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A felvételi szabályzat kiadásának célja: 

A bölcsődei felvétel egységes rendszerbe foglalása. 

A szabályzat személyi hatálya: 

Kiterjed a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődébe jelentkezőkre és az intézményvezetőre. 

Jogszabályi rendelkezések: 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

 A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről       
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I. A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL IDEJE 

A bölcsődei nevelési év: szeptember 1-től a következő év augusztus 31-éig tart. 

A nevelési évre, a bölcsődei felvételre történő jelentkezés az óvodai beiratkozással egyidőben 

történik, melynek pontos időpontját írásban az önkormányzat honlapján és az óvoda 

hirdetőtábláján és honlapján tesszük közzé. 

II. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 

Az ellátandó célcsoport 

Bölcsődénkben ellátjuk azokat a kisgyermekeket, - elsősorban körzeten belül-, akiknek szülei 

munkavállalásuk miatt nem tudják megoldani gyermekeik napközbeni felügyeletét. Továbbá 

férőhelyet biztosítunk azon gyermekeknek, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt szükséges a 

bölcsődei nevelés, gondozás. 

Bölcsődénk a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő - 20 hetes - 3 éves korú - 

gyermekek napközbeni ellátását szakszerű nevelését és gondozását végző intézmény. Ha a 

gyermek a 3. évét betöltötte a bölcsődei nevelési és gondozási év végéig maradhat a 

bölcsődében. 

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még 

nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos vagy a szakértői bizottság nem 

javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének 

betöltését követő augusztus 31- ig.  

A felvétel rendje 

Bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen 

ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. 

A törvényes képviselő részéről történő szóbeli és írásbeli igénybejelentést követően a gyerekek 

előfelvétele történik, a végleges felvételről munkáltatói igazolás benyújtása után az 

intézményvezető dönt. 

A bölcsődei csoportba felvehető gyermekek száma 12 fő, ettől abban az esetben lehet eltérni, 

ha minden gyermek betöltötte a 2. életévét. Ebben az esetben felvehető gyermekek száma 14 

fő.
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A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, 

nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára: 

 akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, 

 felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 

 betegségük 

 vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

A gyermekek bölcsődébe történő felvételét kérheti a szülő hozzájárulásával: 

 Körzeti védőnő 

 Házi gyermekorvos 

 Szociális, ill. családgondozó 

 Gyermekjóléti szolgálat 

 Gyámhatóság 

A bölcsődébe történő felvételnél indokolt előnyben részesíteni azt a gyermeket: 

 akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

 akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt három vagy több 

gyermeket nevelnek, 

 akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni. 

 Előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermeket, akinek szülője/törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. 

 A gyermek bölcsődei ellátását biztosítani kell, ha a védelembe vételi eljárás során 

elrendelték, 

 akinek egyik szülője munkaképtelen. 

A bölcsőde felvételi körzete Zirc közigazgatási területe. Körzethatáron kívülről jövő 

jelentkezőket csak a szabad férőhelyek terhére fogadunk. A felvételnél előnyben részesítjük, ha 

a gyermek a 2,5 életévét adott év augusztus 31-ig betölti, és valamely ok miatt a gyermek óvodai 

jogviszonya nem jött létre. A felvételi könyvbe minden gyermeket be kell jegyezni. 

A gyermekek felvétele egész évben folyamatos, a szabad férőhelyek erejéig. Január 31. után 

előjegyzett férőhelyet nem tartunk fenn.
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Soron kívüli felvétel: 

Azon szülők esetében, akik a megjelölt időszakban nem jelezték gyermekük felvételi szándékát, 

de időközben sikerült munkába állniuk vagy egyéb indok miatt szükségük van bölcsődei 

ellátásra, soron kívüli felvételt kérhetnek az intézményvezetőtől. Ekkor a gyermek felvételre 

kerül, amennyiben van szabad férőhely a bölcsődében. 

III. AZ ELLÁTÁS IGÉNYLÉSÉNEK MÓDJA 

A szülő írásos kérelmére jön létre. A szabad férőhelyek függvényében történik a gyermek 

felvétele. 

