
HIRDETMÉNY 
BEÍRATÁSRÓL

 

A Lajosmizsei Közfeladat
mint fenntartó a 9/2016. (II. 18.) társulási határozatával a 

 

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
BölcsBölcsBölcsBölcs

 
Bölcsıdei Intézményegységében a folyamatos felvételi kérelem

beiratkozásra nyújt lehet
  

A felvétel idıpontja: 201
                    Helye:  Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcs
  Bölcsıdei Intézményegysége
                     6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19.
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány  
- a szülı/szülık személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- gyermek Taj kártyájának másolati példány
- gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolati
- a szülı tanulói/hallgatói jogviszonya esetén az oktatási intézmény iskolalátogatási igazolása 
- egyedülálló szülı esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és/vagy a 

gyermekelhelyezést rögzítı gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyá
kibocsátott gyámkirendelı határozat

-  a gyermek házi gyermekorvosának igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyerek egészségi 
állapota alapján bölcsıdében gondozható

- munkáltató igazolása a munkába állás id
munkavégzés) 

- vállalkozó szülı esetén nyilatkozat arról, hogy a munkavégzés napi hány órában történik 
(APEH igazolás) 

- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumok,
- amennyiben gyermeke hátrányos helyzet

jegyzıi határozat. 

A felvétellel kapcsolatosan és a hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatást Kocsis Györgyné 
Intézményvezetı Asszony nyújt a 76/356
 
Lajosmizse, 2016. február 22.  
 
 
 

 
 

HIRDETMÉNY BÖLCSİDEI 
BEÍRATÁSRÓL  

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  
. (II. 18.) társulási határozatával a  

Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
BölcsBölcsBölcsBölcsııııdededede    

dei Intézményegységében a folyamatos felvételi kérelem-benyújtás mellett csoportos 
beiratkozásra nyújt lehetıséget az alábbiak szerint: 

2016. április 25.- 2016. április 26.   7.00-16.00 óráig
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

dei Intézményegysége 
6050 Lajosmizse, Szent Lajos u. 19. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány  

k személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, 
gyermek Taj kártyájának másolati példány 
gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolati példány 

 tanulói/hallgatói jogviszonya esetén az oktatási intézmény iskolalátogatási igazolása 
 esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és/vagy a 

ı gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyá
 határozat 

a gyermek házi gyermekorvosának igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyerek egészségi 
dében gondozható 

munkáltató igazolása a munkába állás idıpontjáról és a munka napi idıtartamáról 

 esetén nyilatkozat arról, hogy a munkavégzés napi hány órában történik 

a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, 
az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumok, 

n gyermeke hátrányos helyzető vagy halmozottan hátrányos helyzet

A felvétellel kapcsolatosan és a hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatást Kocsis Györgyné 
 Asszony nyújt a 76/356-560 telefonszámon.  

  Basky András 
                    Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás
                                             Elnöke 

benyújtás mellett csoportos 
 

0 óráig 
ıde  

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány   
 

 tanulói/hallgatói jogviszonya esetén az oktatási intézmény iskolalátogatási igazolása  
 esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és/vagy a 

 gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által 

a gyermek házi gyermekorvosának igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyerek egészségi 

ıtartamáról (4, 6, 8 órás 

 esetén nyilatkozat arról, hogy a munkavégzés napi hány órában történik 

 vagy halmozottan hátrányos helyzető, úgy az ezt igazoló 

A felvétellel kapcsolatosan és a hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatást Kocsis Györgyné 

ellátó Társulás 


