
Balatonfüredi Óvárosi Óvoda 

8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 37. 
telefon/fax: 06-87-342-785   email cím: vezeto@ovarosiovoda.hu 

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

a Balatonfüredi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő óvodákba 

a 2021/22. nevelési évre 

A beíratás ideje 2021.05.03.- 2021.05.07. 

 (Beadási határidő: 2021. május 7.) 

 

A GYERMEK ADATAI 

A GYERMEK ANYAKÖNYVEZETT NEVE: 
 

 

SZÜLETÉSI HELYE, IDEJE: 
 

 

A GYERMEK TAJSZÁMA: 
 

 

A GYERMEK ÁLLAMPOLGÁRSÁGA: 
 

 

ÉDESANYJA SZÜLETÉSI NEVE: 
 

 

A GYERMEK ÁLLANDÓ LAKÓHELYE: 
 

 

A GYERMEK TARTÓZKODÁSI CÍME: 
 

 

 

A SZÜLŐ(K)/TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ(K) ADATAI 

1. SZÜLŐ (ANYA) NEVE: 
 

 

ÁLLANDÓ LAKÓHELYE: 
 

 

TARTÓZKODÁSI CÍME: 
 

 

TELEFONSZÁMA: 
 

 

2. SZÜLŐ (APA) NEVE: 
 

 

ÁLLANDÓ LAKÓHELYE: 
 

 

TARTÓZKODÁSI CÍME: 
 

 

TELEFONSZÁMA: 
 

 

 

ÉRTESÍTÉSI E-MAIL CÍM: 
 

 



Balatonfüredi Óvárosi Óvoda 

8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 37. 
telefon/fax: 06-87-342-785   email cím: vezeto@ovarosiovoda.hu 

Jelenleg jár-e óvodába? (A megfelelő aláhúzással jelölendő)   Igen/Nem 

Az óvoda neve: …………………………………………………………… 

Jár-e bölcsődébe? (A megfelelő aláhúzással jelölendő)             Igen/Nem 

A bölcsőde neve: …………………………………………………………. 

 

Gyermekem felvételét kérem: 
elsősorban a lakóhely/tartózkodási hely/munkahely* szerint körzetes …………………Óvodába 

   nem körzetes …………………………………………………...Óvodába  

másodsorban a lakóhely/tartózkodási hely/munkahely* szerint körzetes ……………...Óvodába  
   nem körzetes …………………………………………………...Óvodába 

harmadsorban a lakóhely/tartózkodási hely/munkahely* szerint körzetes …………….Óvodába 

   nem körzetes …………………………………………………...Óvodába 

 

A jelentkezés elbírálásakor figyelembe vehető szempontok: 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek, éspedig: …………………………………………………..  

Tartós betegség, vagy fogyatékosság, és pedig:……………………………………………….  

Testvér(ek) neve, iskolája/óvodája:…………………………………………………………...  

A szülő munkahelyének címe: ………………….................................................................... 

 

Csatolandó mellékletek:         

A) Igazolás sajátos nevelési igényről (szakértői vélemény),   

B) Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről, 

C) Munkáltatói igazolás arról, hogy a gyermek szülője a felvételi körzetben dolgozik, 

amennyiben a munkahely szerint körzetes óvodába kéri a felvételt. 

D) Nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén 

tartózkodásra jogosító engedélyének másolata. 

 

Egy gyermek részére csak egy jelentkezési lap tölthető ki! 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek, 

- a jelentkezési lapot a szülői felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel 

egyetértésben nyújtottam be,* 

- a szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom.* 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelentkezési lapon szereplő adatokat az általam megjelölt óvodák, 

illetve azok fenntartója az óvodai jelentkezési eljárással összefüggésben megismerje, 

továbbítsa és kezelje. 

"Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a felvételi adatlapon szereplő adatoknak az óvodai 

felvételi eljárás érdekében történő felhasználásához. 

Az eljárás során a személyes adatok kezelésére a Balatonfüredi Óvárosi Óvoda adatkezelő, 

adatkezelési szabályzata vonatkozik, amely elérhető a http://www.ovarosiovoda.hu/ honlapon. 

 

Kelt: ………………………….,……………év…………hó………nap   

        …………………………………… 

        szülő/törvényes képviselő aláírása  

 
(* A megfelelő szöveg aláhúzandó.) 

http://www.ovarosiovoda.hu/

