
HIRDETMÉNY 
a 2021/2022. nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás tárgyában 

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 

fenntartásában működő Egyesített Bölcsődék intézményeibe tekintettel a járványügyi 

helyzetre a gyermekfelvételi kérelmek benyújtása személyes találkozás nélkül, 

elektronikus úton történik. 

 

Bölcsődébe a kisgyermek 20 hetes korától vehető fel abban az esetben, ha a családjában a 

felvételéhez szükséges körülmények fennállnak. A bölcsőde a 0-3 éves korú gyermekek 

napközbeni ellátását (nevelés-gondozás) biztosítja. 

 

Azon szülők kérhetik elsősorban gyermekük felvételét a kerület bölcsődéibe, akik kerületi 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek. 

 

A beiratkozás időpontja: 2021. május 10-től – 2021. május 14-ig folyamatos. 

 

A bölcsődei jelentkezéshez a felvételi kérelem nyomtatvány a https://bolcsi18.hu/honlapon 

megtalálható, letölthető. 

A bölcsődei felvételhez szükséges okmányok:  

• életvitelszerű XVIII. kerületi lakóhely igazolása (gyermek és egyik szülő/törvényes 

részéről) lakcímkártya annak hiányában albérleti szerződés vagy védőnői igazolás), 

• szülő által benyújtott munkáltatói igazolása vagy nyilatkozata a tényleges munkába 

állás várható idejéről– attól a szülőtől, aki GYES, GYED díjban részesül (nem 

munkaviszony igazolás) 

 

A felvételi kérelmet, a kérelem mögé csatolt dokumentumokkal együtt beszkennelve, vagy 

lefotózva, elektronikus úton annak a bölcsődének az e-mail címére kell megküldeni, ahová a 

jelentkezést a szülő/törvényes képviselő el szeretné juttatni (ez lehet több bölcsőde is). 

A bölcsődei kérelemben a szülő/törvényes képviselő sorrendet állíthat fel a bölcsődék között, 

amelyet az elbírálás során figyelembe veszünk. Kizárólag rendelkezésre álló szabad férőhely 

esetén tudjuk biztosítani az első helyen megjelölt bölcsődében a gyermek elhelyezését. 

 

A felvételi eljárás eredményéről 2021. június 7-től – 2021. június 11-ig, email útján 

értesítjük a szülőket/törvényes képviselőket. Ehhez szükség van az olvasható, pontos email 

cím megadására a felvételi kérelemben. 

 

A bölcsődék jegyzéke megtalálható a https://www.bp18.hu/intezmenyek/bolcsodek/ linken.   

 

A bölcsődei felvételről további információ kérhető ebi@bolcsi18.hu e-mail címen, vagy a +36 

1 291-0578-as telefonszámon, hétköznapokon 10.00 órától – 14.00 óráig. 

 

A bölcsődei felvétel ellen a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény 

vezetőjének döntését, ha vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon 

belül a fenntartó önkormányzathoz fordulhat a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 32. § (4) bekezdése szerint. Ebben az esetben a 

fenntartó határozata dönt. 

 

Marton Attiláné 

Egyesített Bölcsődék  

intézményvezetője 
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