A gyermek felvételét az erre rendszeresített Szülő által kitöltött bölcsődei felvételi kérelem 

benyújtásával lehet kérni. (1. számú melléklet) 

Munkáltatói igazolás szükséges. (2. számú melléklet) 

Felvétel: a fenti bekerülési előnyöket, az igénylés idejét és a beérkezés sorrendjét is figyelembe 

véve történik. 

Bemutatandó okmányok: 

 a gyermek anyakönyvi kivonata  

 a gyermek és szülők nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány (lakcímkártya); 

 a gyermek nevére kiállított TAJ kártya; 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat 

 három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Magyar Államkincstár igazolása a 

családi pótlék folyósításáról 

 tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, magasabb összegű családi pótlék 

megállapításáról  

 a szülő nappali tagozatos tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított 

iskolalátogatási igazolása 

 az illetékes munkaügyi központ igazolása a munkaerőpiaci képzésen való részvétel 

idejéről 

 a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolás 

 egyedülálló szülő esetén a MÁK igazolása az emelt összegű családi pótlék 

folyósításáról. 

A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Mindkét szülő aláírása szükséges a 

kérelem benyújtásakor. 
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A kérelem benyújtásakor az intézményvezető tájékoztatja az ellátásra jogosult gyermek 

Törvényes képviselőjét a személyes gondoskodás feltételeiről. (Gyvt. 33.§)  

Az összes szükséges dokumentum rendelkezésre állása után a sikeres felvétel esetén az 

intézményvezető 10 napon belül értesíti a Szülőt, Törvényes képviselőt (3. sz. melléklet). Ha a 

felvételi kérelmet férőhelyhiány miatt nem lehet teljesíteni (4. sz. melléklet), úgy tájékoztatni 

kell a törvényes képviselőt a további lehetőségekről, a várólistára kerülésének módjáról, 

valamint a jogorvoslat módjáról.  

Ha a várólistán szereplő gyermek családjában a bölcsődei ellátást érintő körülményekben 

bármilyen változás  következik be, úgy a törvényes képviselő köteles a változást 15 napon belül 

az intézményvezetőnél bejelenteni. 

A bölcsődei felvételnél a felvett létszám a férőhelyek 100%-át nem haladhatja meg. 

IV. A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS 

1. A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a gyermek törvényes 

képviselőjével    megállapodást (5. számú melléklet) köt az alábbiakról: 

 az ellátás kezdetének időpontjáról 

 az intézményi ellátás időtartamáról (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölése), 

 a fizetendő intézmény térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról; 

 a fizetendő étkezési térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról; 

 a szolgáltatások formájáról, módjáról. 

2. A mindenkori térítési díjakról a fenntartó dönt. 

3. A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei 

ellátásának megkezdését megelőző két héttel az intézmény vezetőjének munkáltatói 

igazolást nyújt be vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő 

nála alkalmazásban fog állni,  megjelölve annak kezdő időpontját is. 

4. A bölcsődei ellátás megkezdésekor a törvényes képviselő /szülő/ nyilatkozik arról, hogy a 

gyermek étkeztetési normatív kedvezményre jogosult-e.   
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V. AZ ELLÁTÁS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik, ha: 

 a megszüntetést a szülő kéri, 

 a gyermek egészségügyi állapota miatt bölcsődei gondozásra alkalmatlan, 

 a gyermek hozzátartozója az ismételt figyelmeztetés ellenére megsérti a 

házirendet, 

 a gyermek óvodai felvételt nyert. 

