BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM
A felvételre kért gyermek adatai:
Név
Anyja neve
Állampolgársága
Születési hely, idő
TAJ szám
Lakóhely
Édesanya adatai:
Név
Születési név
Anyja neve
Állampolgársága
Születési hely, idő
Lakóhely
Telefonszám
Foglalkozás
Munkahely neve, címe
Munkahely telefonszáma
Édesapa adatai:
Név
Születési név
Anyja neve
Állampolgársága
Születési hely, idő
Lakóhely
Telefonszám
Foglalkozás
Munkahely neve, címe
Munkahely telefonszáma
Házastárs, élettárs adatai:
(amennyiben nem azonos a fentivel)
Név
Születési név
Anyja neve
Állampolgársága
Születési hely, idő
Lakóhely
Telefonszám
Foglalkozás
Munkahely neve, címe
Munkahely telefonszáma

Eltartott gyermekek száma összesen:…...(fő)

neve:

A további eltartott gyermekek
születési ideje:

A bölcsődei ellátás igénybe vételének várható kezdete:………………………………...
Azon körülmény(ek), amelyekre tekintettel a törvényes képviselő a gyermek
bölcsődei felvételét kéri (a megfelelő(ke)t kérjük x-szel bejelölni):
 a gyermek szüleinek, nevelőinek, gondozóinak munkavégzése
 a gyermek szüleinek, nevelőinek, gondozóinak munkaerő-piaci részvételt
elősegítő programban, képzésben való részvétele
 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 három főt
 a gyermek családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése
érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége
 a gyermek szülője orvosilag igazolt állapota miatt az ellátást biztosítani
egyáltalán nem vagy csak részben tudja
 a gyermeket gyámhatósági
hozzátartozója neveli

határozat

alapján

gyámként

kirendelt

 a gyermek háztartásában (egy lakásban együtt lakó személyek közössége) az
1 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem haladja meg
A kérelem egyéb indoka: …………………………………………………………………......
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy Jakabszállás Község Önkormányzata az
általam közölt adatokat ellenőrizze.
Jakabszállás, …………év………………………hónap……………nap
.................................................
Szülő aláírása

..................................................
Szülő aláírása

Csatolandó dokumentumok a bölcsődei felvételi kérelemhez


a gyermek és a törvényes képviselő lakcímkártyájának másolati (fénymásolt)
példányát,



gyermekorvosi igazolást, státusz lapot a bölcsődei ellátás igénybevételéhez,



amennyiben a szülők munkavégzésükre tekintettel kérik a bölcsődei
elhelyezést, úgy a gyermekkel közös háztartásban élő szülők, vagy a szülő
házastársa,
élettársa
vonatkozásában
a
munkáltatói
igazolást
keresőtevékenység folytatásáról,



amennyiben a szülők munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban,
képzésben való részvételükre tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést, úgy az
illetékes munkaügyi kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci képzésben való
részvétel tényéről, idejéről,



amennyiben a szülők arra tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést, hogy a
háztartásában (egy lakásban együtt lakó személyek közössége) az 1 főre jutó
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %át nem haladja meg, úgy nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekből a
háztartás egy főre jutó havi jövedelme megállapítható. Rendszeres jövedelem
esetén a kérelem benyújtását megelőző egy havi jövedelemről szóló igazolást,
nem rendszeres havi jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12
havi jövedelem 1 havi átlagát kell igazolni,



tanulói/hallgatói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított
iskolalátogatási igazolást,



az orvos által kiállított igazolást arról, hogy a szülő orvosilag igazolt állapota a
gyermek napközbeni ellátását egyáltalán nem, vagy csak részben tudja
biztosítani,



amennyiben a szülő egyedülálló a Magyar Államkincstár igazolását a
magasabb összegű családi pótlék folyósításáról,



három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Magyar Államkincstár
igazolását a családi pótlék folyósításáról,



a rendszeres gyermekvédelmi támogatást megállapító határozat másolatát.

