
TISZTELT SZÜLŐK! 

  

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának bölcsődéibe a 
2020/2021. nevelési évre elektronikus úton, az alábbi időpontokban 

lehet beíratni gyermekeiket: 

2020. május 13. (szerda) 

2020. május 14. (csütörtök) 

A beíratáshoz szükséges dokumentumokat JPG vagy PDF formátumban a 
következő e-mail címre várjuk: 

igazgato@ebisopron.hu  vagy szaktanacsado@ebisopron.hu 

 

Ki jogosult a bölcsődei ellátás igénybevételére? (1997.évi XXXI.tv.41.§) 

Az Egyesített Bölcsődék tagbölcsődéibe, azok a Sopron városban bejelentett lakóhellyel 

rendelkező családok gyermekei vehetők fel, akiknek szülei, törvényes képviselői 

munkavégzésük, - ideértve a gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátást és a 

gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is - munkaerő piaci 

részvételt elősegítő programban, képzésben vesznek részt, betegségük vagy egyéb ok 

miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. 

Az ellátást különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,  

• akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

• akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,  

• átmeneti gondozásban és otthont nyújtó ellátásban részesül, 

• akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud 

gondoskodni. 

A beíratáshoz a következő dokumentumokat várjuk e-mailen: 

• A gyermek születési anyakönyvi kivonata. 

• A gyermek és a szülők lakcímét igazoló lakcímkártya. 

• A Polgármesteri Hivatal által kiadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló 
határozatot (amennyiben rendelkezik vele a szülő). 

• Egyedülálló szülő esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék 
folyósításáról. 

mailto:igazgato@ebisopron.hu


• A családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár 
igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásra a szülő nem jogosult). 

• A Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakvéleményt a gyermek fejlődéséről (ha 
rendelkezik vele a szülő). 

• Mindkét szülő munkavégzéséről munkáltatói igazolást (magyar és német nyelvű). Amely 
letölthető a bölcsőde honlapjáról: https://ebisopron.hu/ és az Önkormányzat honlapjáról. A 
bölcsőde a saját formanyomtatványát fogadja el.  

• Munkáltatói igazolás hiányában szándék nyilatkozatot arról, hogy a szülőt a 
munkáltatója mikor kívánja alkalmazni a jövőben.  

• Adatlap bölcsődei beíratáshoz, amely letölthető a bölcsőde honlapjáról: 
https://ebisopron.hu/, nyomtatott nagybetűkkel kitöltve. 

• Nem áll módunkban egy hónapnál régebbi igazolást elfogadni a beíratás időpontjához 
viszonyítva. 

 
Akik nem a nevelési év elejétől kérik a bölcsődei felvételt  

(2020. szeptember 1.),   
 

hanem a nevelési év II. felétől (2021. január 1.),  
 

azok várólistára kerülnek.  
 

Ha a megadott dátumig (amikortól igénylik a bölcsődét),  
 

marad még szabad férőhely, akkor a gyermek felvételre kerül. 

 
Sopron Megyei Jogú Város bölcsődei részlegei: 

 
 

Kuckó Bölcsőde  Deák tér 25.     Telefon: 311-385 

Csodaország Bölcsőde Kőműves köz 4.   Telefon: 783-708 

Bóbita Bölcsőde   Király Jenő u.1.   Telefon: 311-074 

Zöld Ág Bölcsőde  Soproni Horváth József u.6.  Telefon: 314-039 

Napraforgó Bölcsőde Vasvári Pál u.2.   Telefon: 314-312 

Százszorszép Bölcsőde Szarvkői u.1.   Telefon: 312-178 

 

 

A bölcsődei felvételről minden esetben írásos dokumentumot kap a 
család a beiratkozáskor megadott e-mail címre küldve!  

 
 
Sopron, 2020. április 21. 
 

 
Kocsis Zsuzsanna 

Igazgatónő 
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