 4241 Bocskaikert, Debreceni út 85 

 

Elérhetősége:  

Telefonszám: 06 (52) 384-512 

Fax: 06 (52) 384-512 

 

 

4.2. A Családi Napközi küldetése 

Bocskaikertben 2011. augusztus 1-től működik a Mazsola Családi Napközi és a Csillagvirág 

Családi Napközi összesen 14 férő hellyel (napközinként 7 férőhely). 

A szolgáltatás megszervezését a településen élő magas kisded létszám valamint a bölcsőde 

hiánya indokolta. 

Szolgáltatásunkkal a gyermekes családok családi és munkahelyi kötelezettségeit szeretnénk 

összehangolni. Családi Napközink maximum hét gyermek/ családi napközi gondozását, 

fejlesztését látja el mindennapos jelleggel. Családi napközink szülő helyettesítési funkciót tölt 

be, azonban a szülőt a nevelésben elsődleges szereplőnek tartjuk. 

  

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/175803#sid256
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 Sokoldalú segítséget kívánunk nyújtani a gyermekes családoknak: A szülők vágya, hogy 

gyermekükre annyi megkülönböztetett figyelmet fordítsanak, amennyire neki a dinamikus 

érzelmi-értelmi fejlődéséhez szüksége van. Azonban munkájuk, képzésük, megélhetésük 

biztosítása miatt sokszor ezt nehezen tudják megvalósítani. Mi abban kívánunk segítséget 

adni, hogy a gyermekek egészséges fejlődéshez szükséges valamennyi igényét szakszerűen, 

tudatosan, őszinte szeretettel biztosítsuk. 

 Elhívatásunk, hogy személyre szabott korai fejlesztéssel, és képességfejlesztéssel 

alapozzuk meg a gyermekek sikeres, boldog, sikerélményekben gazdag iskolai, majd felnőtt 

életét. 

 Feladatunknak tekintjük az olyan erkölcsi értékek közvetítését, mint az összetartozás, 

egymás elfogadása, szeretet, türelem, kitartás, nyitottság, vidámság, szorgalom, békére és 

harmóniára törekvés.  

Szándékunk továbbá a szolgáltatást igénybe vevő szülők számára lehetővé tenni, hogy 

gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésen vegyenek részt, 

amely elősegíti elhelyezkedésüket. 

 

 

4.3. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői 

 

4.3.1. Az ellátandó terület bemutatása 

Bocskaikert község az Észak- Alföldi Régió Hajdúhadházi Járásában található a Dél-

Nyírség északi peremén Hajdú-Bihar megyében, Debrecentől 15 km-re. A járás összes 

lakosainak száma 22.488 fő. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. 

(XI. 26.) Korm. rendelet szerint a kedvezményezett járások közé tartozik. Bocskaikert 

kedvező közlekedés-földrajzi helyzettel rendelkezik, mivel a község a 4. sz. főút mentén 

helyezkedik el és érinti a Budapest - Záhony vasútvonal. 

A település 1993-ig Hajdúhadház külterülete volt, mely igen lassú ütemben fejlődött. 

 A rendszerváltás hatására merült fel a Hajdúhadháztól való leválás gondolata, 

mely az 1993-as népszavazás eredményeként valósult meg. 1993. október 15-én önálló 

községgé vált. Bocskaikerthez két külterületi lakott rész tartozik (Monostordülő és 

Rákóczikert), mely zártkertként funkcionálnak. E két településrészen az összlakosság 

több, mint 16 %-a él állandó bejelentett lakosként, a ténylegesen ott lakók aránya 

azonban ennél sokkal magasabb. Míg a belterületen elsősorban a jó egzisztenciális 

háttérrel, biztos anyagi jövedelemmel rendelkező, magasan kvalifikált családok számára 

ad otthont, addig a külterületi részekre az olcsóbb telkek és lakások miatt főleg 

munkanélküli, nagycsaládos, jövedelem nélküli, egészségileg is problémás, a 

nagyvárosban egzisztenciát vesztett, szociálisan nehéz helyzetben került családok 

költöznek ki a könnyebb megélhetés reményében.  

Bocskaikert önállóvá válását követően látványos infrastrukturális fejlődés figyelhető 

meg. Bocskaikert belterülete és Rákóczikert külterületi része közüzemű ivóvízhálózattal 

rendelkezik. A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózata a belterületen kb. 95%-os, a 

külterületen még nem került kiépítésre. 1991-ben kezdődött a vezetékes gázhálózat 

építése a belterületen. Napjainkban a gázhálózatra való rácsatlakozás 96 %-os, az új 

házak építésével folyamatosnak mondható. A külterületen még nem került kiépítésre a 

gázszolgáltatás. A telefonhálózat építésébe Bocskaikert 1990-ben kapcsolódott be. A 

belterületen teljes körű az ellátottság.  

A lakosságszám folyamatos növekedésének hatására egyre inkább megnőtt az igény az 

alapellátási formák megszervezésére, valamint a község már meglévő adottságainak 

fejlesztésére. Az önállóvá válás után Bocskaikert rohamléptekben fejlődött. A 

korcsoportos megoszláson belül az óvodás és iskolás korosztályú gyermekek számának 
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évről évre történő növekedése indokolttá tette a már meglévő óvoda bővítését, valamint 

az addig csak alsó tagozatos gyermekeket befogadó iskola helyett egy új, nyolc 

tantermes általános iskola megépítését, mely 1997. és 1998. években megtörtént. Az 

óvodai ellátás, valamint az alapfokú oktatás mellett ma már adott a társadalmi és egyházi 

élet, az alapfokú és speciális kereskedelem, a vendéglátás, szolgáltatás és a helyi 

közigazgatás helyszíne is. 

Kiépült az egészségügyi alapellátás, a lakosság számára helyben elérhetővé vált a 

háziorvosi, fogorvosi, valamint a védőnői szolgáltatás. 

A településen a lakosságszám évről évre növekvő tendenciát mutat. Az önállóvá válást 

követően 2000. évre háromszorosára nőtt a lélekszám. A növekedés, azóta is 

egyenletesnek mondható. 

év A település állandó lakosainak száma 

1960 308 

1970 406 

1980 625 

1990 993 

2000 2175 

2003 2613 

2004 2713 

2005 2766 

2008 2984 

2011 3129 

2013 3142 

2015 3277 

 

A gyarapodás köszönhető egyrészt annak, hogy a születések száma magasabb a 

halálozások számától. A születés számon túl a település gyarapodását eredményezi a 

településre történő beköltözések magas aránya is. Debrecen város közelsége, a környező 

erdőség, a jó levegő, a település kertségi jellege vonzó a fiatal házaspárok, illetve a 

nagyváros zsúfoltságát, a lakótelepi bezártságot elhagyni szándékozó családok számára. 

Így a település lakásállománya a népesség számával együtt nő.  

Bocskaikertben 1- 3 évesek létszáma évről évre 70-80 fő, a 3-5 éves korosztály 

létszáma 100-110 fő között mozog. 

A településen nincs bölcsőde, ezért mindenképpen indokolt volt 1-3 éves korosztály 

számára a napközbeni ellátás megszervezése.  

A szolgáltatás megszervezése előtt igényfelmérést készítettünk. A felmérésben részt 

vevő családok többségében az anyák a GYED lejárata után visszamennek dolgozni és 

jó lehetőségnek tartották a helyben létrejövő gyermekek napközbeni ellátásának a 

családi napközi formában történő megszervezését. 

 

 4.3.2. Az ellátandó célcsoport jellemzői 

Családi napközinkben elsősorban a húszhetes életkorukat betöltött, de harmadik 

életévüket még be nem töltött gyermekeket látunk el, illetve az óvodai nevelésben 

részesülő gyermeket a kötelező óvodai nevelésben való részvételének idején kívül.  

