
KÉRELEM  

az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához 

 

Alulírott ................................................................... szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő 

kérem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeke(i)m óvodáztatási támogatását. 

 

NYILATKOZAT 

A) Személyi adatok 

1. Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítását kérő 

a) neve (születési név is): ........................................................................................................... 

b) anyja neve: ........................................................................................................................... 

c) születési helye, ideje: ............................................................................................................. 

d) lakcíme: ................................................................................................................................ 

2. A gyermek(ek) 

a) neve (születési név is): ........................................................................................................... 

b) anyja neve: ............................................................................................................................ 

c) születési helye, ideje: .............................................................................................................. 

d) lakcíme: ................................................................................................................................ 

B) Nyilatkozat az iskolai végzettségről (Ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, 

mindkét szülőnek külön-külön nyilatkoznia kell.) 

(A megfelelő aláhúzandó!) 

1. Kijelentem, hogy iskolai végzettségemről a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 7. számú melléklete szerint már nyilatkoztam. 

VAGY 

2. Kijelentem, hogy gyermeke(i)m hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 

folytatott tanulmányaimat fejeztem be sikeresen. 

C) Záradék 

Nyilatkozom, hogy az óvodáztatási támogatás igénybevétele esetén gyermek(i)m rendszeres óvodába 

járásáról gondoskodom. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben és a NYILATKOZAT-ban 

közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Hozzájárulok a KÉRELEM-ben és a NYILATKOZAT-ban közölt adatoknak az óvodáztatási 

támogatás megállapítására irányuló eljárásban való kezeléséhez. 

Dátum: ......................................................... 

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

az óvodáztatási támogatást igénylő aláírása 
 

 

 

 
Ügyintéző: Lecsek Ágnes 
Cím: 2461 Tárnok, Dózsa Gy. u. 150.;  

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.15.-18.00. ; 8.15.- 16.30. Ebédidő: 12.00.-12.30. 

Elérhetőségek: Tel.: 06-23-387-019/130 mellék; 
E-mail: lecsek.agnes@tarnok.hu 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Óvodáztatási támogatáshoz 

 

A települési Önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermeknek a szülője részére, aki három-, illetve négyéves gyermekét beíratta 

az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll  

- a gyermek  óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a beíratás  

a) az év első felében történt és az óvodai nevelésben való részvétel legalább 3 hónapja 

fennáll -júniusban 

b) az év első felében történt, de júniusig nem telt el három hónap  -decemberben 

c) az év második felében történik és az óvodai nevelésben való részvétel legalább 3                                                                                   

hónapja fennáll - decemberben 

d) az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három 

hónap, a következő év június hónapjában pénzbeli támogatást folyósít.  

Ezt követően a tárgyév június és december hónapjában.  

 

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.  

 

Az óvodának a rendszeres óvodába járást igazolnia kell.  

 

A kérelemhez csatolni kell az óvoda igazolását a gyermek óvodai beíratásának 

tényéről, időpontjáról és a gyermek rendszeres óvodába járásáról.  

 

 

 

 


