Óvodáztatási támogatás
Ügy típusa: Gyámhatósági ügyek - jegyzői hatáskör
Ügy fajtája:
Óvodáztatási támogatás
Eljárás típusa:
Államigazgatási hatósági ügy
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén):
Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal
Illetékességi területe:
Szany Nagyközség közigazgatási területe
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Nyilatkozat az iskolai végzettségre vonatkozóan
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása:
nincs
Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje):
Az óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelmet személyesen, vagy írásban az
erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
Ügyfélfogadás ideje:
A hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
7.30 – 12.00

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):
30 nap
Fellebbezési határidő:
15 nap
A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz. A fellebbezést Szanyi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani.
Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás):
Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője,
illetve családbafogadó gyámja részére állapítható meg óvodáztatási támogatás, akinek
tekintetésben a halmozottan hátrányos helyzetet a jegyző megállapította és a három-,
illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, gondoskodik gyermeke rendszeres

óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága fennáll.
A gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal akkor kapja a támogatást a
szülő, ha a gyermek óvodai beíratása

1. az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta
legalább két hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában

2. az év első felében történik, de júniusig nem telt el két hónap, a beíratás évének
december hónapjában

3. az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele
4.

óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában
az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el két
hónap, a következő év június hónapjában

A gyermek beíratását követően második és további alkalommal június és december
hónapban részesülnek a jogosultak a pénzbeli támogatásban.
További feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő, illetve ha mindkét
szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat, mindkét szülő a jegyzői eljárásban önkéntes
nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
A pénzbeli támogatás összege jelenleg gyermekenként első alkalommal húszezer forint,
ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.
Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti.
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.
Rendszeres óvodába járásnak minősül, ha
- a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában
tartózkodik, és
- a szülő által a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet 20. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint igazolt és az igazolatlanul mulasztott
napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok
huszonöt százalékát. A mulasztásból tíz napot július-augusztus hónapokban a huszonöt
százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
Az óvodának a rendszeres óvodába járást igazolnia kell. A tárgyév június hónapjában
folyósított óvodáztatási támogatás esetében az óvodai beíratás napjától a tárgyév május
5-ig, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatás esetében az
óvodai beíratás napjától a tárgyév november 5-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia az
igazolásnak.
Feltétel még, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
legyen. Ennek a jogosultságnak a júniusban folyósított óvodáztatási támogatásnál a
tárgyév május 5-én, a decemberben folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév
november 5-én kell fennállnia.
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető
elektronikus programok elérése)
honlapról letölthető a nyomtatvány
Időpontfoglalás:
nincs
Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
149/1997. (IX.10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról
2004. évi CXL. tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő
kötelezettségekről:
Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott
határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának
joga.
A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.
Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal,
illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban
vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

