
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tisztelt Szülők! 

 
 
Kérjük Önöket, hogy az alábbi iratokat és igazolásokat legyenek szívesek a bölcsőde gazdasági 
irodáján leadni: 
 

- gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya 
- gyermek oltási kiskönyve 
- diétás étkezés igénylése esetén orvosi szakvélemény 
- 3 napnál nem régebbi gyermekorvostól igazolás, hogy a gyermek közösségbe jöhet 

(beszoktatás 1. napjára kell hozni) 
- szülők/ törvényes képviselők részéről személyi igazolvány, lakcímkártyája 
- külföldi állampolgárok esetében a tartózkodás jogcíméről szóló igazolás 
- minkét szülő/ törvényes képviselő munkáltatói igazolása (vállalkozó/ őstermelő szülő esetén 

nyilatkozat arról, hogy a munkavégzés napi hány órában történik) 
- a családban nevelt 3 vagy több kiskorú gyermek esetén az emelt családi pótlék folyósításáról 

szóló határozat 
- egyedülálló szülő esetén az emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolás 
- a Polgármesteri Hivatal által kiállított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló 

határozat – amennyiben erre jogosult 
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakvélemény 
- ha a gyermek tartós beteg, vagy a családban tartós beteg gyermeket ápolnak az érintett 

gyermek orvosi szakvéleménye  
- iskolalátogatási igazolás, amennyiben a családban van 18 évesnél nagyobb gyermek  

(a gyermekek számának megállapításának figyelembe veendő gyermek: egy lakásban lakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek, vagy 
a 25 évnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szerveztt felsőoktatásban részt vevő vagy 
felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek) 

- elvált szülők esetén bírósági végzés 
- 1db A/5 méretű üzenőfüzet (beszoktatás 1. napjára kell hozni) 
 
Jövedelem alapú besoroláshoz szükséges: 
- mindkét szülő esetében a beszoktatás kezdetét megelőző 1 havi jövedelem igazolás 
- családi pótlék és egyéb családsegítő ellátás (GYED, GYES) határozata + utalásról igazolás 
 
Intézményi maximális térítési díj: 
- amennyiben a szülők/törvényes képviselők vállalják az Intézményi térítési díj összegének 

kifizetését (2000 Ft/nap), abban az esetben elegendő munkáltatói igazolás mindkét szülő 
részéről – nem szükséges a jövedelem, családi pótlék és egyéb családsegítő járandóság 
igazolása (külön nyomtatvány kitöltése szükséges)  

 
 
Dabas, 2021.09.01. 


