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Halásztelki Humánszolgáltató Központ 

Bölcsőde 

2314 Halásztelek, Iskola u. 2. 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

(bölcsődébe történő felvételhez) 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi tv. 41.§ (1.) bekezdése 

szerint a „gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának 

megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell 

megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, 

munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük 

vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás 

keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. 

 

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

.napjától a Halásztelki Humánszolgáltató Központ bölcsődei ellátásába. 

Gyermek neve:……………………………………………………………………………......... 

Születési hely, idő:……………………………………………………………………………... 

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

Lakcím kártyáján szereplő bejelentett lakóhely:…………………………………………… 

Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási hely:……………………………………………… 

Tényleges tartózkodási hely címe:……………...…………………………………………….. 

TAJ-szám:……………………………………………………………………………………. 

Állampolgársága:…………………………………………………………………………….. 

Nem magyar állampolgársága esetén az ország területén való tartózkodás jogcíme és a 

tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:……………………………………………. 

 

 

 



SZÜLŐK ADATAI: 

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

Leánykori neve:……………………………………………………………………………… 

Lakcím kártyáján szereplő bejelentett lakóhely:…………………………………………... 

Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási hely:……………………………………………... 

Tényleges tartózkodási hely:…………………………………………………………………. 

Elérhetőség (telefon, e-mail cím)…………………………………………………………….. 

Foglalkozása:……………………………Munkahelye:………………………………………. 

 

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

Lakcím kártyáján szereplő bejelentett lakóhelye:…………………………………………. 

Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási hely:……………………………………………... 

Tényleges tartózkodási hely:…………………………………………………………………. 

Elérhetőség (telefon, e-mail cím)…………………………………………………………….. 

Foglalkozása:……………………………Munkahelye:………………………………………. 

Az egy háztartásban élő testvérek száma a jelentkezővel együtt:…………………………... 

Egyedülálló-e?     igen        nem 

A gyermeke után részesül-e rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben? 

igen            nem 

Milyen indokkal kéri gyermeke bölcsődei felvételét?.............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

A jelentkezéshez csatolni kell: 

- a gyerek Taj kártyájának másolatát 

- a gyerek lakcím kártyájának másolatát 

- a szülők lakcím kártyájának másolatát 

- a gyermek egészségügyi könyvét (bemutatásra) 

- ha gyermeke tartós beteg vagy ételallergiás, akkor az arról szóló szakorvosi vélemény 

fénymásolatát 

- ha gyermeke sajátos nevelési igényű, akkor a szakértői bizottság szakvéleményének a 

másolatát 

 



 

- munkavégzést igazoló iratot, vagy nyilatkozatot arról, hogy munkába fog állni 

 

 

Halásztelek, 2014………….. 

 

                                                                            …………………………………… 

                                                                                kérelmező aláírása 

 

 

Elbírálás: 

1. Felvételt nyer 201             - től   

2. Elutasítva, indoklás:  

Halásztelek, 2014………………..                            ……………………………… 

                                                                                        intézményvezető 

 