 

 

4.4. Családi napközink célja 

 Célunk, hogy családias, meleg, barátságos légkörrel, és személyre szóló bánásmóddal 

hozzájáruljunk a gyermekek személyiségének kibontakozásához. 
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 A gondjainkra bízott gyermekekből nyitott, aktív, kreatív, kiegyensúlyozott személy 

váljon, aki nem csak észreveszi a szépet és jót, hanem tesz is érte.   

 A gyermekek jogainak és egyéni szükségleteinek figyelembevételével biztosítani az 

értelmi, érzelmi, testi és szociális fejlődésükhöz szükséges, derűs, kiegyensúlyozott 

hátteret, körülményeket, eszközöket és nevelési hatásokat. 

 A napközit, mint a család kiterjesztését éljék meg a gyermekek, ahol együtt vannak 

kicsik és nagyok, egymásra kölcsönösen odafigyelve, egymást segítve. 

 

 

4.5. Családi Napközink funkciója, feladatai 
A gyermekekkel a nap folyamán két felnőtt 7 férőhelyre (1 főállású és 1 állandó segítő) 

foglakozik, ezért sokkal több idő jut egy-egy gyermekre, mint a hagyományos intézményes 

kereteken belül. 

Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek, 

személyiségjegyeik, különbözőségeik figyelembevételével a legoptimálisabban fejlesszük. 

A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve elegendő időt és nyugodt körülményeket 

teremtünk pihenésre, alvásra is. 

 Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy különböző életkorú, fejlettségű és állapotú 

gyermekek számára nyugodt, derűs, biztonságos hátteret biztosítsunk az önfeledt, 

értelmes játéknak, mindennapi tevékenységnek és együttes nevelésnek - családias 

légkörben.  

 A gyermekek egészséges, sokoldalú és harmonikus személyiségfejlődésének segítése. 

 Pozitív szokások, viselkedési formák kialakítása az életkori sajátosságoknak és mentális 

fejlettségnek megfelelően. 

 A gyermekek testi, szociális és értelmi képességeinek fejlesztése. 

 Az önfeledt, sokszínű játéktevékenység feltételeinek biztosítása. 

 Pozitív, felelősségteljes hozzáállás kialakítása a természet, az élővilág, az esztétikus 

környezet iránt 

 Olyan helyzetek teremtése, amelyben a gyermekek saját érdeklődésüktől, 

kíváncsiságuktól hajtva játékosan, változatos tevékenységeken keresztül szereznek 

ismereteket, és fejlődnek képességeik. 

 

 

4.6. Megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a szakmai tartalma, módja, 

alapelve 

 

4.6.1.Pedagógiai alapelvek 

 Minden gyermek személyiségéhez tisztelettel, elfogadással viszonyulunk. 

 Feladatunk a gyermek egyéniségének kibontakoztatása, tehetségének gondozása, a 

lemaradó területek fejlesztése, sajátos nevelési igények kielégítése. 

 Természetes és élet-közeli helyzeteket teremtünk, melyben a gyermek játszva sokoldalú 

tapasztalatokat szerezve jut új ismeretekhez. 

 Támaszkodunk a pozitívumokra. 

 A gondozás-nevelés egységét szem előtt tartjuk. 

 Figyelünk a nevelő hatások egységességére. 

 Állandóság és rendszeresség megvalósítása.  

 Szem előtt tartjuk az életkori és egyéni sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemet. 

 Másság elfogadása és elfogadtatása, helyes önismeret kialakítása. 

 Egymás kölcsönös segítése. 

 Új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatás. 
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4.6.2. A gondozás-nevelés feladatai 

A feladatok életkoronként változnak. 

 

4.6.2.1. A 2 évesnél fiatalabb korosztályra vonatkozó feladatok 

A 2 év alatti gyerekeknél alapvető cél az érzelmi biztonság megteremtése, a gyermek 

szükségleteinek kielégítése, gondozása, a fokozatos önállósodás és önkiszolgálás 

segítése, a változatos játéktevékenység biztosítása; fejlesztő tevékenység mozgásos, 

játékos formában (az alapvető mozgásformák elsajátításának segítése; beszédfejlődés 

támogatása, stb). 

 

a) Testápolás, higiéniai szokások: 

 Ismerkedjenek meg a testápolási teendőkkel, a tisztálkodáshoz szükséges 

eszközökkel. 

 Ismerjék a tisztálkodás sorrendiségét. Segítséggel mossanak kezet, 

használják, jellel ellátott törölközőjüket. 

 Ismerjék a papír zsebkendő használatát és segítséggel használják is azt. 

b) Öltözködés: 

 Ismerjék fel saját ruhájukat, cipőjüket.  

 Próbálkozzanak az öltözködéssel. 

 Ruhájukat próbálják segítséggel ki és begombolni, fel és levenni. 

 

c) Étkezés: 

 Ismerjék és használják helyesen az étkezéshez szükséges tárgyakat 

(evőeszköz, pohár, szalvéta) 

 Ismerkedjenek meg a kulturált étkezés szokásaival, szabályaival. 

 

4.6.2.2. A 2-5 éves korosztályra vonatkozó feladatok 

 

a) Egészséges életmód kialakítása 

 egészséges, biztonságos és esztétikus környezet megteremtése 

 a gyermek testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése 

 harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének segítése  

 helyes étkezési, tisztálkodási, öltözködési szokások kialakítása 

 saját személyük és környezetük gondozottsága iránti igény felkeltése 

 egészségvédelem igényének kialakítása 

 megfelelő mozgás, egészséges táplálék, friss levegőn való tartózkodás 

 egészséges életvitel igényének kialakítása 

 fokozatos önállóságra nevelés 

 

b) Érzelmi nevelés 

A két évesnél fiatalabb gyermekek számára rendkívül fontos, hogy az őt gondozó 

felnőttel szoros, meleg szeretetkapcsolat alakuljon ki, ahonnan majd lassanként 

megkezdheti önállósodását, önérvényesítését, és később a kortárs kapcsolatok 

kialakítását. 

Az óvodás korú gyermekek intenzív, sokrétű érzelmi életet élnek, nyitottak s 

fogékonyak a különböző érzelmi hatásokra, képesek azonosulni a mesékben, játékokban 

megjelenő egyes szereplőkkel. Érzelmi életük sokrétű, koruknak megfelelő, 
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fokozatosan egyre magasabb követelményeket támasztó tevékenységek közben, meleg, 

derűs légkörben fejlődik, gazdagodik.  

Napközink az alábbi feltételek létrehozásával segíti a gyermekeket énképük, 

kreativitásuk, konfliktusmegoldó képességeik, alkalmazkodó képességük 

kibontakoztatását: 

 a beszoktatás rendje 

 pozitív, elfogadó légkör  

 gyermek – gondozó, ill. gyermekek egymás közti szeretetteljes 

kapcsolata 

 közös élményekre épülő tevékenységek megszervezése 

 a közösségi élet szokásainak és a közösségi magatartás kialakítása 

 tolerancia, segítségnyújtás 

 nyitottság, őszinteség 

 konfliktushelyzetek megoldása 

 a gyermekek számára modell értékű gondozói viselkedés 

 

 

 

c) Értelmi nevelés 

A családi napköziben úgy irányítjuk a játékot, mozgást, egyéb tevékenységeket, hogy a 

gyermekek érdeklődésére alapozva, sokrétű érzékszervi tapasztalaton keresztül 

fejlesszük a gyermekek képességeit, mindenkor igazodva az egyéni életkorhoz és 

fejlettségi szinthez. 

