
H Á Z I R E N D  

1.  Az Zöldfenyő Bölcsőde reggel 6.30 órától fogadja az érkező gyermekeket. A 
gyermekek hazavitelére este 17.30 óráig van lehetőség. 

2. A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő/törvényes képviselő vagy az általa írásban 
meghatalmazott személy viheti el, 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható 
meg. 

3. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel 
történő beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő-szülő napi találkozásaira, az üzenő 
füzeten keresztül tör ténő információcserére , szülő i ér tekezletekre , 
csoportbeszélgetésekre. Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való 
betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját gyermekük nevelőjével előre 
egyeztessék. 

4. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi 
állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. 

5. A Zöldfenyő Gyermeksziget Nonprofit Kft (adószám: 25932597, cégjegyzékszám: 
1309186874, cím: 2310 Szigetszentmiklós, Sas u. 40.), mint a gyermekek napközbeni 
(bölcsődei) ellátását biztosító Zöldfenyő Bölcsőde fenntartója által 2023. január 1-jén 
megállapított térítési díj gyermekenként havi 105 000 HUF (fél napos és heti három 
napos szolgáltatás igénybevétele esetén 75 000 HUF). A térítési díjat a tárgyhót 
megelőző hónap 10. napjáig kell megfizetni átutalással a fenntartó Zöldfenyő 
Gyermeksziget Nonprofit Kft. OTP Banknál vezetett 11742252-25539187 számú 
számlájára vagy készpénzben a fenntartó kasszájába. 

A térítési díjból két gyermek egyidejű jogviszonya esetén 35%-os testvérkedvezmény jár. 

A térítési díj fizetését gyermekem fenti intézménnyel meglévő, aktív jogviszonyának végéig 
vállalom. A szolgáltatás bármely okból bekövetkező megszűnése esetén (felmondás, óvodába 
távozás) a befizetett térítési díj nem jár vissza a szülőnek. 

A térítési díj a fenntartó döntése értelmében naptári évenként egy alkalommal változhat. A 
beiratkozáskor az első havi térítési díj fizetendő, mely elállás esetén nem jár vissza. 

A Kormány által meghirdetett vészhelyzet miatt, illetve a fenntartó saját hatáskörében 
elrendelt zárva tartás esetén a térítési díjból minden kieső munkanap után 1 000 Forintot 
utólagosan jóváírunk. 

• Az étkezési díjrész napi 1000 HUF 
• Az étkezési díjrészt csak azokra a napokra kell megfizetni, mikor a gyermek az 

intézményben megjelenik. 



• Fenntartó a szülőt évente tájékoztatja a térítési díjról, illetve a térítési díj 
változásáról. 

6. Hiányzás esetén kérjük, hogy a szülő a távolmaradás okát 48 órán belül írásban 
(zoldfenyenyobolcsode@gmail.com) közölje a bölcsődevezetővel vagy a 
helyettesével, a tárgynapon reggel 10.00 óráig bejelentett hiányzást az étkezési térítési 
díj esetében a következő naptól tudjuk figyelembe venni. Kérjük, hogy hiányzás után a 
bölcsődébe visszatérést megelőző nap 9.00 óráig igényeljék a másnapi étkezést. Két 
napon túli hiányzás esetén a bölcsőde automatikusan lemondja a gyermek étkezését, 
amit a szülőnek/törvényes képviselőnek a gyermek bölcsődébe érkezése előtt egy 
nappal újra kell rendelni. 

7. A le nem mondott, megrendelt ételt a szülőnek/törvényes képviselőnek meg kell 
fizetni, jóváírásra már nincs lehetőség. 

8. A bölcsődeorvos javaslatait: betegség esetén a bölcsődébe járás szüneteltetésére, az 
otthoni ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani. 

9. A közösség egészsége érdekében lázas (38C fok, és ennél magasabb hőmérsékletű), 
antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A 
családban előforduló fertőző betegségről kérjük a bölcsődét értesíteni. 

10. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a gyermek 
kisgyermeknevelője értesíti a szülőt/törvényes képviselőt, illetve a hozzátartozót. A 
bölcsődéből 38,5 foknál magasabb lázzal, háromszori hasmenéssel és/vagy hányással 
hazaküldött gyermeket gyógyulása után házi gyermekorvosi igazolással tudunk 
fogadni, illetve 2 tünetmentes nap után a szülő nyilatkozatban is igazolhatja a gyermek 
gyógyultságát. A megtörtént kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük a 
tájékoztatást. Kérjük, hogy a gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő 
tájékoztassa a bölcsődét és a kivizsgálás eredményét szíveskedjenek bemutatni. 

11. A bölcsődei öltözőben minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. 
Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a 
bölcsődében hagyott, illetve a gyermeken lévő vagy hozott tárgyakért felelősséget 
vállalni nem tudunk.  

12. A bölcsőde területén, a bölcsőde udvarán és a bölcsőde 5 méteres körzetében a 
dohányzás szigorúan tilos! 

13. A gyermeki jogok védelme, a szülői jogok gyakorlásának biztosításának céljából a 
bölcsődében érdekképviseleti fórum működik. 
Az érdekképviseleti fórum tagjai:  

• az ellátásban részesülő gyermekek szüleinek vagy törvényes képviselőinek 
választott képviselői, 

• az intézmény dolgozóinak képviselői, 
• az intézmény fenntartójának képviselői. 
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Az érdekképviseleti fórum: 
• megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat és dönt a hatáskörébe tartozó 

ügyekben, 
• intézkedést kezdeményezhet az intézményvezetőnél, a fenntartónál, illetve más 

hatáskörrel rendelkező szervnél, 
• véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a gyermekeket érintő 

ügyekben, 
• egyetértési jogot gyakorol az intézményi házirend jóváhagyásánál, 
• panasszal élhet az intézmény vezetőjénél az ellátást érintő kifogások orvoslása, 

a gyermeki jogok védelme érdekében, 
• évente egy alkalommal, illetve hatáskörét érintő esetben ülésezik. 

Kérjük, hogy az intézmény működésével, a gyermekek ellátásával kapcsolatos 
véleményükkel, kifogásaikkal, panaszaikkal bizalommal forduljanak a Bölcsőde vezetőjéhez 
vagy az Érdekképviseleti Fórumhoz (Zöldfenyő Gyermeksziget Nonprofit Kft., 2310 
Szigetszentmiklós, Sas utca 40. Tel.: 06-30-724-4177, zoldfenyobolcsode@gmail.com). 

Köszönjük, hogy a Házirend betartásával segíti munkánkat! 

Szigetszentmiklós, 2023. január 1.  
     
           

Záró rendelkezések 

A Házirendet készítette:  
_____________________ 
Szóráth Orsolya 
  

Elfogadta:  
______________________,    
a dolgozói közösség nevében. 
                                                                       
______________________, 
  a szülői közösség nevében.
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