Kérelem

Bölcsődei Férőhely Biztosításához
……………………………………..……… (név) kérem a Szociális és Egészségügyi Központ
igazgatóját, hogy ……………………………………………. kiskorú gyermek számára (név),
202.… év ……… hó ….. nap kezdettel, a Marcali, Katona J. u.3. alatt található napos
Bölcsődében bölcsődei férőhelyet biztosítani szíveskedjen.

Az ellátást igénybevevő gyermek adatai:
Név: .............................................................................................................................................
Születési helye, időpontja: ...........................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
TAJ száma: ..................................................................................................................................
Lakóhelye: ...................................................................................................................................
Tartózkodási helye: .....................................................................................................................
Állampolgársága: ........................................................................................................................
Bevándorolt, letelepedett, oltalmazott, vagy menekült jogállása: ...............................................

Szülő / törvényes képviselő adatai:
Név: .............................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................
TAJ száma: ..................................................................................................................................
Munkahelye: ................................................................................................................................
Foglalkozása: ...............................................................................................................................
Lakóhelye: ...................................................................................................................................
Állampolgársága: ........................................................................................................................
Bevándorolt, letelepedett, oltalmazott, vagy menekült jogállása: ...............................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................
E-mail cím: ..................................................................................................................................
Közös háztartásban élő gyermekek neve, születési ideje:
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................
A kérelem indoklása:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Önkormányzat által biztosított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben:
 Részesülök /  Nem részesülök
(a kívánt rész aláhúzandó vagy kipipálandó)
Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat száma: ……………… (határozat másolata
csatolandó).

Kérelmem benyújtásával egy időben nyilatkozom, az alábbiakról:
A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Bölcsőde vezetőjétől az 1997. évi XXXI. tv.
33.§ alapján tájékoztatást kaptam:
– a bölcsődei ellátás tartamáról és feltételeiről,
– a bölcsőde által vezetett nyilvántartásokról,
– a bölcsőde házirendjéről,
– panaszjogom gyakorlásának módjáról,
– a fizetendő személyi térítési díjról,
– az érdekképviseleti fórumról.
Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat
szolgáltatni, valamint nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító
adatokban beállott változásokról.
A bölcsőde feladatai ellátása érdekében az 1997.évi XXXI. törvény 135-136.§-a által felsorolt
adatkörben személyes adatokat kezel. Az adatkezelő szerv biztosítja az adatok védelmét a
véletlen vagy a szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással,
nyilvánosságra kerüléssel szemben és, hogy azokhoz arra jogosulatlan szerv vagy személy
hozzá ne férjen. Továbbá biztosítja számomra, a nyilvántartott adatainkhoz való hozzáférés,
betekintés, helyesbítés jogát.
A bölcsőde a kezelt adatokat, személyes azonosító adatok nélkül, statisztikai célra
felhasználhatja, azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat.

Marcali, 202.… év, …………. hó …… nap

………………………………………
szülő / törvényes képviselő