Az értelmi nevelés során a gyermek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit szeretnénk 

rendszerezni, és célirányosan bővíteni. Ezáltal a következő területek fejlődését célozzuk 

meg: 

 Egyre pontosabb, valóság hűbb észlelés. 

 Figyelemösszpontosításra való képesség. 

 Gazdag képzeleti működés. 

 Reproduktív emlékezet. 

 Problémamegoldó és kreatív gondolkodás. 

Ezek fejlesztése elsősorban a gyermek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek 

rendszerezése alapján történik játékos, tevékeny formában. 

A matematikai tapasztalatok szerzése 4 éves kortól kezdődik, mindig játékhoz, 

tevékenységhez kötötten.  

 

d) Szociális képességek fejlesztése, erkölcsi nevelés 

Elsősorban a gyermekek gondozói adnak mintát viszonyulásukkal, viselkedésükkel. 

Célunk, hogy a gyermekek megtanuljanak a szabályokat betartva  közösségben élni; 

találják fel magukat a különböző élethelyzetekben igényeiket asszertíven érvényesítve, 

a társaik igényeit is figyelembe véve.  

Az erkölcsi értékek kialakításában elsősorban a következőkre szeretnénk hangsúlyt 

fektetni: Jó – rossz felismerése, őszinteség, igazmondás, igazságosság, 

felelősségvállalás, a gyengébb védelme és segítése. Alapvetőnek tartjuk azt is, hogy a 

napközibe járó gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés szabályait, 

mint például: egymásra figyelés, egymás segítése, egymáshoz való alkalmazkodás, 

együttérzés. 

 

e) A környezettudatosságra nevelés 
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A környezettel való ismerkedés a nevelés egészében érvényesülő folyamat. 

Eközben alakul a gyerekek társas magatartása, fejlődik a beszédmegértő és nyelvi 

kifejezőképessége. A környezet megismerése lehetőséget ad minél több érzékszervvel 

való tapasztalásra. Fontos, hogy a gyermekekben kialakuljon a környezettel való 

harmonikus kapcsolat, hogy fedezzék fel, és értékeljék a természet szépségeit. 

A rácsodálkozás, a felfedezés jelentsen örömet a gyerek számára (pl. egy színes 

pillangó, vagy egy szép színű őszi falevél). 

Fontos feladatunknak tekintjük, hogy mindig hallgassuk meg a gyerekek kérdéseit, 

közléseit és reagáljunk is rá. 

Beszélgessünk a gyerekekkel családról, évszakokról, a testünkről, állatokról, 

növényekről, gyümölcsökről, színekről, járművekről és minden olyanról, ami 

megjelenik a hétköznapjaikban a valós környezetükben. 

 

f) Művészeti nevelés 

A művészeti nevelés az alkotásra és befogadásra egyaránt kiterjed. Célunk, hogy minél 

többféle élményt biztosítsunk. 

 

 Zenei nevelés 

A zenei nevelés a gyerekeket élményhez juttatja, felkelti zenei érdeklődésüket, 

formálja zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Ezenkívül fejleszti a 

gyermek zenei hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, játékos zenei 

alkotókedvét. 

Feladatunknak tekintjük, hogy a zenei anyag a legkisebbek számára is értékes, 

művészien szép, és egyszerű legyen, hiszen zenei élmény egyben ízlésformálás.  

A játékos mozgással kísért éneklésben a felnőtt-gyermek bensőséges kapcsolata 

érvényesüljön, a mondókák a dalok a magyar beszéd hangleejtését, ritmusát 

pontosan kövessék. A dalanyagot elsősorban a néphagyományból válogatjuk, de 

ezt kiegészítheti egy a magyar zenei jellegből fakadó, jó versekre komponált 

gyerekdal, műzene. Feladatunknak tekintjük továbbá azt, hogy a kicsik 

tevőlegesen is találkozhassanak minél több hangszerrel. 

A zenei nevelésnek komplex módon kell érvényesülnie, a nap bármely szakában 

legyen lehetőség éneklésre, mondókázásra vagy körjátékok játszására. 

 

 Irodalmi és nyelvi nevelés 

A dajkarímek az altató, hintáztató, ujjkiszámoló, állathívogató, hangutánzó népi 

mondókák az egy-három éves kisgyereket megismertetik testrészeivel, az élet 

nélkülözhetetlen műveleteivel és segítik a közvetlen majd a távolabbi környezet 

felfedezését is. 

A mondókák, mondókamesék arra is alkalmasak, hogy felkeltsék és irányítsák 

az évszakok és az időjárás változás közötti összefüggésekre a gyerekek 

figyelmét.  

A képeskönyvvel való találkozás kötetlen, kellemes együttléttel kapcsolódjon 

össze. 

Szakmai programunk keretében minden nap alkalom nyílik a mesélésre, 

mondókázásra, verselésre, többféle formában (bábozás, dramatizálás). 

Az anyanyelv fejlesztésének kiemelt területe a beszédkedv fenntartása a 

gyermek meghallgatása és kérdéseinek érvényesülése által. 

 

 Vizuális és esztétikai nevelés 
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A vizuális nevelés összetett, sokszínű nevelési folyamat. Magában foglalja a 

rajzolást, festést, mintázást, konstruálást, műalkotásokkal való ismerkedést. 

Egyik legfontosabb feladatunk e nevelés terén, hogy felkeltsük a gyerekekben 

az ábrázolás anyagaival, eszközeivel való tevékenység vágyát és juttassuk el 

őket az alakítás öröméhez. 

Lehetőséget biztosítunk számukra, hogy gyurmázhassanak, rajzolgathassanak, 

firkálgathassanak. Kipróbálhassák milyen festeni ecsettel vagy az ujjukkal, 

rajzolhatnak a homokban pálcával vagy betonra rajzkrétával. 

 

g) Testnevelés, mozgás 

Legfontosabb célunk a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése, a mozgás 

megszerettetése, a természetes és harmonikus mozgás (járás, futás, ugrás, támasz, 

egyensúlyozás, dobás), valamint a testi képességek (erő, ügyesség, gyorsaság, 

állóképesség) fejlesztése. Minden nap, lehetőleg szabad levegőn, eszközökkel, spontán 

és szervezett formában is mozognak a gyermekek, természetesen életkoruknak 

megfelelően. 

 

h) Játék 

Célunk, hogy a gyermekek minden tevékenységet játékként élhessenek meg, 

játékvágyuk maradéktalanul kielégülhessen, egyéni szükségleteik és ötleteik 

kibontakozhassanak. 

Mindehhez biztosítjuk a feltételeket: a nyugodt légkört, elegendő időt, helyet, 

eszközöket, játékszereket, valamint segítjük a gyermekeket élményeik játékban való 

feldolgozásában. 

 

i) Tanulás 

Ide tartozik minden olyan tevékenység, amelynek során valamilyen mozgást, készséget, 

viselkedést vagy ismeretet sajátítanak el a gyermekek. Átszövi a gyermekek minden 

tevékenységét, játékát, de csak az iskolások számára van külön tanulás a napirendben. 

Ők feladataikat lehetőleg önállóan végzik el, külön gyakorlást szükség szerint 

biztosítunk. 

 

j) Munka 

Célunk olyan készségek, tulajdonságok kialakítása, amelyek pozitívan befolyásolják a 

gyermekek közösségi kapcsolatait, kötelességtudatukat, munkához való viszonyukat. 

Az önkiszolgáláson és a naposságon kívül a növények gondozását is a gyermekek látják 

el, életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően. 

 

 

4.7. Feladatellátás módja, biztosított szolgáltatások formái, köre 

 

Az intézmény nyitva tartási ideje munkanapokon 8.00-16.00 

Igény esetén felügyeletet biztosítunk: 7.00-8.00 és 16.00-17.30 óra között. 

