
Az ügy megnevezése:  
Óvodáztatási támogatás  

 

Illetékes ügyintéző:  
Toókos Mária 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.  

Tel.: 66/483-100/117 mell.  

Fax.: 66/484-100  

E-mail: igazgatas@devavanya.hu  

 

Ügyintézés helye:  
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  

Igazgatási Irodája (12. sz. iroda)  

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.  

 

Ügyfélfogadási rend:  
Hétfő: 800

 – 1130
 1200 - 1630 

 

Kedd: 800
 – 1130 –  

Péntek: 800 – 1130
 1200 – 1400 

 
 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok:  
Kérelem óvodáztatási támogatás megállapításához  

 

Az ügy leírása:  
A települési Önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát – kérelemre – annak a 

szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke 

a) tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 

megállapította, és 

b) legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az 

óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két 

hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

kormányrendeletben (149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet- Gyer.) foglaltak szerint rendszeresen jár 

óvodába. 

A település önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatást első alkalommal, ha az óvodáztatási 

támogatásra való jogosultság jogerős megállapítására 

a) az előző év december 5-e és a tárgyév június 4-e között kerül sor, a tárgyév június hónapjában, 

b) a tárgyév június 5-e és tárgyév december 4-e között kerül sor, a tárgyév december hónapjában 

folyósítja. 

Az első alkalmat követően a települési önkormányzat jegyzője a gyermek óvodai nevelési jogviszonyának 

fennállásáig június és december hónapban további óvodáztatási támogatást folyósít a szülőnek vagy a 

családbafogadó gyámnak, ha 

a) a gyermek továbbra is halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, és 

b) a szülő, a családbafogadó gyám a gyermeknek a gyámhatóságokról, valamint a Gyer. szerinti 

rendszeres óvodába járásáról gondoskodik. 

A támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként és 

gyermekenként tízezer forint. 

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság a megszüntetését követően a feltételek fennállása esetén 

ismételten megállapítható, azzal, hogy a rendszeres óvodába járást a Gyer-ben meghatározott időszak 

tekintetében kell vizsgálni. Ebben az esetben a jogosultat a további óvodáztatási támogatás illeti meg. 

 



Az eljárás menete:  
Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülő felügyeletet gyakorló szülő vagy a családbafogadó gyám 

legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti elő, amely évben a gyermek az ötödik 

életévét betölti. 

Az első alkalommal pénzben nyújtandó óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához a 

jegyző beszerzi az óvoda igazolását. 

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres óvodába járásnak 

minősül, ha 

a) a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik, és 

b) a szülő, a családbafogadó gyám által a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) 

bekezdésének a) pontja szerint igazolt és 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. 

A gyermek Gyvt. 67/A. §-a szerinti halmozottan hátrányos helyzetének 

a) az első alkalommal folyósított óvodáztatási támogatás esetén a kérelem benyújtásának időpontjában, 

b) a további óvodáztatási támogatás esetén 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. 

A települési önkormányzat jegyzője határozatában megállapítja az óvodáztatási támogatásra való 

jogosultságot, egyidejűleg rendelkezik a támogatás folyósításáról. Az óvodáztatási támogatásra való 

jogosultságot megállapító határozatban tájékoztatni kell a szülőt, a családbafogadó gyámot a további 

óvodáztatási támogatás folyósításának időpontjairól és feltételeiről.  

A további óvodáztatási támogatás igénylése iránt nem kell külön kérelmet előterjeszteni. A települési 

önkormányzat jegyzője a további óvodáztatási támogatás folyósítását megelőzően  

a) beszerzi az óvoda igazolását, ha az óvoda a kötelezettségének nem tett eleget,  

b) megvizsgálja, hogy  

ba) a gyermek halmozottan hátrányos helyzete fennáll-e, és  

bb) a gyermek rendszeres óvodába járása megvalósul-e.  

Ha a települési önkormányzat jegyzője azt állapítja meg, hogy az óvodáztatási támogatás jogosultsági 

feltételei 

a) fennállnak, a döntés az ügyiratra feljegyzi, 

b) nem állnak fenn, dönt az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megszűntetéséről. 

Ha az óvodáztatási támogatás megszüntetését követően ismételt kérelmet nyújtanak be a támogatás iránt, 

akkor a rendszeres óvodába járás megvalósulását a megszüntetés és a kérelem ismételt előterjesztése 

közötti, de legalább két hónapot magában foglaló időszakban kell vizsgálni. 

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:  
A kérelmet Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalának Igazgatási Irodájához kell benyújtani. A 

kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton is. 

 

A kérelem tartalma:  
A kérelmet a formanyomtatványnak megfelelően kell kitölteni.  

 

A kérelemhez szükséges mellékletek: 

A gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági döntést, ha az óvodáztatási támogatást a családbafogadó 

gyám igényli. 

Az óvoda igazolása a gyermek rendszeres óvodába járásának. (A jegyző szerzi be.)  

 

Az ügyintézés díja:  
Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli.  

 



Az ügyintézés határideje:  
Az ügyintézés határideje 21 nap.  

 

Jogorvoslati lehetőség:  
A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a hatóságnál 2 példányban 

előterjesztendő, a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához címzett (5600 Békéscsaba, 

József A. u. 2-4.) címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, amelyet az ügyben keletkezett elsőfokú 

iratokkal együtt a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül annak elbírálása céljából a címzetthez 

továbbításra kerül. 

 

Alkalmazott jogszabályok:  

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról  

 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről  

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:  
A hatóság köteles gondoskodni a tudomására jutott személyes adatok, törvény által védett adatok és a 

hivatásbeli titkok megőrzéséről. Az eljárás alatt a hatóságnak ki kell zárnia annak a lehetőségét, hogy ezen 

adatok nyilvánosságra kerüljenek vagy illetéktelen személyek tudomására jussanak. A hatóság csak abban 

az esetben továbbíthat adatokat más szervhez, ha erre külön törvény feljogosítja vagy az érintett 

beleegyezett.  

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről:  

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:  

 kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja;  

 eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján;  

 hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az 

előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait;  

 részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet 

értesíteni kell;  

 az eljárás során észrevételeket tehet;  

 az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt;  

 betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet;  

 a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni;  

 jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.  

 

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:  

 hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni;  

 a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására;  

 az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, 
akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.  

 az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.  

 


