
 

Szentkirályi Kis Vuk Mini Bölcsőde 

6031 Szentkirály Sallai u. 2. 

Tel.: 06/20 530 9604 

E-mail.: kisvukbolcsode@gmail.com 

 

Kérelem bölcsődei felvételre 
 

 

A gyermek adatai: 
 

Neve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Anyja neve:  

TAJ száma:  

Lakcíme:  

Tartózkodási helye:  

 

 

Anya személyi adatai:  
 

Neve:  

Születési neve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Anyja neve:  

Lakcíme:  

Tartózkodási helye:  

Telefonszáma:  

Várható munkahely 

neve, címe: 

 

 

 

Apa személyi adatai: 
 

Neve:  

Születési neve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Anyja neve:  

Lakcíme:  

Tartózkodási helye:  

Telefonszáma:  

Várható munkahely 

neve, címe: 

 

 

 

Házastárs/élettárs adatai 

(amennyiben nem azonos a fentivel) 



 

Neve:  

Születési neve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Anyja neve:  

Lakcíme:  

Tartózkodási helye:  

Telefonszáma:  

Várható munkahely, neve, címe:  

 

A bölcsőde, ahová a törvényes képviselő a gyermek felvételét kéri: 

 

             

Átirányítás esetén a törvényes képviselő számára elfogadható bölcsőde: 

 

             

 

A bölcsődei ellátás igénybevételének várható kezdete:      

Azon körülmények, amire tekintettel a szülő / törvényes képviselő a bölcsődei felvételt 

kéri (kérjük megjelölni a megfelelő indokot/indokokat): 

 

 A gyermek szüleinek, törvényes képviselőjének munkavégzése. 

 A gyermek szüleinek, törvényes képviselőjének munkaerő piaci megjelenését 

segítő programban, képzésben való részvétele. 

 Nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszony miatt. 

 A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

 A gyermeket egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált; vagy házastársától külön 

él - kivéve ha élettársa van) szülője neveli. 

 A felvételre kért gyermekkel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma 

eléri vagy meghaladja a 3 főt és reá nézve nevelője gyermekgondozási díjban nem 

részesül. 

 A gyermek családja családsegítésben részesül és a gyermek fejlődése érdekében – a 

jelzőrendszer tagjai által javasolt – állandó napközbeni ellátásra van szükség. 

 A gyermek szülője orvosilag igazolt állapota miatt a napközbeni ellátást biztosítani 

egyáltalán vagy csak részben tudja. 

 A gyermeket gyámhatósági határozat alapján gyámként kirendelt hozzátartozója 

neveli. 

 A gyermeket védelembe vették. 
 

 

A kérelem egyéb indoka: 

             

 

             
 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy Szentkirály Község Önkormányzata az általam 

közölt adatokat ellenőrizze. 

 



 

Szentkirály, ……… év ………………… hó ……… nap 

          

 

 ………………………………….        ………………………………. 

  szülő aláírása                     a szülő aláírása 

 

 

Kérelem beérkezésének időpontja: …………………………….. 
 

 

 

Az intézmény vezetőjének javaslata a felvételre vonatkozóan: 

 felvételt nyert 

 férőhely hiányában a felvétel nem biztosítható, várólistára javasolt 

 jogosultság hiányában a felvétel elutasításra kerül. 

 

 

Dátum: …………………………………… 

            

        ………………………………. 

                                                                                                    Intézményvezető aláírása 

 

 

A felvételi kérelemhez csatolni kell: 

 a gyermek lakcímkártyájának másolati példányát; 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolati példányát; 

 a gyermek TAJ kártyájának másolati példányát 

 a szülő személyazonosítására alkalmas iratokat (személyigazolvány, lakcímkártya) 

 amennyiben a szülő munkavégzésre tekintettel kéri a bölcsődei elhelyezést, úgy a 

gyermekkel közös háztartásban élő szülők, vagy a szülő házastársa (élettársa) 

vonatkozásában a munkáltatói igazolást a kereső tevékenység folytatására 

vonatkozóan (jövedelem feltüntetése nem szükséges); 

 vállalkozói tevékenység esetében nyilatkozatot arról, hogy munkavégzése napi hány 

órában történik; 

 a BKKM-i Kormányhivatal Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségének 

igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel tényéről, időtartamáról és napi 

elfoglaltságról; 

 tanulói, hallgatói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított (adott 

szorgalmi időszakra vonatkozó) iskolalátogatási igazolást; 

 az I/4. pont szerinti kérelem esetén orvos által kiállított igazolást arról, hogy a szülő 

orvosilag igazolt állapota szerint a gyermek napközbeni ellátását egyáltalán vagy csak 

részben tudja biztosítani; 

 ha a szülő egyedülálló vagy a gyermek tartósan beteg a Magyar Államkincstár által 

kiadott igazolást a magasabb összegű családi pótlék folyósítására vonatkozóan; 



 három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Magyar Államkincstár igazolását 

a családi pótlék folyósítására vonatkozóan; 

 a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság javaslatát. 

 

 

 

 

 
 