 

Csatolva mellékletként: 

1.sz. melléklet: Bölcsődei felvételi kérelem 

2.sz. melléklet: Munkáltatói igazolás 

3.sz. melléklet: Felvételi értesítő 

4.sz. melléklet: Értesítés 

5.sz. melléklet: Megállapodás 

6.sz. melléklet: Nyilatkozat 

 

 

  



 

9 
 

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde  8420 Zirc, Alkotmány u. 12. Tel.: 06/88/414-504 
e-mail: kozos.beno@gmail.com  OM azonosító: 036822  Adószám: 15569444-1-19 

Intézményvezető javaslata: 

 __________________________________  

Nyilvántartásba vétel dátuma: 

 __________________________________  

Intézményi térítési díj (étkezés): ___ Ft/nap 

Személyi térítési díj (gondozás): ___ Ft/nap

Intézményvezető aláírása: __________________________   P.H.

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM 

Gyermek neve: _____________________  

Születési hely: ______________________ 

 __________________________________  

Születési idő: _______________________  

Állandó lakcím: _____________________  

Tartózkodási hely: ___________________  

TAJ szám: _________________________ 

Ellátás igényének indoka: 

a) munkavégzés/tanulmányok folytatása 

b) szülő betegsége 

c) gyermek fejlődése érdekében  

d) egyedülálló szülő 

e) 3/több kiskorú eltartása 

f) szociális helyzet  

g) egyéb: _________________________  

Mikortól kéri a bölcsődei ellátást? _______________________________________________  

Anya neve: 

 ________________________________  

Anya leánykori neve: 

 ________________________________  

Születési hely: ____________________  

Születési idő: _____________________  

Állandó lakcím: ___________________  

Tartózkodási hely: _________________  

Telefonszám: _____________________  

E-mail cím: ______________________ 

Apa neve: 

 _________________________________   

Születési hely: ______________________  

Születési idő: _______________________  

Állandó lakcím: _____________________  

Tartózkodási hely: ___________________  

Telefonszám: _______________________  

E-mail cím: ________________________   

mailto:kozos.beno@gmail.com
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Saját háztartásában nevelt gyermekek száma: _____ fő 

Testvérek elhelyezése (óvoda, iskola, stb…) 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

A szülők együtt élnek nem élnek  együtt.  (a megfelelő aláhúzandó) 

A szülők a gyermek feletti felügyeleti jogot  

együtt gyakorolják az anya gyakorolja az apa gyakorolja. 

A gyermekre vonatkozó információk: (a megfelelő aláhúzandó) 

1. Ételallergia: IGEN NEM 

2. Tartósan beteg: IGEN NEM 

3. SNI gyermek: IGEN NEM 

4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatott: IGEN NEM 

5. Három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermek: IGEN NEM 

6. Egyedülálló szülő által nevelt gyermek: IGEN NEM 

7. Védelembe vett gyermek: IGEN NEM 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fent közölt adatokban változás következik be, azt 15 

napon belül az intézményvezetővel közölnöm kell. 

Kijelentem, hogy az intézményi ellátás tartamát; az ellátás, az értékmegőrzés feltételeit, a 

házirendet, a panaszjog gyakorlásának módját, a térítési díj mértékét, befizetésnek módját 

megismertem. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez csatolnom kell az intézményvezető által felsorolt 

igazolásokat, dokumentum másolatokat (pl.: munkáltatói, orvosi, iskolalátogatási igazolás). 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. 

Dátum: .........................................  

  ______________________   ______________________  

 szülő aláírás szülő aláírása  
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Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 8420 Zirc, Alkotmány u. 12. Tel.: 06/88/414-504 

e-mail: kozos.beno@gmail.com OM azonosító: 036822 Adószám: 15569444-1-19 

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 

bölcsődei ellátás igényléséhez 

Gyermek adatai: /szülő tölti ki!/ 

Neve: .......................................................................................................................................................... 

Születési ideje: ............................................................................................................................................

Munkáltató adatai: 

Név: ...................................................................................................................................................................  

Székhely: ...........................................................................................................................................................  

Adószám: ...........................................................................................................................................................  

Telefon, e-mail cím: ..........................................................................................................................................  

Munkavállaló adatai: 

Név: ...................................................................................................................................................................  

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

Lakcím: .............................................................................................................................................................  

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

A Munkáltató képviseletében  ...........................................................  (név) igazolom, hogy fent nevezett 

Munkavállaló  .................................................................................... . -tól alkalmazásunkban áll.  

