
BEIRATKOZÁSI KÉRELEM 

A REFORMÁTUS CSILLAGOCSKA BÖLCSŐDÉBE 

 

A kérelmet benyújtó □szülő  /  □törvényes gyám adatai: 

Név: _____________________________________________________________________ 

Lakcím:  

Város / település neve: _________________________________________________ 

Utca: ___________________________________ Házszám: ______________ 

Családi állapot: □ házas  □ egyedülálló   □ elvált 

A gyermeknevelési szabadságon lévő szülő/gyám munkába való visszaállásának dátuma: 

________________________________ 

 

A beiratott kisgyermek adatai: 

Név: ________________________________________________ 

Személyiszám – CNP: _________________________________ 

 

A kisgyermek testvérére/testvéreire vonatkozó adatok: 

S.sz. 
A beiratni kívánt kisgyermek 

testvérének/testvéreinek neve 

A beiratni kívánt kisgyermekkel 

való rokoni viszony 

T1  □ fiú testvér    □ leály nestvér    □ iker testvér 

T2  □ fiú testvér    □ leály nestvér    □ iker testvér 

T3  □ fiú testvér    □ leály nestvér    □ iker testvér 

T4  □ fiú testvér    □ leály nestvér    □ iker testvér 

 

 



A bölcsődébe való beiratkozáshoz szükséges iratok listája. 

Kérjük jelölje be azokat, amelyeket az iratgyűjtőbe elhelyezett. 

□ Beiratkozási formanyomtatvány. 

□ Gyermek születési anyakönyvének másolata (leadáskor az eredeti felmutatásával). 

□ Szülők/törvényes gyám, vagy gyámok személyazonossági igazolványának másolata 

(leadáskor az eredeti felmutatásáva). 

□ Szülők/törvényes gyámok házassági anyakönyvi kivonatának másolata (leadáskor az 

eredeti felmutatásával), vagy adott esetben a házasság felbontására vonatkozó végső 

bírósági határozat másolata, vagy a válási igazolás másolata (leadáskor az eredeti 

felmutatásával). 

□ Adott esetekben az egyik szülő halotti bizonyítványának, vagy a halottá való 

nyilvánításának a bírósági határozat másolata. 

□ Kiskorú testvér/-ek születési anyakönyvének másolata, másolatai. 

□ A gyámságba vételi határozat, örökbefogadási határozat másolata. 

□ Szülők jövedelemigazolása (az egyfőre eső jövedelem kiszámításához):  

- amennyiben mindkét szülő alkalmazott, akkor az utolsó három havi bruttó- és nettó 

jövedelemről szóló igazolás a munkáltatótól, 

- amennyiben az egyik szülő munkanélküli, akkor a pénzügyi szervek – ANAF – által 

kiállított igazolás, 

- amennyiben a szülők, vagy szülők valamelyike nem alkalmazott, hanem más tipusú 

jövedelme van – magánvállalkozó (PFA), vállalkozó – szintén a pénzügyi szervek – 

ANAF – által kiállított, az elmúlt évre vonatkozó jövedelemigazolást kell 

mellékelnie. 

□ Abban az esetben, ha a szülők/törvényes gyámok még tanulnak, akkor az oktatási 

intézmény által kiállított igazolást kell mellékelni. 

□ Nagykorú, felsőoktatás nappali tagozatán tanuló testvér számára az illető felsőfokú 

oktatási intézmény által kiállított igazolás. 

□ Közösségbe való beiratkozáshoz szükséges háziorvosi igazolás (mellékelt 

formanyomtatvány). 

A beiratkozáshoz szükséges iratokat iratgyűjtőbe kell helyezni, lehetőleg abban a sorrendben, 

ahogyan a felsorolásban megjelennek. 

 

Dátum: __________________  Kérelmező szülő, vagy törvényes gyám aláírása 

       _________________________ 


