
Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 

                                                                                         

 
 

* teljes, anyakönyvezett névvel 

**jelölje aláhúzással  

 

Oktatási azonosító: 029505 

6722 Szeged, Szentháromság u. 47. 

Tel+36-62/420-365; +36-70/340-5630 

E-mail: pitypangovi19@gmail.com; 

web: pitypangszeged.hu  

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÓVODAI FELVÉTELHEZ                               
 

Alulírott……………………………………………………………………... szülő/gondviselő, mint 

…………………………………………………………………………. kiskorú gyermek törvényes 

képviselője nyilatkozom arról, hogy a 40/2020.(III.11) Kormányrendeletben és a 7/2020.(III.25.) 

EMMI határozatban foglaltak figyelembe vételével szeretném beíratni gyermekemet a 2021/2022-

es nevelési évre a Szegedi Pitypang Evangélikus Óvodába, 2021. év szeptember hó 01. napjától. 

Kérjük az alábbi adatokat a hivatalos okmányoknak megfelelően, OLVASHATÓAN kitölteni! 

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

Születésének helye: …………………………………… ideje: …..….év………….. hó ….. nap     

Állampolgársága: ………..………………   Neme:        fiú       lány  ** 

Állandó lakcíme:……………………………………………………………………………………..  

Tartózkodási helye:   ……………………………………………………………………………...… 

Lakcímkártya száma: ……………………………………TAJ száma:  

Felekezeti hovatartozása (kitöltése önkéntes):.………………………. 

Jelenlegi intézménye (ha bölcsődés): ………………………………………………………………. 

Körzetes óvoda megjelölése: …………………....………..……………………………………….… 

Gyermekorvosának neve:……………………………………………………………………………. 

Egyéb fontos tudnivaló gyermekemről, (pl.: különleges bánásmód, allergia, stb.) ………………... 

…………………………………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………...……………...…… 

 

Anya adatai:  
Neve:  …………………………. …………....  születési neve: ……………………………….……. 

Állandó lakcíme: ……………………………………………………………………………...…….. 

Munkahelye:…………………………………………    foglalkozása:……………………...…….... 

Telefonos elérhetősége: ……………………………….  e-mail címe: ……………………………... 
 

Apa adatai:  

Neve:  …………………………………………….. 

Állandó lakcíme: ……………………………………………………………………………….. 

Munkahelye:…………………………………………    foglalkozása:……………………...…….... 

Telefonos elérhetősége: ……………………………….  e-mail címe: ……………………………... 
 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti személyes adatokat önként adtam 

meg. Hozzájárulok, hogy a beiratkozáshoz szükséges személyes okiratainkat másolja, tárolja a 

Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda, az adatainkat az óvoda szabályzatai, pedagógiai dokumen-

tumai és előírásai, és hatályos jogszabályok szerint használja fel, tárolja, kezelje, továbbítsa. 

 

Dátum: ……………………………….. 

      

      …………………………………………………… 

       Szülő/törvényes képviselő aláírása 

   -    -    



  

NYILATKOZAT 

 

1) A szülők együttesen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot 

Alulírott .......................................................................................................................................................  

(sz.n:  ................................... , szül.: ............................................   an.: .................................................. ) és 

 .....................................................................................................................................................................  

(sz.n: .................................... , szül.: .............................................. an.: ....................................................... ) 

 ....................................................................................................... szám alatti lakosok nyilatkozunk, hogy  

kk.  ...............................................................................................................................................................   

(sz.n: .................................... , szül.: .............................................. an.: ....................................................... ) 

 ...............................................................................................................  szám alatti lakos vonatkozásában 

a szülői felügyeleti jogot együttesen gyakoroljuk. 

…………………………………… 

aláírás 

 

…………………………………… 

aláírás 

 

 

2)  Az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot 

Alulírott .......................................................................................................................................................  

(sz.n: .................................... , szül.: .............................................. an.: ....................................................... ) 

 ............................................................................................................ szám alatti lakos nyilatkozom, hogy  

kk.  ...............................................................................................................................................................   

