
BEREGTÖT KFI. 

Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 

Kistérségi Fejlesztési Iroda 

Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsőde    

 4800 Vásárosnamény, Alkotmány utca 10. 

 

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM 

          

A bölcsődei elhelyezés idejének kérelme:                                év                    hónap                                                                     
(mikortól kéri a szülő a gyermek elhelyezését) 

GYERMEK ADATAI: 

Gyermek neve:    

Születési helye, ideje:                                                 hely                     év                        hónap                  nap 

Állampolgársága:   

Taj száma:   

Lakcíme: 
                ir. sz.                            város                          utca            házsz.         lép.          
em. 

Levelezési név, cím    

ANYA ADATAI: 

Név:   

 Leánykori neve:   

Születési helye, ideje:                                                 hely                      év                        hónap                  nap 

Foglalkozása:   

Munkahelye:   

Munkahely címe:   

Elérhetősége: mobil telefon:                                                          e-mail: 

APA ADATAI / GONDVISELŐ ADATAI 

Apa neve:   

Születési helye, ideje:                                                 hely                      év                        hónap                  nap 

Foglalkozása:   

Munkahelye:   

Munkahely címe:   

Elérhetősége: mobil telefon:                                                          e-mail: 
 

A családban az egy főre jutó várható jövedelem:       

Testvérek neve: Születési éve 
Hol vannak elhelyezve                                

(óvoda, iskola,……) 

      

      

      

   

   

   

   

   



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.  

 A gyermek családja családgondozásban 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 a jegyző védelembe vette.  

 A gyermek sajátos nevelési igényű  

 A gyermek speciális étrendet igényel  

Felvételi kérelem egyéb indoka: 
( a szülő tölti ki) 

A jelentkezési lap beadásának ideje: 

átvevő aláírása kérelmező aláírása 

Intézményvezető döntése a felvételre vonatkozóan: 
 felvételt nyert  

 férőhely hiányában a felvétel nem biztosítható, várólistára javasolt 

 jogosultság hiányában a felvétel elutasításra kerül.  

Dátum: …………………………………… 
………………………………. 
     Szakmai vezető 
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