
 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

a 2019. évi Margitszigeti Vakáció-Sziget nyári táborban való részvételhez 

 

amely létrejött egyrészről a  

Budapest Főváros XIII. kerületi Szociális-és Köznevelési Osztály (1139 Budapest, Béke tér 1., adószám: 

15513010-2-41, képv: Karácsonyi Magdolna aljegyző asszony) mint szolgáltató 

 

másrészről  

Név:.................................................................. (szülő/ törvényes képviselő),  

 

...................................................................(gyermek neve)  

 

...................................................................(gyermek neve)  

 

...................................................................(gyermek neve) 

 

...................................................................(gyermek neve)           

Lakcím: ........................................................................................................................................... 

 

Telefon: ………………………………………………………………………………………….. 

 

E-mail cím:  ........................................................................................................................................... 

 

mint törvényes képviselő és szolgáltatást igénybe vevő között, a mai napon, az alábbi feltételekkel. 

 

1./ A szolgáltató a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat, mint jogszabályi kötelezett 

képviseletében biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést és gyermekfelügyeletet (továbbiakban szolgáltatás) 

mely kötelezettség az 1997. évi XXXI. törvényen (Gytv.) és a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeleten alapul, 

amelyet kiterjeszt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, szociálisan rászoruló gyermekek 

számára. 

 

Ennek megfelelően a szolgáltató a 2019. évi Vakáció-Sziget Nyári Tábor ideje alatt a szolgáltatást a 

következők szerint biztosítja: 

 

A szolgáltatás helye:   Margitszigeti Petőfi Sándor Gyermektábor 

    1134 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 1. 

 

 

A szolgáltatás időszaka:  Hétköznaponként, 2019. június 17-augusztus 30 között, a határozatban 

megjelölt heteken 

 

 

A Szolgáltatás értéke: bruttó 4000Ft/nap 

 

 

A szolgáltatás tartalma: tartalmazza a napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, uzsonna), illetve a 

gyermekfelügyeletet, a tábori programokat és a gyermekszállítást - naponta: 08.00 - 16.00 óra között. 

 

 

 

 



 

 

 

2./ A szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselő az 1./ pont szerinti feltételeket elfogadja, és a 

szolgáltatást igényli a fent megnevezett gyermekek részére, a bejelentett napokra.  

A szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselő vállalja, hogy amennyiben a biztosított szolgáltatásra 

bármely okból nem tart igényt, úgy a Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése szerint ezt legkésőbb a tárgyhetet 

megelőző 5. munkanapon 8-16:00 óra között a tábor szervezőinek írásban (vakaciosziget@skult13.hu) 

bejelenti. 

 

A szülő tudomásul veszi, hogy amennyiben ezen bejelentési kötelezettségének határidőben nem tesz 

eleget, úgy az igényelt szolgáltatás önkormányzati költségként jelentkező árát meg kell térítenie. 

 

 

Budapest, 2019. ………................    Budapest, 2019. ………................ 

 

 

..................................................................   .................................................................. 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 

Szociális-és Köznevelési Osztály                        szülő/törvényes képviselő 

                       Szolgáltató                                Szolgáltatást igénybe vevő aláírása 