Az igényt a szülőnek az intézményvezető felé a megállapodás megkötése előtt írásban kell 

előzetesen jelezni. 

 

A családi napközi napirendje 

8.00   –  8.30      Érkezés a családi napközibe 

8.30   –  9.00      Tízórai 

9.00   –  10.00    Játék, egyéb szervezett foglalkozás 
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10.00 –  10.15    Mosdó-használat 

10.15 –  11.15    Szabadtéri játék (v. játék a csoportszobában) 

11.15 –  11.30    Kézmosás, terítés 

11.30 –  12.30    Ebéd 

12.30 –  13.00    Mese, elcsendesedés 

13.00 –  14.30    Pihenés, alvás 

14.30 –  15.00     Uzsonna 

15.00 -  16.00    Játék a szabad levegőn (v csoportszobában), amíg a szülő odaér 

 

A családi napközi éves rendje 

A családi napközi egész évben fogadja a gyermekeket munkanapokon. A karbantartási 

munkálatok alatti leállási időről a szülőket az intézményvezető írásban értesíti a leállás előtt 

legalább 30 nappal. 

 

Hagyományok, ünnepek 

Az ünnepek jelentős alkalmak a gyermekek és a családi napközi életében.  

Szüksége van gyermeknek, felnőttnek egyaránt arra, hogy az ünnep és a mindennapok 

elváljanak egymástól. Az ünnep fényét emeli a feldíszített családi napközi, az ünneplőbe 

öltözött gyerekek és felnőttek, a meglepetések, és az ajándékozás öröme. Az érzelmi 

ráhangolódást biztosítjuk az aktuális mesékkel, versekkel, dalokkal, játékokkal. Családi 

napközinkben az ünnepeket a szülők javaslatainak figyelembevételével szervezzük és 

bonyolítjuk. 

 Karácsony: Az ünnep eredete. Ráhangolódás az ünnepre. Ajándékkészítés.  

 Farsangi mulatság: Zenés, táncos maskarázás 

 Húsvéti ünnepkör: Az ünnepkör eredete. Előkészületek. 

 Pünkösd: Az ünnep eredete, jelentése 

 Anyák napja: Az édesanyák köszöntése egyénileg készített ajándékkal, verssel. 

 Gyereknap: Kirándulás vagy szórakoztató rendezvény a gyermekek részére. 

 A gyermekek születés- vagy névnapját megünnepeljük. 

 

4.7.1. Mazsola Családi Napközi szolgáltatásai  

 

A Mazsola Családi Napköziben hangsúlyos a mozgás és a zenei nevelés, így a heti 

rendben meghatározott fő programon kívül minden nap be van iktatva a gyermekek 

napirendjébe a plusz testnevelés és zenei foglalkozás. 

 

A heti rend 

 Hétfő: Ficánkoló 

A mozgás a központban. Mozgunk! Kúszunk - mászunk, gurulunk, 

hempergőzünk, labdázunk, kergetőzünk. Játékos torna. 

 

 Kedd: Maszatoló 

Ez a „kézművesség napja”. Beletartozik a már meglévő ismeretek gyakorlása 

éppúgy, mint az új dolgok aktív felfedezése. Keretében hajtunk-gyűrünk, 

gombolunk, kötözünk, gyurmázunk, maszatolunk, festünk, mintázunk, 

zsírkrétázunk, rajzolunk, építünk, kockázunk, ragasztunk. 

Sószobában történő foglalkozás: egészségmegőrzés, egészségvédelem 

 

 Szerda: Csilingelő – dúdoló  
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Főszerep jut a ritmusnak, énekeknek, mondókáknak, és a zenének. A 

természetről, az emberekről, „a világ dolgairól” szóló hagyományőrző népi 

dallamok, versikék, mondókák éppúgy szerepelnek a „repertoárban”, mint a már 

klasszikusnak számító Halász Jutka, Grillus Vilmos és más előadóművészek 

által megismertetett gyerekdalok. Ekkor van lehetőség zenehallgatásra és az 

„első nagy találkozásra” a hangszerekkel (síppal, dobbal, nádi-hegedűvel, 

furulyával, cintányérral, xilofonnal stb.) is. Természetesen mindezt aktívan, sok 

mozgással, mutogatással, tánccal. 

ZENE-BÖLCSI (10.00-11.00)- nyitott program 

 

 

 Csütörtök: Felfedező 

Ekkor vagyunk a legkíváncsibbak. Mindent tudni akarunk önmagunkról, a 

szüleinkről, családunkról, szűkebb- és tágabb környezetünkről, a dolgok 

működéséről, alkotóelemeiről, az egészséges életmódról. Érdekel mindez 

bármely formában: leskelődés, szemlélődés, mese, bábjáték, fantázia- és 

szerepjáték, videózás stb. 

 

Péntek: Társalkodó 

A társas tevékenység ideje, amikor tanulunk hallgatni (a másikra odafigyelni) 

éppúgy, mint beszélni (érzéseinket, gondolatainkat, ötleteinket, megosztani a 

többiekkel). Megismerjük – kipróbáljuk azt is, hogyan szólnak, viselkednek az 

állatok, a fák, az időjárás stb.  

Sószobában történő foglalkozás: egészségmegőrzés, egészségvédelem 

 

 

Készségfejlesztő foglalkozások formái 

Hétfő: torna 

 Mozgásos játékok 

 Kondicionáló torna 

 Prevenciós gyakorlatok 

 Játék a szabadban, séta  

Kedd: kézműves 

 Rajzolás, festés 

 Vágás, tépés, ragasztás 

 Gyurmázás 

 Bábkészítés 

Szerda: zene, mese 

 Népdal, megzenésített vers 

 Ritmusfejlesztés. Tapsolás, kopogás, ritmushangszerek 

 Mondókák 

 Zenehallgatás 

 Bábozás, szerepjátékok 

 

Csütörtök: logika, kognitív fejlesztés 

 Rész-egész (pótlás) 
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 Irányok: tájékozódás saját testen, környezetben, utcán 

 Azonosság-különbözőség 

 Több-kevesebb, hosszabb-rövidebb 

 Sorozatok 

Péntek: tanúságos történetek 

 Tanúságos történetek a gyermekek nyelvére lefordítva 

 Viselkedésünk és társas kapcsolataink alakulásának összefüggései 

 A jó és rossz megkülönböztetése  

 

 

4.7.2. Csillagvirág Családi Napközi szolgáltatásai  

 

A Csillagvirág Családi Napköziben hangsúlyos az irodalmi és nyelvi nevelés, 

valamint a vizuális nevelés, így a heti rendben meghatározott fő programon kívül 

minden nap be van iktatva a gyermekek napirendjébe az ehhez kapcsolódó 

foglalkozás. 

 

A heti rend 

 Hétfő: Ficánkoló 

A mozgás a központban. Mozgunk! Kúszunk - mászunk, gurulunk, 

hempergőzünk, labdázunk, kergetőzünk. Játékos torna. 

 

 Kedd: Maszatoló 

Ez a „kézművesség napja”. Beletartozik a már meglévő ismeretek gyakorlása 

éppúgy, mint az új dolgok aktív felfedezése. Keretében hajtunk-gyűrünk, 

gombolunk, kötözünk, gyurmázunk, maszatolunk, festünk, mintázunk, 

zsírkrétázunk, rajzolunk, építünk, kockázunk, ragasztunk. 