Jogviszony időtartama* határozott vagy határozatlan időre szól.  

Határozott idejű munkaszerződés esetén a munkaviszony vége:  .......................... év  ..........  hó  .........  nap. 

A foglalkoztatás jellege* teljes vagy részmunkaidő.  

A foglalkoztatás módja* GYES melletti foglalkoztatás vagy GYED melletti foglalkoztatás. 

A Munkavállaló nem áll felmondás alatt, gyermekvállalása után  ....................  év  .........  hó ....... napjától 

ismételt foglalkoztatására számítunk.  

Jelen igazolást Munkavállaló kérésére, bölcsődei jelentkezéséhez adtam ki.  

 ..................................... , .........................  év, ..............  hó ................ nap 

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

 aláírás, bélyegző  
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Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 8420 Zirc, Alkotmány u. 12. Tel.: 06/88/414-504 

e-mail: kozos.beno@gmail.com OM azonosító: 036822 Adószám: 15569444-1-19 

 Iktatószám: 

 ___________________________________   ___________________________________ 

 részére gyermek neve 

 ___________________________________  

 lakcím 

FELVÉTELI ÉRTESÍTÉS 

Kedves Szülők! 

Értesítem Önöket, hogy felvételi kérelmük alapján gyermekük  ......................................naptól 

bölcsődei felvételt nyert. 

A 100%-os bölcsődei étkezési térítési díj Zirc város Képviselő testületének határozata alapján: 

 ..................  12.31-ig  ...............................  Ft. 

Az igénybe vehető kedvezményekről a felvételi kérelem beadásakor, valamint folyamatosan 

tájékoztatjuk Önöket. 

A beszoktatással kapcsolatos teendőkről és a házirendről a kisgyermeknevelők, valamint az 

intézmény vezetője személyesen tájékoztatja Önöket. 

Amennyiben a felvételi kérelem kitöltésekor közölt adatokban változás áll be, azt 15 napon 

belül az intézmény vezetőjével közölni szükséges. 

Zirc, 

 P.H. 

 Kovács Mónika 

 intézményvezető  
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Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 8420 Zirc, Alkotmány u. 12. Tel.: 06/88/414-504 

e-mail: kozos.beno@gmail.com OM azonosító: 036822 Adószám: 15569444-1-19 

 Iktatószám: 

 ___________________________________   ___________________________________ 

 részére gyermek neve 

 ___________________________________  

 lakcím 

FELVÉTELI ÉRTESÍTÉS 

Kedves Szülők! 

Értesítem, hogy  ................................................................................................  nevű 

gyermeke(i) bölcsődei elhelyezését jelenleg - férőhelyhiány miatt - biztosítani nem tudom. 

Tájékoztatom, hogy ezen döntés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül benyújtott 

kérelme alapján lehetősége van arra, hogy igénye várólistára kerüljön. 

Továbbá tájékoztatom a Gyvt. 1997. évi XXXI.tv. 32§ (4) alapján az elutasítást tartalmazó 

értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat fellebbezéssel. 

Zirc, 

 

 P.H. 

 Kovács Mónika 

 intézményvezető  
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Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 8420 Zirc, Alkotmány u. 12. Tel.: 06/88/414-504 

e-mail: kozos.beno@gmail.com OM azonosító: 036822 Adószám: 15569444-1-19 

MEGÁLLAPODÁS 

gyermekek napközbeni ellátása / bölcsődei ellátás igénybevételéhez 

mely létrejött a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde vezetője és  .......................... törvényes 

képviselő / szülő a továbbiakban ellátást igénylő között. 

A bölcsődei ellátás kezdő időpontja:  ............................................ tartama:  ................................  

(várható befejezése:  ........................................................ ) 

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

A bölcsőde vezetője az alábbiakat biztosítja az ellátást igénylő szülő gyermeke számára: 

 a bölcsődei ellátás alapelveire épülő szakszerű gondozást-nevelést, 

 napi négyszeri étkezést, (törvényi kedvezmények biztosításával), nyugodt alvást, 

pihenést, 

 a gyermek szabadlevegőn tartózkodását, 

 az önálló játéktevékenység támogatását, a gyermek fejlettségének megfelelő 

készségfejlesztést, 

 különleges bánásmódot igénylő gyermek esetében korai fejlesztés támogatását. 

