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sorszám: 

B ö l c s ő d e i  f e l v é t e l i  k é r e l e m  

Kérelmezett gyermek neve:  ________________________________________________________  

Született: év  ___________ hó _______ nap Hely: ____________________________  

TAJ szám:  _________  ________  _________  

Lakcím:  ________  ____________________________  ______________________  ___________  

Szülők adatai: 

Anya neve: ____________________________ Születéskori név: ____________________________  

Születési hely, idő: __________________________ Anyja leánykori neve: ___________________  

Lakcíme: ________________________________________________________________________  

Telefonszáma: ______ /  __________________________  Állampolgárság: __________________  

Munkahely: _____________________________________________________________________  

Apa neve: _____________________________  

Születési hely, idő: __________________________ Anyja leánykori neve: ___________________  

Lakcíme: ________________________________________________________________________  

Telefonszáma: ______ /  __________________________  Állampolgárság: __________________  

Munkahely: _____________________________________________________________________  

Mikortól fog munkába állni az anyuka? _______________________________________  

Mikortól igényelné gyermekének a bölcsődei ellátást? __________________________  

Anyuka napi hány órában fog dolgozni? 4           6         8 

Testvérek száma: _________ Életkora _____________________  

Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményre jogosultak? igen nem  

Normatív kedvezményre jogosult (3 vagy több gyermek)? igen nem 
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Programokon részt vehet:  igen nem 

Egyéb megjegyzés:  ______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Aláírásommal igazolom, hogy a tájékoztatót átvettem. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Az adatkezelési szabályzatot megismertem, adataim kezeléséhez hozzájárulok. 

Aláírásommal igazolom, hogy mindkét szülő nevében járok el a bölcsődei felvétellel kapcsolatban. 

Aláírásommal beleegyezem gyermekem adatainak fénymásolásába, további felhasználás céljából, 
és igazolom a fénymásolt adatok hitelességét. Elutasító határozat esetén, hozzájárulok a várólistán 
adataim tárolásához! Tudomásul veszem és engedélyezem, hogy gyermekem adataihoz a 
gondozásban részvevő személyek (az adatvédelmi szabályzat betartása mellett) hozzáférjenek. 

A bölcsődei felvétel során előnyt élveznek: 

a) ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 
napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban ál, 

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 

c) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermek, 

d) az egyedülálló szülő vagy idős személy által nevelt gyermek,  

e) és a védelembe vett gyermek. 

A bölcsődei beiratkozásra kérem elhozni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a TAJ 
kártyáját, a lakcím kártyáját és a szülők kereseti igazolását. 

Kelt: Maglód, 20 ___________________________  

________________________________ ________________________________ 

Szülő 1. aláírása Szülő 2. aláírása 
Törvényes képviselő Törvényes képviselő 

e-mail cím: ____________________________   ________________________________  


