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Együttműködési Megállapodás 

 
amely létre jött Újpest Önkormányzatának  

Szociális Intézmény  
Gyermekjóléti Központja 

   
valamint, 

 
Név: 
Szül év:  
Anyja neve: 
Lakcím: 
 
Szülö/törvényes képviselő: 
Név: 
Anyja neve: 
Lakcím: 
 

között. 
 
Az együttműködés célja, hogy az ügyfél konduktív pedagógiai fejlesztésben részesüljön. 
 
A foglalkozásokon való részvétel feltétele, hogy belgyógyászati háziorvosi igazolást hozzon 
fizikai terhelhetőségről.  
 
A szolgáltatás díja ………Ft, melyből a benyújtott iratok alapján  ……% kedvezmény illeti 
meg  A foglakozások díját az ügyfél 1 hónapra előre kifizeti, Gyermekjóléti Központ 
munkatársa pedig a foglalkozások időpontját előre rögzíti számára. Ha az ügyfél nem jön el a 
foglalkozásra, de értesít a távolmaradásról az intézmény munkatársát, akkor új időpontot kap, 
de ha nem jelzi előre, akkor helyette új időpontot nem tudunk adni. Amennyiben a 
foglalkozás az intézmény hibájából marad el, az értesítéssel egy időben új időpontot kap az 
ügyfél. 
 
A szülő(k)/törvényes képviselő(k) hozzájárul(nak) a gyermek(ek), illetve a család személyes 
és szükséges egészségügyi adatainak kezeléséhez. A Gyermekjóléti Központ munkatársa az 
1997. évi XLVII. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján végzi az adatok gyűjtését, 
kezelését. Fenti adatkezelés során a szülő(k)/törvényes képviselő(k) hozzájárul(nak) ahhoz, 
hogy saját, ill. a gyermek(ek) egészségügyi adatairól a Gyermekjóléti Központ 
feladatellátásához szükséges mértékben és körben az azokat kezelő egészségügyi 
szolgáltatóktól felvilágosítást, ill. egészségügyi dokumentáció továbbítását kérje. Ezeknek az 
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adatoknak a kezelése tekintetében az orvosi titoktartási kötelezettség alóli felmentést az 
egészségügyi szolgáltatók részére a szülő(k)/törvényes képviselő(k) megadja (megadják).  
 
A Gyermekjóléti Központ családgondozója az együttműködés során tudomására jutott 
információkat és problémákat a többször módosított 1992. évi LXIII. a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásai szerint kezeli. 
 
A szerződés határozatlan ideig szól, de legkésőbb addig, amíg az ügyfél a gazdasági 
utasításban megszabott térítési díjat kifizeti. 
 
Szerződés megszűnhet 
- az ügyfél felmondására, ebben az esetben a kifizetett de igénybe nem vett foglalkozások 
díját a SZI visszafizeti. 
- az ügyfél elhunytával, ebben az esetben a kifizetett de igénybe nem vett foglalkozások díját 
a SZI visszafizeti. 
- Írásbeli indoklással a konduktor eltanácsolhatja. 
 
A szülő(k)nek/törvényes képviselő(k)nek és a gyermek(ek)nek irat betekintési joga van. 
 
A szülő(k)/törvényes képviselő(k) és/vagy a gyermek(ek), amennyiben úgy érzi(k), hogy a 
munkatársak valamelyike nem megfelelő módon foglalkozott a gyermek problémáival, 
panasszal élhet(nek). Panaszt a vezető családgondozónál, vagy a SZI igazgatójánál tehet(nek), 
valamint az Önkormányzat Jegyzőjéhez, illetve a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat(nak). 
 
Budapest, 20  . 
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szülő/törvényes képviselő 
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fejlesztőpedagógiai tanácsadó 
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SZI igazgató 

  