Az ellátást igénylő tudomásul veszi, hogy az intézményben az intézményi térítési díj napi 

 .......................  Ft, az étkezési térítési díj napi .....................  Ft, melyet az intézmény 

fenntartója- (Zirc és Lókút Óvodatársulás, Zirc Város Önkormányzata) - a törvényi előírásokat 

figyelembe véve megváltoztathat, melyről az ellátást igénylő szülő értesítést kap.  

A térítési díjat előre, a tárgy hónap 15-ig, egy évre előre kifüggesztett időpontban kell az ellátást 

nyújtó intézménynek megfizetni. 

Amennyiben a szülő a térítési díjfizetés kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény 

vezetője követelését elküldi a fenntartónak, és az ellátást felfüggeszti. 

A személyi és étkezési térítési díjfizetésre kötelezett személy: 

neve: ........................................................................................................ 

születési neve: ......................................................................................... 

születési ideje, helye: ............................................................................... 

lakcíme/ tartózkodási helye: .................................................................... 

elérhetősége: ............................................................................................ 

személyigazolvány száma: ......................................................................  
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A bölcsődei ellátás megszűnik: 

 a szülő, egyéb törvényes képviselő bejelentése alapján 

 ha a gyermek a jogszabályban meghatározott életkort betöltötte 

 aki a bölcsőde orvosának, illetve szakértői bizottságnak szakvéleménye szerint 

egészségi állapota, egyéb ok miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg 

magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek egészségét. 

Az intézményvezető és a kisgyermeknevelő tájékoztatta a szülőt az ellátás tartamáról és 

feltételeiről. 

Az intézmény által vezetett, gyermekre vonatkozó dokumentáció: üzenő füzet, egészségügyi 

törzslap, fejlődési lap és csoportnapló. 

Az intézmény a bölcsődébe behozott tárgyakért, ékszerekért felelősséget nem vállal. 

Az intézmény házirendje: állandóan kifüggesztve a faliújságon megtalálható. 

A panaszjog gyakorlásának módja:  

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét 

ellátó érdek-képviseleti és szakmai szervek a Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak szerint 

panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumánál az ellátást érintő 

kifogások orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 

kötelezettségszegése esetén. Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt 

kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. 

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a 

gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 

15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy a megtett intézkedéssel nem 

ért egyet. 

A Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde vezetőjének elérhetősége: Kovács Mónika Zirc, 

Alkotmány u. 12., telefon: 88/ 414-504, mobil: 30/ 7323-427, e-mail: kozos.beno@gmail.com. 

Az érdekképviseleti fórum tagjai: szülők részéről 1 fő, intézményvezető, a fenntartó által 

delegált személy. 

Az ellátást igénylő a Házirend egy példányát átvette, az abban foglaltakat tudomásul vette, 

vállalta a betartását. A házirend a szülőkre és hozzátartozókra egyaránt vonatkozik. A szülő 

nyilatkozik arról, hogy a felvételnél közölt adatok a valóságnak megfelelnek, vállalja, hogy a 
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kérelméhez csatolja a felvételhez szükséges dokumentumokat, valamint, ha a közölt adatokban 

változás következik be, azt az intézményvezetővel 15 napon belül tudatja. 

Jelen megállapodás a gyermek ellátásának megszűnésével automatikusan hatályát veszti. 

A megállapodást és a tájékoztatást a felek - mint akaratukkal megegyezőt- tudomásul vették és 

aláírták. 

Az intézményvezető a törvényes gondviselőnek az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról 33.§-a által előírt tájékoztatást megadta. 

Zirc, 

 P.H. 

