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A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJE 
 

A hódmezővásárhelyi önkormányzati fenntartású bölcsődékbe olyan kisgyermek vehető fel (20 hetes 

kortól 3 éves korig), aki Hódmezővásárhely közigazgatási területén, illetve – üres férőhelyek esetén – 

vonzáskörzetében él, és ő vagy valamely törvényes képviselője ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási 

hellyel (lakcímmel) rendelkezik. 

 

A gyermek bölcsődébe történő felvételét kérheti: 

- a szülő (gondviselő) 

- egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti továbbá:  

- védőnő, gyermekorvos 

- szociális-és családgondozó 

- gyermekjóléti szolgálat 

- gyámhatóság 

 

A felvételi eljárás menete: 

1. Felvételi kérelem benyújtása (nem egyenlő a beíratással) 

2. Felvételi kérelem elbírálása 

3. Szülő kiértesítése a felvétel eredményéről 

4. Felvételt nyert gyermek beíratása a bölcsődébe (Bölcsődei jogviszony létesítése) 

5. Bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése (Beszoktatás) 

 

1. A bölcsődékben az előjegyzés és a felvételi kérelem benyújtása egész évben folyamatos, a 

szülőknek - abban az esetben, ha több üres férőhely kínálat van, akkor - lehetősége lehet kiválasztani 

a neki tetsző, illetve lakóhelyéhez közelebb eső intézményt.  

 

A Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde tagintézményeibe való jelentkezés esetén jelenleg a 

választott tagintézmény bölcsődevezetőjénél történik az igénybejelentés, jelentkezés az alábbi 

időpontokban: 

- hétfő-csütörtök: 9.00-15.00 között 

- pénteki napon: 9.00-12.00 között 

 

A jelentkezéshez/felvételhez szükséges dokumentumok: 

- felvételi kérelem 

- szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya) 

 

Külföldi állampolgárok gyermekei esetében szükségesek: 

- a szülő és a gyermek tartózkodási engedélye 

- a szülő és gyermek lakcímkártya 

- a gyermek magyar nyelvű oltási könyve 

- a gyermek TAJ száma 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata  

 

2. A felvételi kérelmet a bölcsődevezető saját hatáskörben bírálja el, a bírálat szempontjai az alábbiak: 

- illetékesség és hatáskör, 

- elhelyezés sürgőssége, krízis jellege, 

- gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi állapota, 

- gyermek életkora, 

- speciális ellátási igények, 

- az üres férőhelyek megléte. 
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3. A felvételi kérelmek elbírálását követően a megadott elérhetőségen értesítjük a szülőket a felvételi 

eljárás eredményéről, s felvétel esetén a további tennivalókról. 

 

4. A beiratkozáshoz (bölcsődei jogviszony létesítéséhez) szükséges dokumentumok: 

A bölcsődei beíratás – a gyermek felvételéről szóló értesítést követően – a szülő által kiválasztott, 

illetve kijelölt intézményben történik a bölcsőde vezetőjével előre egyeztetett időpontban. 

 

- együtt élő családtagok 30 napon belüli nettó jövedelemigazolásai, illetve munkáltatói 

szándéknyilatkozat a foglalkoztatásra vonatkozóan 

- szülő (gondviselő) személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya) 

- külföldi állampolgárok esetén a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás 

- gyermek magyar nyelvű oltási könyve 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az arról szóló határozat 

 

A beiratkozás előtt, előzetes bejelentkezéssel a bölcsődevezetővel egyeztetett időpontban a 

szülőknek lehetőségük van megtekinteni a bölcsődéket, megnézhetik a csoportokat, rövid 

tájékoztatást kaphatnak a bölcsődei életről. 

 

Térítési díj kedvezmények igényléséhez szükséges iratok: 

- együtt élő családtagok 30 napon belüli nettó jövedelemigazolásai 

- igazolás a családi pótlékról, GYES-ről, GYED-ről 

- egyedülálló szülő esetében igazolás a gyermektartás összegéről, 

- gyermekelhelyezésre vonatkozó dokumentum 

 

5. A bölcsődei ellátás igénybevétele a beszoktatással kezdődik. A szülővel történő fokozatos 

beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Egy családtag jelenléte 

biztonságot ad, segíti a kisgyermeknevelő és a gyermek között az érzelmi kötődés kialakulását, 

ezzel az új környezethez való alkalmazkodást. 

 

Hódmezővásárhely, 2021. március 1. 

 

 

Brujmann Krisztina 

intézményvezető 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Térítési díj kedvezményre jogosultak köre  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 21/B. § (1) 

bekezdése alapján az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban 

részesülő gyermek számára, ha  

▪ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesül,  

▪ tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek,  

▪ olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek,  

▪ olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és 

társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át (2022. évben: 172.900,- 

Ft/hó/fő), vagy 

▪ nevelésbe vették.  

A kedvezmények igénybevételének feltétele: a szülő, törvényes képviselő nyilatkozata a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. számú 

mellékletei alapján. 