(sz.n: .................................... , szül.: .............................................. an.: ....................................................... ) 

 ...............................................................................................................  szám alatti lakos vonatkozásában 

a mellékelt dokumentum* alapján szülői felügyeleti jogot egyedül gyakorlom. 

*szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; másik szülő halotti anya-

könyvi kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete 

…………………………………… 

aláírás 

 

…………………………………… 

aláírás 

 

 

3) Gyám(ok) a törvényes képviselő(k) 

Alulírott .......................................................................................................................................................  

(sz.n:  ................................... , szül.: ............................................   an.: .................................................. ) és 

 .....................................................................................................................................................................  

(sz.n: .................................... , szül.: .............................................. an.: ....................................................... ) 

 .................................................................................................................................... szám alatti lakos(ok) 

nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy kk.  ..........................................................................................................   

(sz.n: .................................... , szül.: .............................................. an.: ....................................................... ) 

 ...............................................................................................................  szám alatti lakos vonatkozásában 

a gyámhivatal  .......................  számú döntése alapján a törvényes képviseletet én/mi látom/látjuk el. 

…………………………………… 

aláírás 

…………………………………… 

aláírás 

 

 

 

 

 



  

Szülői Nyilatkozat 
 

Alulírott ………………………………………………………… szülő / törvényes gondviselő nyi-

latkozom arról,  

 

1. hogy ……………………………………………-ról/ről (gyermek neve) az óvodában az óvoda 

rendezvényein és programjain gyermekemről fotók, videó felvételek készüljenek, és azok akár 

nyilvános sajtóban, elektronikus felületen (a televízióban, sajtóban, intézmény honlapján, interne-

ten, közösségi portálokon) megjelenjenek; 

 

 HOZZÁJÁRULOK *    NEM JÁRULOK HOZZÁ * 

2. hogy a Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda érvényben lévő Házirendjét megismertem, megér-

tettem; 

 

  IGEN *      NEM * 

3. hogy a fejtetvesség megelőzéséről, a szűrővizsgálatokról, a kezelés módjáról, a kiszűrt esetekkel 

kapcsolatos eljárás rendjéről a tájékoztatást megkaptam; 

 

  IGEN *      NEM * 

4. hogy az óvodába általam behozott élelmiszeripari termékek származásáról igazolást hozok, a 

zöldségek, gyümölcsök esetében meggyőződöm arról, hogy megfelelnek az érett, friss és higiéni-

kus kritériumoknak; 

 

  IGEN *      NEM * 

5. hogy a Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda az általam kiválasztott fakultatív foglalkozásokon a 

gyermekem részt vehet, külső helyszínre szervezett utazásához hozzájárulok. 

 

  IGEN *      NEM * 

6. hogy a Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda szervezett külső és belső programokon történő rész-

vételhez, valamint külső helyszínre szervezett utazásához hozzájárulok 

 

 HOZZÁJÁRULOK *    NEM JÁRULOK HOZZÁ * 

7. hogy gyermekem rajzai, gyermeki produktumai az óvodában szokásos módon kiállítva, mások 

által megtekinthetőek legyenek. 

               HOZZÁJÁRULOK *      NEM JÁRULOK HOZZÁ * 

 

Ezen NYILATKOZATOM visszavonásig érvényes 

Szeged, ………………………………  

 ………………………………………… 

 Szülő / Törvényes gondviselő 



  

Értesítés óvodai étkeztetéssel kapcsolatban 

2020/2021. tanév 

 
Kedves Szülő(k)! 

 

Az óvodai étkeztetést az előző évekhez hasonlóan a Nagyi Kifőzdével oldjuk meg. 

A napi étkezés ára 2020.09.01. naptól: 600 Ft 
 

A gyermek távolléte esetén étkezéslemondásra a hiányzást megelőző nap reggel 9:00 óráig van 

lehetőség.  

 

A gyermek távolléte után az első óvodában töltendő napot is előző nap 9:00 óráig kell jelezni.  

