
JELENTKEZÉSI LAP 

a Tiszavasvári Városi Önkormányzat fenntartásában működő  Tiszavasvári Bölcsődébe 

a ………./………..-os nevelési évre 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41.§ (1) (2) bekezdése 
értelmében bölcsődei ellátást a Szülő, Gondviselő, Törvényes képviselő akkor kérhet, ha: 

- munkába kíván állni, ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is 
- a szülő tartósan kórházi kezelés alatt áll 
- munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban vesz részt, felsőoktatási intézményben, vagy más 

intézményben tanul, vagy átképzésre, képzésre jár, és ezt iskolalátogatási igazolás benyújtásával 
igazolni tudja 

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, 

- a gyermek szülője, gondviselője időskorú, vagy szociális helyzete miatt nem tud a gyermek napközbeni 
ellátásról gondoskodni 

- akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, (gyermekjóléti szolgálat, 
gyámügy, családgondozó, védőnő, orvos javasolja) 

- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátásban az Nktv. 4. 
§ 25. pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt. 

A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődébe abban az esetben vehető fel, ha a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában foglaltak szerinti sajátos nevelési igényét megállapították. 

Jelentkezéshez szükséges: 

- kitöltött felvételi lap 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 
- lakcímkártya 
- a gyermek TAJ kártyája 
- ha a szülő egyedülálló, a MÁK által kiadott, emelt családi pótlékról szóló igazolása 
- szükség esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat  

A fentiekben foglaltak alapján kérem gyermekem bölcsődei felvételét………………………………. 

napjától. 

Gyermek adatai 

Név:…………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Lakcímkártyán szereplő állandó lakhely:………………………………………………………… 



Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………… 

Lakcímkártya száma:…………………………………………………………………………… 

TAJ szám:……………………………………………………………………………………… 

Állampolgársága:………………………………………………………………………………… 

Nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra 
jogosító okirat megnevezése, száma:………………………………………………………………. 

Szülők adatai 

Anyja neve:.................................................................................................................................. 

Születési neve:……………………………………………………………………………………… 

Lakcímkártyán szereplő bejelentett lakóhely:…………………………………………………… 

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………… 

Elérhetőség (telefon,email):……………………………………………………………………… 

Apa neve:………………………………………………………………………………………… 

Lakcímkártyán szereplő bejelentett lakóhely:……………………………………………………. 

Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………….. 

Elérhetőség (telefon,email):………………………………………………………………………… 

Gondviselő adatai (akkor szükséges kitölteni, ha nem az anya, vagy apa a gyermek gondviselője) 

Gondviselő neve:…………………………………………………………………………………… 

Lakcímkártyán szereplő bejelentett lakóhely:……………………………………………………… 

Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………………… 

Elérhetőség (telefon,email):………………………………………………………………………… 

Kérjük aláhúzással jelölje, hogy: 

- Van-e a gyermekének étel, vagy egyéb allergiája? 
igen                                nem 

Amennyiben van, kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolja a szakorvosi vagy gyermekorvosi 
igazolást! 

- Gyermeke tartós beteg-e? 

igen                                nem 

     Amennyiben igen, kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolja a szakorvosi igazolást! 

- Gyermeke sajátos nevelési igényű-e? 



igen                                nem                               vizsgálata folyamatban van 

     Amennyiben igen, kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolja a szakértői vélemény másolatát! 

- Gyermeke(i)met egyedülállóként nevelem 
- igen                               nem 

Amennyiben igen, kérjük a jelentkezési laphoz csatolja a MÁK által kiadott, emelt családi 
pótlékról szóló igazolása 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök 
igen                               nem 

Amennyiben igen, kérjük a jelentkezési laphoz csatolja a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményről szóló határozatot   

- Gyermekem hátrányos helyzetét illetve halmozottan hátrányos helyzetét megállapító 
határozattal rendelkezem 
igen                            nem 

Amennyiben igen, kérjük a jelentkezési laphoz csatolja a hátrányos illetve halmozottan hátrányos 
helyzet megállapítására vonatkozó  határozatot.  

 

Nyilatkozom, hogy a közös háztartásban élő gyermekeim száma* (azon gyermekkel együtt, akinek 
jelenleg a bölcsődei felvételét kérem):………….fő. Életkoruk:……………………………………….. 

*Közös háztartásban élőként kell figyelembe venni – az étkeztetés kapcsán biztosítható normatív kedvezmény 
megállapításához- 

a) a 18 éven aluli, 

b) a 25 évesnél fiatalabb, közoktatás nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló 

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg, vagy súlyos fogyatékos gyermekeket. 

A jelentkezéshez csatolni kell 

- munkavégzést igazoló iratot, vagy nyilatkozatot arról, hogy a szülő munkába fog állni (2 évet 

be nem töltött gyermek esetén) 

- a gyermek egészségügyi kiskönyvét (bemutatásra) 

- a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota 

alapján bölcsődében gondozható 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Tiszavasvári, 20…………… 

                                                                                                   szülő, törvényes képviselő 