  ...................................................   ...................................................  
 ellátást igénylő /törvényes képviselő / szülő ellátást igénylő /törvényes képviselő / szülő 

 

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

 Kovács Mónika 

 intézményvezető  
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NYILATKOZAT 

a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés 

igénybevételéhez 

1. Alulírott ........................... (születési név: .............................., születési hely, idő ................., ..... ... ... 

anyja neve: ..............................) ........................................ szám alatti lakos, mint a 

1.1. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: 

...................................................), 

1.2. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: 

...................................................),* 

1.3. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: 

...................................................),* 

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív 

kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):** 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ...... napjától, 
b) tartósan beteg vagy fogyatékos, 
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,*** 
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 

----------------------------------------------------------------------- 
f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér  
(200000) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 

csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.  
1a. Az étkeztetés biztosítását 
□ kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy 

□ a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy 

□ a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy 

□ bölcsőde esetében 

□ a déli meleg főétkezés mellett a reggeli főétkezés és két kisétkezés, vagy 

□ a következő étkezések: ......................................................... 
vonatkozásában kérem. 
1b. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő 

egészségi állapotra tekintettel: ...................................................... 
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív 

kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. 
Dátum: Zirc, …………………………. 

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

az ellátást igénybe vevő 

(szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett 

gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, 

intézményvezető) aláírása 
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* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után 

ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más törvényes képviselő/gondviselő a normatív 

kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A 

gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek. 

** A megfelelő pont jelölendő! Az f) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben 

az ellátást igénybe vevő gyermek az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg. 

*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: az egy 

lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven 

aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt 

vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól 

függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél 

ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett 

gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt. 
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Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez 

A jövedelemszámítás szabályai 

(Arra az esetre vonatkozik, ha a kötelezett a kedvezményt a Nyilatkozat 1. pont f) alpontjában 

foglaltak alapján kívánja igénybe venni.) 

1. A feltétel csak bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén 

alapozza meg a normatív kedvezményre való jogosultságot, ha a családban az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át 

[2016. évben a 95 960 Ft-ot]. 

2. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő személyek köre: a kérelem benyújtásának 

időpontjában közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban 

együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

2.1. szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

2.2. a tizennyolc éven aluli gyermeket, a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési 

intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali 

képzésben tanuló gyermeket és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a 

nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal 

felnőttet, 

2.3. a 2.1. és 2.2. alpontba nem tartozó, a Polgári Törvénykönyv családjogra irányadó 

szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. 

3. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő jövedelem: a személyi jövedelemadóról 

szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - 

vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes 

jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az 

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást 

kell fizetni. Így különösen: 

3.1. munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz, 

3.2. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből 

származó jövedelem, 

3.3. nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági 

ellátás, rehabilitációs ellátás), nyugdíjszerű ellátások (például korhatár előtti ellátás), 

3.4. a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: 

csecsemőgondozási díj (CSED), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő 

ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, 

árvaellátás], 
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3.5. önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátások (különösen: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj, időskorúak 

járadéka, álláskeresési támogatás), 

3.6. egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű kifizetések stb.). 

4. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. 

5. Rendszeres jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző hónapban kapott 

összeget, míg nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó 

jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy 

havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

6. A családtag által fizetett tartásdíj összegét jövedelemcsökkentő tényezőként kell 

figyelembe venni. 

7. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) bekezdése szerinti 

ellátásokat, így különösen a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, az 

adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott 

támogatást és pótlékot, a gyermekvédelmi nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön 

ellátmányt, az anyasági támogatást, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli 

közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást. Nem 

minősül jövedelemnek továbbá az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az 

egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett 

bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó 

foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre 

irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke. 

8. A nyilatkozat benyújtását megelőzően megszűnt jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni. 

9. A családban az egy főre jutó havi jövedelem összegének kiszámítása: a család összes nettó 

jövedelme [a 2. pont szerinti személyek 3. pont szerinti jövedelmének együttes összege] 

csökkentve a fizetett gyermektartásdíj összegével, majd osztva a jövedelemszámításnál 

figyelembe veendő személyek számával [2. pont]. 

 