Amennyiben nem jelzik, hogy a gyermek mikortól jön újra óvodába, arra a napra nem tu-

dunk étkezést biztosítani. Az aznapi létszámba nem kerül bele, emiatt nem tudjuk az óvodá-

ban fogadni.  

 

A hiányzással kapcsolatos jelzéseket telefonon várjuk!  
 06 70/340-5630 

06 62/420-365 

 

 

A havi étkezésbefizetést 2020.09.01. naptól csak átutalással lehet rendezni. 

 

 

Kérjük, aláhúzással jelezze, hogy az étkezési számlákat milyen módon szeretné megkapni: 

 

 

     e-mailben             papír alapon 

 

 

e-mail cím, melyre a számlát küldhetjük: ………………………………………. 

 

 

Amennyiben a papír alapú számlaátvételt kéri, a hónap elején az előre jelzett időpontban átvehető 

az irodán. 

 

 

 

Alulírott………………………………, mint ………………………………………..(gyermek 

neve) szülője a fent leírtakat tudomásul veszem. 

 

 

Szeged, …………………………………….. 

 

 

 

………………………………….. 

 

                                                                                                         szülő aláírása 



  

6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez1 

 

NYILATKOZAT 

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai  

nevelés esetén 

 
1. Alulírott…………………………………...…(születési név:……………….....………….., születési 

hely, idő…………………………….., ………….……, anyja neve:…………..…………………….) 

…………………………………………………..szám alatti lakos, mint a 

1.1. ……………………………….nevű gyerek (születési hely, idő…………………………………., 

anyja neve:………………………………), 

1.2. ……………………………….nevű gyerek (születési hely, idő…………………………………., 

anyja neve:………………………………),* 

1.3. ……………………………….nevű gyerek (születési hely, idő…………………………………., 

anyja neve:………………………………),* 

 

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény 

igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermeke(ek): ** 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül …….. év …………….. hónap………napjától, 

b) tartósan beteg, vagy fogyatékos, 

c) családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

d) családjában három, vagy több gyermeket nevelnek,*** 

e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 

-------------------------------------------------------------------------- 

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér sze-

mélyi jövedelemadóval, munkavállakói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz 

nettó összegének 130%-át. 

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezmé-

nyének igénybevételéhez történő felhasználásához. 

 

Dátum: ……………………………………. 

 

……………………………………………….. 
az ellátást igénybe vevő 

(szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett 

gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, 

intézményvezető) aláírása 

 

   * A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a 

szülő/más törvényes képviselő/gondviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön 

nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek. 

   ** A megfelelő pont jelölendő! Az f) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben az ellátást igénybe vevő 

gyermek az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg. 

   *** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott 

bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési 

intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyer-

mek és életkortól függetlenül a tartós beteg, vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes ha-

tállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban 

részesülő fiatal felnőtt. 

___________________________________ 
1 Beiktatta: 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet 7. §, 1. melléklet. Hatályos: 2015. VII. 23-tól. 

 



  

Szegedi Pitypang Evangélikus Óvoda 

                                                                                         

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott ……………………………………...…….nyilatkozom, hogy a …………………………. 

nevelési évben, ………………………………………….. nevű gyermekemet az alábbi személyek 

vihetik el az óvodából: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

4. ………………………………………………… 

5. ………………………………………………… 

 

Kelt.: Szeged, ………………………………………… 

 

………………………………………………….. 

                                                                                                            Szülő aláírása 

 

 

 

 

 

Oktatási azonosító: 029505 

6722 Szeged, Szentháromság u. 47. 

Tel+36-62/420-365; +36-70/340-5630 

E-mail: pitypangovi19@gmail.com; 

web: pitypangszeged.hu  

 



  

SZÜLŐI NYILATKOZAT 

 

Alulírott………………………………………………………….szülő nyilatkozom arról, hogy 

………………………………………………………………… nevű gyermekem első alkalommal 

veszi igénybe az óvodai nevelést. 

Ezt a nyilatkozatomat kérem a beiratkozási szándéknyilatkozatommal együtt kezelni. 

 

 

……………………………………………………… 

                                                                                                        szülő aláírása 