Sószobában történő foglalkozás: egészségmegőrzés, egészségvédelem 

 

 Szerda: Csilingelő – dúdoló  

Főszerep jut a ritmusnak, énekeknek, mondókáknak, és a zenének. A 

természetről, az emberekről, „a világ dolgairól” szóló hagyományőrző népi 

dallamok, versikék, mondókák éppúgy szerepelnek a „repertoárban”, mint a már 

klasszikusnak számító Halász Jutka, Grillus Vilmos és más előadóművészek 

által megismertetett gyerekdalok. Ekkor van lehetőség zenehallgatásra és az 

„első nagy találkozásra” a hangszerekkel (síppal, dobbal, nádi-hegedűvel, 

furulyával, cintányérral, xilofonnal stb.) is. Természetesen mindezt aktívan, sok 

mozgással, mutogatással, tánccal. 

ZENE-BÖLCSI (10.00-11.00)- nyitott program 

 

 Csütörtök: Felfedező 

Ekkor vagyunk a legkíváncsibbak. Mindent tudni akarunk önmagunkról, a 

szüleinkről, családunkról, szűkebb- és tágabb környezetünkről, a dolgok 

működéséről, alkotóelemeiről, az egészséges életmódról. Érdekel mindez 

bármely formában: leskelődés, szemlélődés, mese, bábjáték, fantázia- és 

szerepjáték, videózás stb. 

 

Péntek: Társalkodó 
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A társas tevékenység ideje, amikor tanulunk hallgatni (a másikra odafigyelni) 

éppúgy, mint beszélni (érzéseinket, gondolatainkat, ötleteinket, megosztani a 

többiekkel). Megismerjük – kipróbáljuk azt is, hogyan szólnak, viselkednek az 

állatok, a fák, az időjárás stb.  

Sószobában történő foglalkozás: egészségmegőrzés, egészségvédelem 

 

 

Készségfejlesztő foglalkozások formái 

Hétfő: torna 

 Mozgásos játékok 

 Kondicionáló torna 

 Prevenciós gyakorlatok 

 Játék a szabadban, séta  

Kedd: kézműves 

 Rajzolás, festés 

 Vágás, tépés, ragasztás 

 Gyurmázás 

 Bábkészítés 

Szerda: zene, mese 

 Népdal, megzenésített vers 

 Ritmusfejlesztés. Tapsolás, kopogás, ritmushangszerek 

 Mondókák 

 Zenehallgatás 

 Bábozás, szerepjátékok 

 

Csütörtök: logika, kognitív fejlesztés 

 Rész-egész (pótlás) 

 Irányok: tájékozódás saját testen, környezetben, utcán 

 Azonosság-különbözőség 

 Több-kevesebb, hosszabb-rövidebb 

 Sorozatok 

Péntek: tanúságos történetek 

 Tanúságos történetek a gyermekek nyelvére lefordítva 

 Viselkedésünk és társas kapcsolataink alakulásának összefüggései 

 A jó és rossz megkülönböztetése  

 

4.7.3. A családi napközi egyéb speciális szolgáltatásai 

Ezek a szolgáltatások életkor-specifikusak, és csak kiegészítői lehetnek a napi életünknek. 

Lényeges, hogy olyan tartalmúak legyenek, amelyek erősítik a családi napközi nevelési 

céljainak elérését, jól illeszkedjenek a családi napközi sajátos arculatához.  

A családi napközi alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatásai: 

 Nyitvatartási időn túli gyermekfelügyelet-az igény előzetes jelzése alapján 

 Játszóház 
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4.8. Az intézményen belüli és más intézményekkel és a szülőkkel történő együttműködés 

módja 

 

4.8.1.Kapcsolat a szülőkkel 

Az ellátást nyújtó személyek és a családi napközibe járó gyermekek szülei között 

elengedhetetlen a kölcsönös tiszteleten, bizalmon, és megbecsülésen alapuló 

partnerkapcsolat. 

A napközi dolgozói a gyermek gondozása-nevelése során figyelembe veszik az otthon 

kialakult szokásokat, a jellegzetes reakciókat, a gyermek érdeklődését. Elismerik a szülő 

elsődleges szerepét és befolyását a gyermek fejlődésére. 

Támogatjuk a szülőket abban, hogy igényeik és lehetőségeik szerint vegyenek részt a 

napközi életében. Segítjük a szülők közt spontán módon is alakuló kapcsolatok 

erősödését, olyan társas összejövetelek szervezését, ahol közösen beszélhetjük meg a 

gyermekek nevelésével kapcsolatos tapasztalatokat és gondolatokat. 

A szülő a saját gyermekéről vezetett dokumentációba, fejlődési naplóba bármikor 

betekinthet. 

 

4.8.2. Kapcsolat az intézményen belül 

A családi napközi munkatársai szorosan együttműködnek az intézményen belül működő 

védőnői szolgálattal és a család- és gyermekjóléti szolgálattal a gyermekek megfelelő 

testi, lelki szociális fejlődésük elősegítése érdekében. 

 

4.8.3. Kapcsolat a társintézményekkel 

Fontos a jó kapcsolat kialakítása az óvodával, hogy a családi napközibe járó gyermekek 

későbbi óvodába való elhelyezése zökkenőmentes legyen. Ezért közös programokat 

szervezünk óvodával, ahol a gyermekek megismerhetik annak környezetét, légkörét. Ez 

később biztonságérzetet fog biztosítani a gyermek számára. 

 

 

4.9. Az ellátás igénybevételének módja 

Az ellátás igénybevétele önkéntes, a gyermek szüleinek/törvényes képviselő kérelmére 

történik. A felvétel a jelentkezési adatlap kitöltésével, a szülővel való személyes elbeszélgetés 

után történik. A Családi napközi a szolgáltatást a szülővel kötött ellátási szerződés 

(megállapodás) alapján nyújtja. E szerződés 30 nap határidővel bármikor felbontható, ha a szülő 

ezt írásban jelzi. 

A beszoktatás mindig szülői jelenléttel kezdődik, és a gyermek igényei által meghatározott 

ideig tart. Általában 1-2 hét szükséges ahhoz, hogy a beszoktatás problémamentes legyen. Az 

első 2- 4 napon a szülővel együtt tölt a gyermek 1- 4 órát a napköziben. A gyermek ellátását 

fokozatosan a gondozó veszi át, ebben a szülő mind passzívabban vesz részt. A gyermek 

fokozatosan egyre több időt tölt a szülő nélkül a napköziben. 

 

 

4.10. Személyi és tárgyi feltételek 

 

4.10.1. Személyi feltételek 

Mindkét családi napközi főállású dolgozója a törvény által előírt tanfolyami 

végzettséggel rendelkezik. (Betegsége, hiányzása idején helyettesítése megfelelő 

végzettségű, a gyermekek és szülők által ismert személlyel történik.) 5 fő feletti 

csoportlétszám esetén csoportonként plusz egy állandó segítő heti 30 órában 

közreműködik a gyermekek ellátásában. 
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4.10.2. Tárgyi feltételek 

A két családi napközi a helyi óvoda épületében került elhelyezésre. Az intézményt 2010-

ben egy pályázat útján bővítették és korszerűsítették. Az épület akadálymentes, 

megfelelő számú és a korosztályra szabott vizesblokkal rendelkezik. Az épületben a 

Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály előírásainak megfelelő korszerű 

melegítőkonyha működik. A családi napközi által használt udvar elkülönül az óvodai 

udvartól. Az udvar tágas, biztonságos játékokban gazdag. 

 

 

4.11. Térítési díjak 

 

Havidíj fizetése esetén a térítési díj két részből áll: gondozási díjból és étkezési díjból. 

 Az étkezési térítési díj napi 3x étkezést tartalmaz. Az étkezést a Sápex Duett Kft-vel 

kötött szerződés alapján biztosítja a családi napközi. 

