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Jelentkezési lap nyári önkormányzati gyermekfelügyelethez 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020.04.01. 

ELŐLEG BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2020.03.31.  
 

Helyszín: Isaszegi Humánszolgáltató Központ 

2117 Isaszeg Móricz Zs. u. 16. 

Foglalkozások: minden hétköznap 8-16 óráig,  

Felügyelet: 7-8 és 16-17 óra között 
 

Jelentkezési feltételek:  

1. határidőig való jelentkezés leadása 

2. napidíj, étkezési térítési díj fizetésének vállalása (kivéve HH-HHH, tájékoztatás 

lejjebb) 

3. legalább 15 nap igénybe vétele 

4. alsó tagozatos gyermek, vagy legfeljebb 6-os és alsó tagozatos testvérek együttes 

igénylése 
 

A NAPKÖZIS GYERMEKFELÜGYELET LEGALÁBB 20 GYERMEK 

JELENTKEZÉSE ESETÉN KERÜL MEGSZERVEZÉSRE! 
A tábor pontos programját a felügyelet helyszínén kapják meg a szülők. A program időjárástól függően változhat. 

 

A gyermek adatai:  
 

Név: …………………………………………………………………………… 

 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………. 

 

Lakcíme / tartózkodási helye:    ……………………………………………….. 

 

TAJ száma: ………………………………………………………………………. 

 

Anya neve, telefonszáma (amin napközben elérhető): ………………………….. 

 

Apa neve, telefonszáma (amin napközben elérhető): …………………………… 

 

Kapcsolattartás érdekében megadott email-cím: ………………………………….. 

 

A következő napokra igénylem gyermekem számára a nyári napközis tábort 

(június 22-től, július 17-ig): (LEGALÁBB 15 NAP IGÉNYLÉSE ESETÉN ÉRVÉNYES A JELENTKEZÉS!) 

 

napok 22 23 24 25 26 29 30 1 2 2 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 
igényelt 

napok 

száma 

                    

változtatás                     

 Gyermekem a napközis táborból egyedül jöhet haza …….  órakor. 
 

 Gyermekem a napközis táborból csak felnőtt kísérettel jöhet haza. 
(A megfelelőt kérjük aláhúzni!) 

A gyermekét a táborhelyre hozza és viszi:         Igen                       Nem 
Isaszeg, 2020.. …………………….   

…………………………………… 

                                                                                   gondviselő aláírása 
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További információ 

 

 

Napidíj befizetés: Csekken vagy átutalással: Számlaszám: 11742049-15391528 

A befizetés igazolása a jelentkezési lappal egyidejűleg történik! 

Étkeztetés I. részlet befizetés: 2020.05.10. II étkezési részlet befizetése: 

2020.06.10-ig! 

 

Étkezés befizetése: előre fizetés esetén kerül fel az Étkezői jelenléti ívre a gyermek.  

Étkezési díj összege: 410 Ft x igényelt napok száma.  

Átutalás: Számlaszám: 11742049-15391528-10110007 (beérkezési határidő: 06.10.) 

 

Figyelem! Azon gyerekek számára, aki a nyilvántartás szerint 2019.06.01-n 

hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű- a szünidei gyermekétkezés 

ingyenes! 
A gyermekfelügyelet időtartama alatt tízórait, ebédet, uzsonnát kapnak a gyermekek 

 

Van e gyermekének ételallergiája?__________________________________ 
Az allergiáról orvosi dokumentációt csatolni szükséges!) 

 

Egyéb információ a gyermekről (pl. allergia, gyógyszerérzékenység, stb.): 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

A BEFIZETÉS MEGTÖRTÉNTÉT  
-a fentebb megadott határidőkig-, 

A BIZONYLAT MÁSOLATÁNAK BEMUTATÁSÁVAL  
(SZEMÉLYESEN, VAGY ELEKTRONIKUS ÚTON)  

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 7-ES IRODÁJÁBAN IGAZOLNI 

SZÜKSÉGES! 

 

VISSZAFIZETÉS (napidíj és étkezési díj): kizárólag a részvétel előtt 5 nappal 

történő lemondás esetén, illetve rendkívüli helyzetben, orvosi igazolás 

bemutatására. 

 
Jelentkezési lapot, a napidíj befizetésének igazolásával egyidejűleg 

2020. április 1-ig lehet leadni 

személyesen a polgármesteri hivatal 7-es irodájában vagy 

–aláírva, szkennelten- elektronikus úton (hivatal@isaszeg.hu). 



