
Veszprémvarsányi Fekete István Óvoda és Bölcsőde 
8438 Veszprémvarsány, Iskola utca 16. 

Telefonszám: +36 30 577 7901  E-mail:ovoda@veszpremvarsany.hu 

Bölcsődei felvételi kérelem 

Alulírott ……………………………………………….……………………………………….(szülő/gyám neve) kérem 

…………………………………………………………..……….nevű gyermekem bölcsődébe történő felvételét 

20….…év………………………………..hó…………..napjától. 

Kérelmezett gyermekre vonatkozó adatok: 

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

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

Lakóhely:  ..............................................................................................................................  

Tartózkodási hely: ........................................................................................................................  
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, 

tartózkodási helyet kell feltüntetni.) 

Életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek 
(megfelelő rész aláhúzandó) 

TAJ szám: ˽˽˽  ˽˽˽  ˽˽˽ 

Van-e gyermekének valamilyen érzékenysége, allergiája? : 

 .............................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-e? :       Igen            Nem 

Ha igen mikortól: ...................................................................................................  

Gyermeke részesül-e korai fejlesztésben?                           Igen             Nem 

Ha igen mikortól, hova járnak: ..............................................................................................  

Rendelkezik-e a gyermek Szakértői Bizottság által kiállított szakértői véleménnyel? Igen       Nem 

Szülők adatai Kérelmező/gyám Házastárs/élettárs 

Név (nőknél 
születési név is) 

  

Születési hely, idő:   

Lakóhely:   

Tartózkodási hely:   

Elérhetőség 
(telefon, e-mail) 
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Azon körülmények, amelyekre tekintettel a törvényes képviselő a gyermek bölcsődei felvételét 

kéri (megfelelőek aláhúzandók): 

 a gyermek szüleinek, gondozóinak munkavégzése, vagy képzésben való részvétele 

 a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

 a gyermeket egyedülálló szülő neveli 

 a felvételre kért gyermekkel együtt a csalásban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri 
vagy meghaladja a 3 főt 

 a gyermek szülőjének orvosilag igazolt állapota miatt a gyermek ellátását biztosítani csak 
részben tudja 

 a gyermek egészségügyi problémája indokolja, amit a szülő házi gyermekorvosi vagy 
szakorvosi igazolással bizonyítani tud  

 a gyermek családja családgondozásban részesül, és a gyermek fejlődése érdekében 
állandó napközbeni ellátásra van szükség.  

 a körzeti védőnő, a gyermekjóléti szolgálat vagy a házi gyermekorvos a gyermek, illetve 
a család helyzetére tekintettel méltányossági elbírálást javasol.  

 A védelembe vett gyermeket. A gyermek bölcsődei ellátását a jegyző a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a gyermeket védelembe vette, és kötelezte a 
szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a bölcsődei ellátást 

 

A kérelem egyéb indokai: 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek, a közölt adatokban bekövetkezett változásokról 15 napon belül tájékoztatom a 

bölcsőde vezetőjét. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam közölt személyes adatokat a Veszprémvarsányi Fekete 

István Óvoda és Bölcsőde, valamint a Veszprémvarsány Község Önkormányzata ellenőrizze 

és nyilvántartsa. 

 

Veszprémvarsány, 20…..év………………………..hó…………nap 

 

  ..........................................................................  

 szülő/gondviselő aláírása 
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Csatolandó dokumentumok: 

 munkáltatói igazolást keresőtevékenység folytatásáról,  

 vállalkozás esetén nyilatkozatot a munkavégzésről,  

 munkaügyi kirendeltség igazolását képzésben való részvételről,  

 tanulói, hallgatói jogviszony esetén iskolalátogatási igazolást,  

 gyermekorvosi igazolást a bölcsődei ellátás igénybevételéhez,  

 egyedülálló szülő esetén családi pótlék igazolását,  

 három vagy több gyermek nevelése esetén Nyilatkozat kitöltését.  

 tartós betegség, fogyatékosság esetén orvosi igazolás.  

 

 

Tájékoztatás: 

A bölcsődei ellátást elsősorban a Veszprémvarsány, Sikátor, Bakonypéterd és Lázi Önkormányzat 

Intézményfenntartó Társulása általi települések lakosainak gyermekei vehetik igénybe, illetve 

további igények férőhelyek száma alapján, elbírálás szerint. 

Tájékoztatjuk, hogy a kérelem kitöltése még nem jelenti a gyermek bölcsődébe való felvételét. 

 

 

Felvétel esetén csatolandó dokumentumok: 

 munkaviszonyról szóló igazolás 

 orvosi igazolás, jelentés a gyermek egészségügyi állapotáról 

 

 

ELBÍRÁLÁS 

 

1. Felvételt nyert 20………………………………...-től. 

2. Elutasítva, indoklás: 

  ......................................................................................................................................  

  ......................................................................................................................................  

 

 

 

Veszprémvarsány, 20……év…………………………hó……………nap 

 

 

 

 

   ...........................................................................................  

                                      PH. intézményvezető 

 bölcsőde intézményegység vezetője 


