
2023. ÉVI NYÁRI NAPKÖZI JELENTKEZÉSI LAP 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 44/B. § (1) bekezdés e) pontja szerint Gyál Város Önkormányzata a nyári tanítási 

szünetben, 2023. június 19. napjától 2023. augusztus 11. napjáig napközbeni 

gyermekfelügyeletet, ún. nyári napközit biztosít a Gyáli Ady Endre Általános Iskolával 

együttműködve. 

A nyári napközi legfeljebb négy hétre igényelhető, igény szerint egymást követő-, vagy ettől eltérően 

megszakításokkal négy hét időtartamra. A nyári napközi keretében biztosított intézményi 

gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni, mely összegét az egyes szociális és gyermekjóléti 

ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

A nyári napközi igénybevételére az általános iskola 1-8. osztályába járó azon tanulók jogosultak, akik 

Gyál közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkeznek, és jelen jelentkezési lapot határidőben benyújtották. 

A nyári napközi helyszíne: 

Gyáli Ady Endre Általános Iskola (2360 Gyál, Ady Endre utca 20.) 

A nyári napközi időpontja: 2023. június 19-től (hétfőtől) augusztus 11-ig (péntekig) 

A gyermek adatai 

Gyermek neve: ........................................................................................................................................... 

Születési ideje: ....................................................... Lakcíme: 2360 Gyál, .................................................. 

Szülő/gondviselő neve: .................................................... Tel/mobil: ........................................................ 

Szülő/gondviselő e-mail-címe (ha van): ..................................................................................................... 

Általános iskola neve (ahova a gyermek jár): ............................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................... 

Évfolyam, osztály: ...................................................................................................................................... 

A táborban a következő heteken kíván részt venni a gyermekem (1 gyermek számára maximum 4 

hét vehető igénybe): 

Igényét X-szel jelölje a táblázatban! 

1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét 

06.19. 

–  

06.23. 

06.26. 

–  

06.30. 

07.03. 

–  

07.07. 

07.10. 

–  

07.14. 

07.17. 

–  

07.21. 

07.24. 

–  

07.28. 

07.31. 

–  

08.04. 

08.07. 

–  

08.11. 

        

A jelentkezési lap leadási határideje: 2023. április 15. 



Adatkezelési nyilatkozat 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete 6. cikk 

(1) bekezdés a) pontjának, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2012. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjának 

előírásai alapján nyilatkozom, hogy jelen jelentkezési lap kitöltésével hozzájárulásomat adom 

a személyes adatok megismeréséhez, és kezeléséhez a Gyáli Polgármesteri Hivatal számára. 

Az adatkezelésről részletesen tájékozódhat a Gyáli Polgármesteri Hivatalnak a nyári napközis 

tábor igénylése során megvalósuló adatkezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatójában. 

 

Gyál, 2023.                        hó                nap 

  .....................................................  

 szülő/gondviselő aláírása 
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