
 

 

Ü r ö m i  H ó v i r á g  B ö l c s ő d e  

2 0 9 6  Ü r ö m ,  P e t ő f i  u .  2 2 .  

Mobil: (06 20) 405 5397;  

Levelezési cím: 2096 Üröm, Pf. 68. 

e-mail: bolcsode@urom.hu 

FELVÉTELI KÉRELEM  

az Ürömi Hóvirág Bölcsőde nappali ellátásának igénybevételére  

 

Gyermek neve: ……………………………………………………………………………… 

Anyja leánykori neve: ………………………………………………………………………… 

Címe:……………………………………………………………………… …………………. 

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

Mikortól kéri a felvételt: …………………………………………………………………….. 

 

Szülők Anya Apa 

 

Név:  

Szül. hely, idő: 

Anyja neve:  

Családi állapot: 

Lakóhely és ha van, akkor a   

tartózkodási hely  is: 

Állampolgárság: 

Munkahely: 

Ha nem dolgozik, akkor 

kérjük beírni, hogy milyen 

gyermekellátási támogatásban 

részesül:  

Telefonszámok: 
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A háztartásban nevelt gyermekek száma:      

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök.   igen  nem 

 

A gondozási díj (napi 1.350.-Ft) fizetését vállalom.    igen  nem 

 

Gyermekétkeztetési díj normatív kedvezményére jogosult vagyok. igen  nem 

 

 

 

………………………..20. ……………………… 

 

 

……………………………………    …………………………………. 

szülő/törvényes képviselő aláírása    szülő/törvényes képviselő aláírása 

     

 



 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

 

Intézményünk személyi térítési díja étkezési- és gondozási díjból áll, melynek teljes összege 

1960.-Ft/nap/fő. 

 

 

 

Az étkezési díj összege 610.-Ft/nap/fő. 

 

Az étkezési díjból a 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§ értelmében a következő esetekben van 

lehetőség 100%-os kedvezmény igénybevételére: 

 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  

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

gyermeket nevelnek 

- olyan családban él, amelyben három, 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, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át, (ez az összeg 2020-

ban 139.100.-Ft) 

- nevelésbe vették 

 

A kedvezmény  igénybevétele esetén a szülő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a fent 

nevezett tények fennállásáról. 

 

 

 

 

 

 

A gondozási díj összege a 19/2019 (XII.19.) számú önkormányzati rendelet alapján 1.350.-

Ft/gondozási nap. 

 

Az Üröm Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 24/2015 (XII.17.) számú rendelete 1§(2) 

bekezdése értelmében 50%-os díjfizetési kedvezmény igényelhető: 

„A megállapított személyi térítési díjból 50%-os kedvezmény a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével, a több gyermekes családoknak, 

illetve a szociálisan rászorulóknak adható az összes körülmény mérlegelése után”  

(például jövedelemnyilatkozat a szülők részéről, környezettanulmány lefolytatása) 

 

 

 