Az étkezési díjat utólag tárgyhó 10. napjáig szükséges befizetni az önkormányzat által 

kiállított számla alapján az intézmény számlaszámára. Az étkezés térítési díjának havi 

összege a tárgy hónap étkezési napjainak és az étkezési térítési díj napi összegének a 

szorzata. 

Az étkezés minden nap 9.00 óráig telefonon vagy személyesen mondható le, amely a 

következő naptól érvényesíthető. A be nem jelentett vagy 9.00 óra után jelzett lemondás 

esetén az étkezési díj visszafizetésére a térítési díjat megfizető nem tarthat igényt. 

 

A térítési díjakat a fenntartó állapítja meg és vizsgálja felül. 

  

 

4.12. A családi napközi szolgáltatást igénybe vevők jogainak védelmével kapcsolatos 

szabályok 

 Az ellátást igénybe vevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és 

mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű ellátásra, 

valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni 

ellátás, szolgáltatás igénybevételére.  

 

 A szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell 

tartani. Az ellátást igénybevevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve 

törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott 

esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 

 

 Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, 

gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek 

teljesítése érdekében az intézmény vezetője évente tájékoztatót készít az 

intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható helyen 

kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást 

igénybevevő részére. A tájékoztató tartalmazza 

a)az intézmény működési költségének összesítését, 

b) az intézményi térítési díj havi összegét, 

c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét. 

 

 A személyes gondoskodást nyújtó intézmény az általa biztosított 

szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást 
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igénybevevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű 

tiszteletben tartására, különös figyelemmel: 

a) az élethez, emberi méltósághoz, 

b) a testi épséghez, 

c) a testi-lelki egészséghez 

való jogra. 

 

 Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 

magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során 

különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak 

az arra jogosult személyek férjenek hozzá. Az intézményvezető köteles 

biztosítani továbbá, hogy az intézményi elhelyezés során az ellátott 

egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival 

kapcsolatos információkról más ellátást igénybevevő, valamint arra 

illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az 

ellátást igénybevevő szociális rászorultságának tényére. 

 

 Amennyiben az intézmény keretein belül ellátott személy betegsége miatt 

ápolásra, gyógykezelésre szorul, ellátása során figyelemmel kell lenni az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 

betegek jogait szabályozó rendelkezéseire. 

 

 A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon saját családjában 

történő nevelkedéséhez, a lakóhelyén lévő, illetve a lakóhelyéhez 

legközelebb eső szolgáltatást igénybe venni. 

 

 A gyermek szüleje jogosult arra, hogy a gyermeke nevelkedését segítő 

ellátásokról tájékoztatást, neveléséhez segítséget kapjon. 

 

 A gyermek szülője köteles gyermekével, valamint gyermeke ellátásában 

közreműködő személyekkel és szervekkel együttműködni. 

 

 A szülő/ a gyermeket gondozó személy észrevétellel és kifogással élhet a 

szolgáltatónál, a gyermekjogi képviselőnél, a fenntartó képviselőjénél a 

szolgáltatással kapcsolatban. Joga van a panaszainak kivizsgálásához, 

valamint a kivizsgálás során tett intézkedésekről való, tájékoztatásról . 

 

 Az ellátottnak kötelessége az intézménnyel, annak dolgozóival 

együttműködni. Az együttműködés elvárható szintje függ az ellátott 

állapotától és korától. 

 

 Az ellátottaknak kötelességük az intézményt és annak munkatársait 

tiszteletben tartani, kommunikációjuk során a társadalmilag elfogadott 

hangvételt használni és ennek megfelelő magatartást tanúsítani. 

 

Panasz esetén az ellátottak fordulhatnak: 

 Az intézményvezetőhöz: képviseli Ráczné Hamerszki Judit Lívia 

Levélcím: 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 85. 

 A fenntartóhoz: képviseli Szőllős Sándor polgármester 

Levélcím: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. 
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Tel: 06 (52) 583 450; E-mail: polgarmester@bocskaikert.hu 

 Bocskaikert Községi Önkormányzat Érdekképviseleti fórum 

Levélcím: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. 

 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs 

Központ ; 1075 Budapest, Madách tér 3-4. 

gyermekjogi képviselő: Dr. Kocsár Janka 

Tel: 06 20/489-9568, E-mail: kocsar.janka@obdk.hu 

 Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztálya 4025 Debrecen; Erzsébet u. 25. 

 

Ha az ellátott alkotmányos jogainak érdekében kíván panaszt tenni, akkor az Ombudsman 

címe: Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa, Budapest, Nádor u 22. 

A szolgálatvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 

kivizsgálásának eredményeiről. Amennyiben a szolgálatvezető nem intézkedik határidőben, 

vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 

8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

 

 

4.13. A családi napközi szolgáltatást végző jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 

 A szolgáltatásban foglalkoztatottak vagy munkaviszonyban álló személyek 

esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést 

megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, 

munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési 

körülményeket biztosítson számukra. 

 

 A munkavállalót megilleti a biztonságos munkavégzéshez való jog.  

 

 A szolgáltatás munkatársának joga, hogy a szakmailag elfogadott módszerek közül - 

a hatályos jogszabályi keretek között - szabadon válassza meg az adott esetben 

alkalmazandó beavatkozási formát. 

A Szolgáltatásokat végzők közfeladatot ellátó személynek minősülnek.  

 

 

4.14. A családi napközi szolgáltatásairól szóló tájékoztatás helyi módja 

 Szórólapok, plakátok kihelyezése a településen 

 Helyi újság közreműködése (Bocskaikerti Hírek) 

 Érdek-képviseleti szervek és civil szervezetek tájékoztatása 

 Háziorvosok, védőnők, gyermekorvosok tájékoztatása 

 Oktatási intézmények, egészségügyi-, szociális intézmények tájékoztatása 

 Internetes honlapon történő tájékoztatás 

 Különböző szakterületek tanácsozásain nyújtott tájékoztatás 

 Nyílt Nap szervezésével a lakosság tájékoztatása személyes találkozás útján 

 

A tájékoztató tartalmazza a családi napközi nevét, címét, elérhetőségeit (telefonszám), 

fenntartóját, az ügyfélfogadás rendjét és a nyújtott szolgáltatásokat. A működését, 

tevékenységeit bemutató alapinformációkat tartalmazó dokumentumok (Szakmai Program 

SZMSZ) a szolgáltató székhelyén megtekinthetőek. A szolgáltatásokról, rendezvényeiről a 

helyi nyomtatott sajtóban (Bocskaikerti Hírek) az elektronikus sajtóban (település honlapja), 

valamint plakátokon tájékoztatja a lakosságot. 

 

mailto:polgarmester@bocskaikert.hu
mailto:kocsar.janka@obdk.hu
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4.15. A szolgáltatást nyújtó folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, 

formája 
 

A családi napközi szolgáltatást végző számára rendelkezésre áll a naprakész online jogtár, 

internet elérhetőség. 

Az intézmény és a fenntartó a családi napközi munkatársának: 

 lehetőséget biztosít a szakmai napokon, szakmai fórumokon és továbbképzéseken 

való részvételre, amelynek költségeit megtéríti, utazását biztosítja,  

 elérhetővé teszi az írásos szakmai anyagokhoz való hozzájutást, 

 biztosítja a szakma képviselőivel, vezetőivel, módszertanával való folyamatos 

kapcsolattartást, tapasztalatcserét. 

 

 

Bocskaikert, 2016. január 15.       

 

Készítette:   Ráczné Hamerszki Judit Lívia 

intézményvezető 

 

 

 
 

 

 

 

A Szakmai Programot Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 

28.-i ülésén .megtárgyalta és a 3/2016.(I.28.).sz. határozatával jóváhagyta.  

