
BÖLCSŐDEI FELVÉTELI SZABÁLYZAT, TÁJÉKOZTATÓ 

 A bölcsődei ellátásra jogosultak köre 

A Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ bölcsődéibe (Kaba, Tetétlen, 
Biharnagybajom, Báránd) a városban, a községben bejelentett lakóhellyel rendelkező 
szülők kérhetik gyermekük elhelyezését, ha életvitelszerűen a településeken 
tartózkodnak. 

Bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától annak az évnek augusztus 31-ig helyezhető el, 
amikor a 3. életévét betölti. 

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, 
nevelői, gondozói munkavégzésük, munkerőpiaci részvételt elősegítő programban, 
képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni. 

A bölcsődei felvételnél – az alábbi sorrendben – előnyt élvez különösen az a gyermek: 

• akit egyedülálló szülő nevel 

• akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a 3 főt meghaladja 

• aki családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra 
van szükség (védelembe vett gyermeket) 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesülő gyermeket 

 

 A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 
 
A bölcsődébe a felvétel önkéntes, a szülő saját elhatározásából kérheti. A felvételi 
kérelmet a szülő (törvényes képviselő) személyesen terjesztheti elő. A gyermek bölcsődei 
felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: 

1. a körzeti védőnő 

2. a házi gyermekorvos vagy a háziorvos 

3. a szociális illetve családgondozó 

4. a gyámhatóság is. 

A bölcsődei beiratkozásokra minden év áprilisában kerül sor. A beiratkozási napokat a 
fenntartó meghirdeti, illetve az intézmény honlapján közzéteszi. A nevelési év közben 
felvétel csak szabad férőhely esetén lehetséges, a férőhelyet üresen fenntartani nem lehet. 
Azonnal gondoskodni kell a védelembe vett gyermekek felvételéről. Az ellátást lehetőség 
szerint a gyermek lakóhelyéhez , tartózkodási helyéhez legközelebbi bölcsődében kell 
biztosítani. A bölcsődék közötti választási lehetőség csak a meghirdetett jelentkezés 
időpontjában benyújtott igények esetén lehetséges. 

Beíratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

+ A lakcímkártya, Taj kártya (gyermek, törvényes képviselő) 

+ Munkáltatói igazolások (anya/apa) 

+ Iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén 

 

 

 



+A családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár  

igazolását a családi pótlék folyósításáról. 

+ Vállalkozó szülő esetén nyilatkozat arról, hogy a munkavégzés napi hány órában  

történik 

+ Orvos által kiállított igazolás arról, hogy a szülő orvosilag igazolt állapota alapján a  

gyermeke napközbeni ellátását csak részben tudja biztosítani 

+ Egyedülálló szülő esetén a Magyar Államkincstár igazolását a magasabb összegű családi 
pótlék folyósításáról 

+ Az illetékes Munkaügyi Központ igazolása a munkaerőpiaci képzésen 

való részvételről 

+ Az ellátásra való jogosultságot igazoló gyermekorvosi igazolás 

+ Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását az emelt családi 

pótlék folyósításáról 

+ A háziorvos, vagy házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi 
állapota alapján bölcsődében gondozható, nevelhető. 

 

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel 
megállapodást köt, mely megállapodásban kitér: 

• az ellátás várható időtartamára, 

• a fizetendő étkezési térítési díj mértékére, 

• a fizetésre vonatkozó szabályokra, 

• a szolgáltatások formájára, módjára. 

 

 A bölcsődei ellátás megszűnése: 
A bölcsődei ellátás megszűnik: 

• a jogosultsági feltételek megszűnésével, 

• a szülő vagy a törvényes képviselő kérelmére (kivétel ez alól a 

védelembe vett, bölcsődei ellátásra kötelezett gyermek), 

• a bölcsődei házirend súlyos megsértése esetén, 

• a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a 

gyermeknek az ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, 
illetőleg magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. 

 


