
SZÁNDÉKNYILATKOZAT  

óvodai beiratkozáshoz 

 

Alulírott ………………………………………….(szülő neve) arról nyilatkozom, hogy a 2021/22-es 

tanévre gyermekemet szeretném beíratni a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda * 

1. Pál u.-i Tagóvodába 

2. Pálffy u-i Telephely Óvodába 

3. Malom u-i Telephely Óvodába 

4. Oldalkosár u. 14. Tagóvodába (korábbi nevén Brunszvik Teréz Óvoda) 

5. Oldalkosár u. 4. Telephely Óvodába (Árpád u. felől)  

6. Szabadság téri Telephely Óvodába  

7. Magvető u.-i Tagóvodába 

8. Szent I. u.-i Telephely Óvodába 

9. Észak u.-i Telephely Óvodába 

10. Nádor u.-i Tagóvodába 

11. Klauzál u.-i Telephely Óvodába 

12. Tornyai u.-i Telephely Óvodába 

*Kérjük, aláhúzással jelölje a választott óvodát!  

 

Kérjük a személyazonosítón és a lakcímkártyán szereplő adatokkal megegyezően 

kitölteni! 

 

Gyermek adatai 

Kérjük az anyakönyvi kivonaton/személyazonosítón és lakcímkártyán szereplő adatokkal 

megegyezően kitölteni!  

 

Gyermek anyakönyvezett neve: 

Anyja neve: 

Születési hely: 

Születési idő: 

TAJ száma: 

Lakcíme:  

Tartózkodási helye ( ha van)  

Lakcímkártya száma:  

Korai fejlesztést kapott/kap –e?*    igen-  nem 

Szakértői véleménnyel rendelkezik-e?*     igen-  nem 

Bölcsődébe jár-e?*       igen-  nem 

 

(*kérjük, aláhúzással jelölje) 

 

 



 

Apa/ gondviselő adatai 

Név: 

Állandó lakcím : 

Tartózkodási hely (ha van): 

Telefonszám:  

E-mail cím vagy ennek hiányában postai cím:  

Felügyeleti jogot gyakorló szülői fél? Igen-  nem (kérjük, a megfelelő részt aláhúzással jelölje) 

Anya/gondviselő adatai 

Viselt név: 

Születési név: 

Állandó lakcím: 

Tartózkodási hely (ha van): 

Telefonszám:  

E-mail cím, vagy ennek hiányában postai cím:  

Felügyeleti jogot gyakorló szülői fél? Igen-  nem  (kérjük, a megfelelő részt aláhúzással jelölje) 

 

Tudomásul veszem, hogy a Szándéknyilatkozat benyújtása még nem jelent óvodai felvételt.  

A 2021/22-es tanévre érvényes óvodai jogviszony a felvételt biztosító óvoda Felvételi határozatával   

válik érvényessé, melyet a szülő elektronikusan, ennek hiányában postai úton fog megkapni. Az 

adatokat tartalmazó hivatalos iratokat (anyakönyvi kivonat/személyazonosító 

/lakcímkártya/gyermek TAJ kártyája) az első óvodai napon kell majd bemutatni az óvodai 

vezetőnek.  

A kitöltött és aláírt Szándéknyilatkozatot a kiválasztott óvodánál megadott e-mailre, vagy  

óvodai postaládába, vagy postai úton kérjük eljuttatni legkésőbb 2021. április 27-ig!  

 

Óvoda neve e-mail címek; postai címek 

Pál  u.-i Tagóvoda   palovi@heo.hu 

6800 Hódmezővásárhely Pál u. 54. 

Érdeklődni: 06/62-242-025 
Pálffy u.-i Telephely  

Malom u.-i Telephely 

Oldalkosár u.-i Tagóvoda (volt Brunszvik T.Óvoda)  oldalkosarovi@heo.hu 

6800 Hódmezővásárhely Oldalkosár u. 14.  

Érdeklődni: 06/62-242-126 
Oldalkosár u. 4. Telephely (Árpád u. felöl) 

Szabadság téri Telephely 

Magvető u.-i Tagóvoda magveto.ovi@heo.hu 

6800 Hódmezővásárhely Magvető u. 2.  

Érdeklődni: 06/62/242-448 
Szent I. u.-i Telephely 

Észak u.-i Telephely 

Nádor u.-i Tagóvoda nadorovi@heo.hu 

6800 Hódmezővásárhely Nádor u. 23.  

Érdeklődni: 06/62-244-016 
Klauzál u.-i Telephely 

Tornyai u.-i Telephely 

 

2021. …………………………..hó………...nap  

  

      Szülő(k)/Gondviselő(k) aláírása 
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