3 
 

2. melléklet a 12/1991. (V. 18.) NM rendelethez 

Nyilatkozat 

 

A gyermekfelügyelet igénybevételének első napján  

a pedagógus részére átadandó! 

 

1. A gyermek neve: ……………………………………………………….. 

2. A gyermek születési dátuma: ………………………………………….. 

3. A gyermek lakcíme: …………………………………………………… 

4. A gyermek anyjának neve: ……………………………………………. 

5. Nyilatkozom arról, hogy 

 5.1. a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 

  5.1.1. Láz 

  5.1.2. Torokfájás 

  5.1.3. Hányás 

  5.1.4. Hasmenés 

  5.1.5. Bőrkiütés 

  5.1.6. Sárgaság 

  5.1.7. Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés 

  5.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás 

 5.2. a gyermek tetű- és rühmentes 

6. Van e gyermekének ételallergiája?__________________________________ 

(Az allergiáról orvosi dokumentációt csatolni szükséges!) 

 

Egyéb információ a gyermekről (pl. allergia, gyógyszerérzékenység, stb.): 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

7. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő  

 neve: ……………………………………………………………….  

 lakcíme: …………………………………………………………… 

 telefonos elérhetősége: …………………………………………… 

Isaszeg, 2020. ……………… 

        ……………………………………... 

       nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő  

         aláírása 
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időszak szervezet neve program fajtája szervezet neve program fajtája szervezet neve program fajtája

1. hét 2020.06.06-tól 

2020.06.19-ig SziSzi :Lovastábor  csak sziszisek!

2. hét 2020.06.22-től 

2020.06.26-ig SziSzi: KID-KAR

közlekedési tábor, 5-10 éves 

fiúk, lányok

3. hét 2020.06.29-től 

2020.07.03-ig SziSzi: Ritmikus sportgimnasztika csak sziszisek, betelt!

Szt. Rita Alapítvány: napközis 

tábor információ: Szárazné 

Marika

I. turnus, ingyenes, egyszeri 

reg. díj: 2.000 Ft. 1 gyermek 

csak egy turnust vehet 

igénybe!

Isaszegi Református Egyház 

Mezőtárkány Ifjúsági tábor 

információ: Szabolcs Gergely

ott alvós tábor, 6-14 éves 

koedukált, kb.: 10.000 Ft

4. hét 2020.07.06-tól 

2020.07.10-ig SziSzi: Jó Hír csak sziszisek!

Szt. Rita Alapítvány: napközis 

tábor információ: Szárazné 

Marika

II. turnus, ingyenes, egyszeri 

reg. díj: 2.000 Ft. 1 gyermek 

csak egy turnust vehet 

igénybe!

5. hét 2020.07.13-tól 

2020.07.17-ig

MOVE: Balatonberény 

információ: Mészáros Gusztávné: 

06-70/334-6401

ott alvós tábor, 11-17 éves, 

koedukált, várható költség: 

30.000 Ft

Római Katolikus 

Egyházközség: Balatonszárszó 

információ: Szárazné Marika

ott alvós tábor, általános 

iskolások részére, kb.: 25.000 

Ft, előnyt élveznek a hittanos 

gyerekek

Malcsinerné Bilász Alexandra, 

Nagy Nikolett információ: 06-

70/394-5184

Angol nyelvi tábor ovis, 

alsótagozatos gyerekeknek, 

ár 30.000 Ft, megszervezési 

hely később lesz megadva

6. hét 2020.07.20-tól 

2020.07.24-ig

7. hét 2020.07.27-től 

2020.07.31-ig

8. hét 2020.08.03-tól 

2020.08.07-ig Klapka Isk.: Balatonszárszó

ott alvós tábor, csak 

klapkások, betelt

9. hét 2020.08.10-től 

2020.08.14-ig Bajkó Family Szentgyörgypuszta

Angol Nyári Tábor, napközis, 

ovisok, kisikolások; ára: 

35.000Ft/fő/hét

Malcsinerné Bilász Alexandra, 

Nagy Nikolett információ: 06-

70/394-5184

Angol nyelvi tábor ovis, 

alsótagozatos gyerekeknek, 

ár: 30.000 Ft, megszervezési 

hely később lesz megadva

10. hét 2020.08.17-

től 2020.08.21-ig

11. hét 2020.08.24-

től 2020.08.28-ig

2020. január 16-án meglévő információk alapján összeállított nyári szünidei programok 2020.06.16-tól 2020.08.31-ig