 

 

 

Az Szakmai Program 2016. január 28.-án napján lép hatályba, de rendelkezésit 2016. január 

01-től kell alkalmazni.  

 
 

 

Mazsola Családi Napközi 
4241 Bocskaikert, Debreceni út 85. 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött a Bocskaikert Községi Önkormányzat fenntartásában lévő Bocskaikerti 

Humánszolgáltató Központ (székhely: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 85.) keretein belül 
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működő Mazsola Családi Napközi (4241 Bocskaikert, Debreceni út 85.) képviseli: Ráczné 

Hamerszki Judit Lívia intézményvezető, mint családi napközi („Családi Napközi”) 

 

másrészt 

szülők (apa) 

Családi és utónév :                            ………………………………….  

Születési családi és utónév:            …………………………………….. 

Lakcím:                                              …………………………………….  

Anyja születési családi és utóneve:  …………………………………….. 

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

 

szülők (anya) 

Családi és utónév:                       ………………………………………  

Születési családi és utónév:             ……………………………………… 

Lakcím:                                             ……………………………………...   

  

Anyja születési családi és utóneve:   …………………………………….. 

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

mint az ellátandó gyermek szülője / törvényes képviselője („Szülő”) között a családi napközi 

szolgáltatás igénybevételére az alábbi feltételekkel: 

 

1.  A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő 

nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A családi napközi 

ellátásra gyermekek napközbeni ellátása („Ellátás”) címén a Mazsola Családi Napközi 

nyitvatartási idején belül munkanapokon 8.00-16.00 óráig kerül sor. A nyitvatartási időn 

kívül 7.00-8.00 illetve 16.00-17.30. indokolt esetben, a szülő kérésére felügyeletet 

biztosítunk. A felügyeletért díjat nem számítunk fel.  

 

2. A Családi Napközi……………... napjától Ellátást biztosít az alábbi gyermek számára a 

jelen megállapodás mellékletét képező Házirendben rögzített feltételek szerint:  

 Családi és utónév:…………………………………  

 Lakcím:         ……………………………….. 

 Anyja neve:         ……………………………… 

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

TAJ szám:         ………………………………. 

 

3. Jelen megállapodás határozott/ határozatlan időre jön létre.  

Az ellátás igénybevétele önkéntes. 

 

4. Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy  

a.) a Családi Napközinek időben megad minden a Gyermekre vonatkozó információt, 

különös tekintettel a Gyermek esetleges betegségeire, allergiájára;  

b.) gondoskodik a Gyermek évszaknak megfelelő ruházatáról - beleértve a váltóruhát is - 

valamint a gyermek tisztasági felszereléséről és annak mindenkori feltöltött állapotáról. 

c.) az 5. a. pontban meghatározott térítési díj összegét havonta fizeti; a térítési díj havi 

összegét az e megállapodásban rögzített díjfizetési mód szerint megfizeti, egyben 

tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetése esetében a jelen megállapodás felbontható; 

d.)  a Gyermek esetleges távolmaradásáról vagy az étkezés lemondásáról a hiányzást 

megelőző nap reggel 09.00 órájáig tájékoztatja a Családi Napközit.  
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e.) a gyermek ellátásával és nevelésével kapcsolatos igényekről részletesen tájékoztatja a 

működtetőt, 

f.) a gyermek fertőző megbetegedéséről haladéktalanul tájékoztatja a működtetőt, 

g.) a gyermek távollétekor előforduló megbetegedést követően gondoskodnak az 

egészséges gyermekközösség látogatását engedélyező orvosi igazolás beszerzéséről, s 

azt a működtetőnek bemutatják. 

 

5.  Díjak 

Havidíj fizetése esetén a térítési díj két részből áll: gondozási díjból és étkezési díjból. 

  

 Gondozási díj: A Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő- testületének döntése 

alapján a gondozási díj: ……. Ft. 

  Az étkezési térítési díj: napi 3x étkezést tartalmaz. Az étkezési díjat utólag kell 

megfizetni a tényleges igénybevétel alapján a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az 

önkormányzat által megjelölt bankszámlára. Az étkezés térítési díjának havi összege a 

tárgy hónap étkezési napjainak és az étkezési térítési díj napi összegének a szorzata. A 

befizetett díjról a Bocskaikert Községi Önkormányzat számlát állít ki az ellátást igénybe 

vevő részére. 

Az étkezés előző nap 9.00 óráig telefonon vagy személyesen mondható le. A be nem 

jelentett vagy 9.00 óra után jelzett lemondás esetén az étkezési díj visszafizetésére nem 

tarthat igényt a térítési díj megfizetője.  

 

A választott ellátási forma: Havi díj 

 

Fizetendő összeg: ……….Ft/nap 

Felek megállapodnak, hogy a Családi Napközi évente két alkalommal élhet az 

árváltozás jogával, amelyről Szülőt az árváltozás hatályba lépését megelőzően írásban 

értesíti. 

 

6.  Szülő tudomásul veszi, hogy a Családi Napközi a tájékoztatási kötelezettségének a 

faliújságon kifüggesztve, illetve írásban „tájékoztató levél”formájában tesz eleget. 

 

7.  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. 

 

8.  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.  

 

9.  Szülő kijelenti, hogy a Házirend rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve 

kötelezőnek tartja. 

10. A szolgáltatás megszűnése, megszüntetése 

Az ellátást Igénybe vevő törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a jelen 

megállapodással igénybevett szolgáltatás külön intézkedés nélkül megszűnik az alábbi 

esetekben: 

 A családi napközi jogutód nélküli megszűnésével. 

 Határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított 

időtartam - leteltével. 
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 A jogosultsági feltételek megszűnésével. 

Az önkéntesen igénybe vett ellátás megszüntetését a jogosult törvényes képviselője 

kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a 

megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint 

szűnik meg.  

 

Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást 

megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás 

feltételei, okai már nem állnak fenn. Az intézményvezető ellátás megszüntetéséről írásban 

értesíti a jogosult törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult törvényes 

képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz 

fordulhat. 

 

11) Panasztétel lehetősége 

Panasz esetén az ellátott törvényes képviselője a következő személyekhez és szervekhez 

fordulhat:  

o Családi napközit képviselőhöz: Ráczné Hamerszki Judit Lívia 

 Levélcím: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 85. 

Tel: 06 (52) 384-512;  

o A fenntartóhoz: képviseli Szőllős Sándor polgármester 

 Levélcím: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. 

 Tel: 06 (52) 583 450 

o Bocskaikert Községi Önkormányzat Érdekképviseleti fórum 

Levélcím: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. 

o Gyermekjogi képviselőhöz: Dr. Kocsár Janka  

 Tel: 06 (20) 489 9568 

 email: kocsar.janka@obdk.hu 

Levélcím: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs 

Központ 

1365 Budapest, Pf. 646 

o Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 4025 

Debrecen; Erzsébet u. 25. 

 

Jelen megállapodás módosítására az ellátást nyújtó családi napközi képviselője és az 

ellátást igénybe vevő törvényes képviselője közös megegyezése alapján kerülhet sor. 

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján 

kívánják rendezni. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a 

gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályai az irányadók. 

A megállapodásban leírtakat tudomásul vettem, és vállalom az ellátásban való részvételt. 

A megállapodás mellékletét képezi a házirend. 

A megállapodás 2 eredeti példányban készült, amelyből 1 példányt és annak mellékletét az 

aláírás napján átvettem. 

 

 

Bocskaikert, ………………………………….. 

