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Eljárás ismertetése 
Az önkormányzat jegyzője pénzbeli támogatást folyósít annak a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki  

• a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá 
• gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és 
• akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll az óvodai 

nevelési jogviszony fennállásáig a tárgyév június hónapjában, és a tárgyév december 
hónapjában. 

A támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot 
gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a 
jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig 
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 
Az óvodáztatási támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt 
követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.  
 
Általános eljárás menete: 

• Az óvodáztatási támogatás megállapítására irányuló kérelmet a kérelmező lakóhelye 
szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani. A kérelemhez formanyomtatványt kell 
használni, melyet az önkormányzat Ügyfélszolgálati Centrumában vagy a Szociális 
Osztályán lehet beszerezni. 

• A kérelmet, a szükséges dokumentumokkal, személyesen vagy meghatalmazottján 
keresztül az önkormányzat Ügyfélszolgálati Centrumában, vagy postai úton lehet 
beadni. 

• A kérelem iktatása után a jegyző megvizsgálja, hogy a kérelem fel van-e szerelve a 
jogszabályban előírt szükséges mellékletekkel. Amennyiben hiányosságot tapasztal, 8 
napon belül (határidő megjelölésével) hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. 

• Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti. 
• A kérelemben a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének nyilatkoznia kell 

arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 
folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 

• Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a szülő a 
gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek 
a negyedik életévét betöltötte. 

• Lakcímváltozás esetén az óvodáztatási támogatásra jogosult személy kérésére vagy az 
új lakcím szerint illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat a 
korábbi lakcím szerint illetékes jegyző haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül 
átteszi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek. 



• Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres 
óvodába járásnak minősül, ha  

1. A gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában 
tartózkodik, és a szülő által igazolt és 

2. Az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a 
munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a 
mulasztásból tíz napot július-augusztus hónapokban a huszonöt százalék 
megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. 

3. Az óvodának a rendszeres óvodába járást a tárgyév június hónapjában folyósított 
óvodáztatási támogatásnál az óvodai beíratás napjától a tárgyév május 5-ig, a tárgyév 
december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál az óvodai beíratás 
napjától a tárgyév november 5-ig terjedő időszakra kell igazolnia. 

• A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának a tárgyév 
június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév május 5-én, a 
tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév 
november 5-én kell fennállnia. 

 
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban tájékoztatni kell a 
szülőt a további óvodáztatási támogatás folyósításának időpontjairól és feltételeiről. 
A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot 
megállapító határozata egy példányát megküldi az óvodának. Egyidejűleg felhívja az óvodát, 
hogy gyermek óvodai nevelésben való részvételének időtartama alatt minden év május 8.-áig, 
valamint november 8.-áig küldje meg számára a gyermek rendszeres óvodába járásáról szóló 
igazolást. Az igazolásnak az előző igazolás kiállításának napjától a tárgyév május 5. illetve 
november 8. napjáig terjedő időszakra kell vonatkoznia, és haladéktalanul, de legkésőbb 8 
napon belül küldjön értesítést, ha a gyermek óvodát vált vagy óvodai nevelésben való 
részvétele megszűnt. 
 
A további óvodáztatási támogatás igénylése iránt nem kell külön kérelmet előterjeszteni. 
 
A települési önkormányzat jegyzője a további óvodáztatási támogatás folyósítását 
megelőzően beszerzi az óvodalátogatási igazolást, ha az óvoda a jogszabályban előírt 
kötelezettségének nem tett eleget, megvizsgálja, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága fennáll-e, és a gyermek rendszeres óvodába járása 
megvalósul-e. 
Ha a gyermek óvodát vált, a települési önkormányzat jegyzője minden érintett óvodától 
beszerzi a z óvodalátogatási igazolást. 
 
Ha a vizsgálat során a települési önkormányzat jegyzője azt állapítja meg, hogy az 
óvodáztatási támogatás jogosultsági feltételei nem állnak fenn, dönt az óvodáztatási 
támogatásra való jogosultság megszüntetéséről. 
 
Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 
megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Szociális Osztályt.  
 
Jogorvoslati lehetőségek: 



• Az önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatás megállapítása esetében – a 
kormányrendelet felhatalmazása alapján – egyszerűsített határozatot hoz. 

Az elutasító és megszüntető határozatok ellen az alábbi jogorvoslati lehetőségek vannak: 

• A határozattal szemben – annak közlését követő 15 napon belül illetékmentes – 
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatalának Nyíregyházi Osztályához címezve, a Polgármesteri Hivatal 
Szociális Osztályán lehet benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő 
benyújtására nincs lehetőség. 

• Az első fokon eljáró szerv a határozatot módosíthatja, kijavíthatja vagy kiegészítheti a 
kérelemnek megfelelően, ellenkező esetben továbbítja a fellebbezést az annak 
elbírálására jogosult szervhez. 

• Amennyiben az ügyfél fellebbezési jogát kimerítette és úgy ítéli meg, hogy törvényes 
érdekeiben sérelmet szenvedett, úgy jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a 
határozat bírósági felülvizsgálatát. A keresetlevelet a közléstől számított 30 napon 
belül nyújthatja be a megyei bírósághoz címezve.  

 
Eljáráshoz szükséges dokumentumok 

• Jogszabályban meghatározott kérelemnyomtatvány, amelyben a gyermek szülői 
felügyeletet gyakorló szülőjének nyilatkoznia kell arról, hogy gyermekének 
hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 
fejezte be sikeresen. 

• Óvodalátogatási igazolás, melyen szerel a beíratás pontos dátuma, és a rendszeres 
óvodába járás ténye. 

 


