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Hirdetmény 

Tájékoztatás a mini Bölcsődei beiratkozásról 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019. január 2-án induló Mini Bölcsődében a beiratkozás 

időpontja:  

2018. december 10. /hétfő/, 8.00-16.00-ig 

Az újonnan jelentkező gyermekek fogadására a nevelési évben folyamatosan van lehetőség a 

felszabadult férőhelyek számától függően. 

A beiratkozás helye: Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde (2133 

Sződliget, Vörösmarty utca 8-12) 

Fontosabb tudnivalók: 

 A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1):" 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és gyermek bölcsődei nevelését biztosító intézmény. 

A bölcsődei felvételnél előnyben kell részesíteni Gyvt. 43 (3) 

 ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 

30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll- 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 

 a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,  

 az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és   

 védelembe vett gyermeket. 

A mini Bölcsődében a korlátozott férőhelyek végett az alábbi feltételeknek együttesen kell 

megfelelni és ezek döntenek a gyermek bölcsődei felvételi kérelmét illetően: 

 várólistán jegyzett gyermek;  

 a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek; 

 aktív kereső tevékenységet folytató, érvényes munkáltatói igazolással rendelkező 

szülők; 

 Engedélyezett férőhelyek számát 8 főben határozták meg, ezért azon gyermekek 

vehetők csak fel, akik betöltötték a második életévüket. 
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A felvételi kérelmet a Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 

intézményvezetőjéhez kell benyújtani. A döntésről az intézményvezető –a felvétel esetén- 10 

napon belül, írásban értesíti a szülőt/törvényes képviselőt. A kérelem elutasítására vonatkozó 

döntését határozati formában közli. 

Az intézményvezető döntése ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételnek van 

helye, melyet a fenntartóhoz kell benyújtani. Az észrevételről a fenntartó határozattal dönt. 

A mini bölcsődei beiratkozáshoz szükséges okmányok és dokumentumok:  

 a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványok  

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

 a gyermek TAJ kártyája  

 nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét 

igazoló okirat  

 a szülő vagy szülők munkáltatói igazolása 

A felvételi kérelemhez csatolni szükséges: 

 az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel 

idejéről,  

 a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,  

 az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,   

 egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék 

folyósításáról  

 sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményét  

 a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi 

állapota alapján bölcsődében gondozható a beszoktatás megkezdésekor kell bemutatni. 

Amennyiben a felvételi kérelmet – férőhelyhiány miatt – nem teljesíthető, úgy felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy kérelmére a „várólistára” vesszük és üresedés esetén az elhelyezés 

időpontjáról írásban vagy telefonon értesítjük. Szintén várólistára kerül az a gyermek, aki a 

felvételi eljárás során felvételt nyert, ám bölcsődei férőhelyét a felvételi kérelmen jelzett 

időponthoz képest egy héten belül nem veszi igénybe. 

A Mini Bölcsődei beíratás kapcsán felmerülő kérdésekkel, illetve további információval 

Hanákné Durján Ilona intézményvezető kereshető. (2133 Sződliget, Vörösmarty utca 8-12, Tel: 

06 30 485-9348, E-mail: ovoda@szodliget.hu). 

 