 

_____________________________   _____________________________ 

Családi Napközi képviselője     Szülő/ Törvényes képviselő 
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Csillagvirág Családi Napközi 
4241 Bocskaikert, Debreceni út 85. 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött a Bocskaikert Községi Önkormányzat fenntartásában lévő Bocskaikerti 

Humánszolgáltató Központ (székhely: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 85.) keretein belül 

működő Csillagvirág Családi Napközi (4241 Bocskaikert, Debreceni út 85.) képviseli: Ráczné 

Hamerszki Judit Lívia intézményvezető, mint családi napközi („Családi Napközi”) 

 

másrészt 

szülők (apa) 

Családi és utónév :                            ………………………………….  

Születési családi és utónév:            …………………………………….. 

Lakcím:                                              …………………………………….  

Anyja születési családi és utóneve:  …………………………………….. 

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

 

szülők (anya) 

Családi és utónév:                       ………………………………………  

Születési családi és utónév:             ……………………………………… 

Lakcím:                                             ……………………………………...   

  

Anyja születési családi és utóneve:   …………………………………….. 

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

mint az ellátandó gyermek szülője / törvényes képviselője („Szülő”) között a családi napközi 

szolgáltatás igénybevételére az alábbi feltételekkel: 

 

1.  A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő 

nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A családi napközi 

ellátásra gyermekek napközbeni ellátása („Ellátás”) címén a Csillagvirág Családi Napközi 

nyitvatartási idején belül munkanapokon 8.00-16.00 óráig kerül sor. A nyitvatartási időn 

kívül 7.00-8.00 illetve 16.00-17.30. indokolt esetben, a szülő kérésére felügyeletet 

biztosítunk. A felügyeletért díjat nem számítunk fel.  

 

2. A Családi Napközi……………... napjától Ellátást biztosít az alábbi gyermek számára a 

jelen megállapodás mellékletét képező Házirendben rögzített feltételek szerint:  

 Családi és utónév:…………………………………  

 Lakcím:         ……………………………….. 
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 Anyja neve:         ……………………………… 

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

TAJ szám:         ………………………………. 

 

3. Jelen megállapodás határozott/ határozatlan időre jön létre.  

Az ellátás igénybevétele önkéntes. 

 

4. Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy  

a.) a Családi Napközinek időben megad minden a Gyermekre vonatkozó információt, 

különös tekintettel a Gyermek esetleges betegségeire, allergiájára;  

b.) gondoskodik a Gyermek évszaknak megfelelő ruházatáról - beleértve a váltóruhát is - 

valamint a gyermek tisztasági felszereléséről és annak mindenkori feltöltött állapotáról. 

c.) az 5. a. pontban meghatározott térítési díj összegét havonta fizeti; a térítési díj havi 

összegét az e megállapodásban rögzített díjfizetési mód szerint megfizeti, egyben 

tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetése esetében a jelen megállapodás felbontható; 

d.)  a Gyermek esetleges távolmaradásáról vagy az étkezés lemondásáról a hiányzást 

megelőző nap reggel 09.00 órájáig tájékoztatja a Családi Napközit.  

e.) a gyermek ellátásával és nevelésével kapcsolatos igényekről részletesen tájékoztatja a 

működtetőt, 

f.) a gyermek fertőző megbetegedéséről haladéktalanul tájékoztatja a működtetőt, 

g.) a gyermek távollétekor előforduló megbetegedést követően gondoskodnak az 

egészséges gyermekközösség látogatását engedélyező orvosi igazolás beszerzéséről, s 

azt a működtetőnek bemutatják. 

 

5.  Díjak 

Havidíj fizetése esetén a térítési díj két részből áll: gondozási díjból és étkezési díjból. 

  

 Gondozási díj: A Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő- testületének döntése 

alapján a gondozási díj: ……..Ft). 

  Az étkezési térítési díj: napi 3x étkezést tartalmaz. Az étkezési díjat utólag kell 

megfizetni a tényleges igénybevétel alapján a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az 

önkormányzat által megjelölt bankszámlára. Az étkezés térítési díjának havi összege a 

tárgy hónap étkezési napjainak és az étkezési térítési díj napi összegének a szorzata. A 

befizetett díjról a Bocskaikert Községi Önkormányzat számlát állít ki az ellátást igénybe 

vevő részére. 

Az étkezés előző nap 9.00 óráig telefonon vagy személyesen mondható le. A be nem 

jelentett vagy 9.00 óra után jelzett lemondás esetén az étkezési díj visszafizetésére nem 

tarthat igényt a térítési díj megfizetője.  

 

A választott ellátási forma: Havi díj 

 

Fizetendő összeg: ……….Ft/nap 

Felek megállapodnak, hogy a Családi Napközi évente két alkalommal élhet az 

árváltozás jogával, amelyről Szülőt az árváltozás hatályba lépését megelőzően írásban 

értesíti. 

 

6.  Szülő tudomásul veszi, hogy a Családi Napközi a tájékoztatási kötelezettségének a 

faliújságon kifüggesztve, illetve írásban „tájékoztató levél”formájában tesz eleget. 
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7.  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. 

 

8.  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.  

 

9.  Szülő kijelenti, hogy a Házirend rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve 

kötelezőnek tartja. 

10. A szolgáltatás megszűnése, megszüntetése 

Az ellátást Igénybe vevő törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a jelen 

megállapodással igénybevett szolgáltatás külön intézkedés nélkül megszűnik az alábbi 

esetekben: 

 A családi napközi jogutód nélküli megszűnésével. 

 Határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított 

időtartam - leteltével. 

 A jogosultsági feltételek megszűnésével. 

Az önkéntesen igénybe vett ellátás megszüntetését a jogosult törvényes képviselője 

kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a 

megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint 

szűnik meg.  

 

Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást 

megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás 

feltételei, okai már nem állnak fenn. Az intézményvezető ellátás megszüntetéséről írásban 

értesíti a jogosult törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult törvényes 

képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz 

fordulhat. 

 

11) Panasztétel lehetősége 

Panasz esetén az ellátott törvényes képviselője a következő személyekhez és szervekhez 

fordulhat:  

o Családi napközit képviselőhöz: Ráczné Hamerszki Judit Lívia 

 Levélcím: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 85. 

Tel: 06 (52) 384-512;  

o A fenntartóhoz: képviseli Szőllős Sándor polgármester 

 Levélcím: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. 

 Tel: 06 (52) 583 450 

o Bocskaikert Községi Önkormányzat Érdekképviseleti fórum 

Levélcím: 4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. 

o Gyermekjogi képviselőhöz: Dr. Kocsár Janka  

 Tel: 06 (20) 489 9568 

 email: kocsar.janka@obdk.hu 

Levélcím: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs 

Központ 

1365 Budapest, Pf. 646 

o Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 4025 

Debrecen; Erzsébet u. 25. 
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Jelen megállapodás módosítására az ellátást nyújtó családi napközi képviselője és az 

ellátást igénybe vevő törvényes képviselője közös megegyezése alapján kerülhet sor. 

A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján 

kívánják rendezni. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a 

gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályai az irányadók. 

A megállapodásban leírtakat tudomásul vettem, és vállalom az ellátásban való részvételt. 

A megállapodás mellékletét képezi a házirend. 

A megállapodás 2 eredeti példányban készült, amelyből 1 példányt és annak mellékletét az 

aláírás napján átvettem. 

 

 

Bocskaikert, ………………………………….. 

 

_____________________________   _____________________________ 

Családi Napközi képviselője         Szülő/ Törvényes képviselő 

 

 

Bocskaikert, 2016. január 28. 

 

A kivonat hiteléül:  

 

________________________ 

Gonda Lajosné  

jegyzőkönyvvezető 

 

 


