Ügytípus megnevezése

Óvodáztatási támogatás
Az
óvodáztatási
támogatásra
való
jogosultság
megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres
óvodába járásának elősegítése.
A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási
támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek
vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke
a) tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a
jegyző a 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
közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon
keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak
szerint rendszeresen jár óvodába.

Az ügy leírása

Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői 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 óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az
egyik szülő vagy a gyermek részére kirendelt családbafogadó
gyám igényelheti.
A támogatás összege első alkalommal gyermekenként 20.000,Ft, melynek folyósítása tárgyév június hónapjában történik, ha
a megállapító határozat előző év december 5-e és tárgyév
június 4-e között emelkedik jogerőre, tárgyév decemberben
történik, ha a megállapító határozat tárgyév június 5-e és
tárgyév december 4-e között emelkedik jogerőre. Az első
alkalmat követően a gyermek(ek) óvodai jogviszonyának
fennállásáig június és december hónapban továbbra is folyósít
támogatást – melynek összege továbbra alkalmanként 10.000,Ft -, ha a gyermek továbbra is rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül, és a szülő a gyermek külön
jogszabály szerinti rendszeres óvodába járásáról gondoskodik.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv.

Az eljárás jogi alapja
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
gyámügyi eljárásról 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet.
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az óvoda igazolása a gyermek beiratkozásának időpontjáról.

Halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultság tényének és
fennállásának dokumentálása.
Óvodai igazolás beszerzése a gyermek rendszeres óvodába
járásáról.
Illetékmentes.

A kérelem benyújtásához nyomtatványt készítettünk. A
Az eljárást megindító irat
kitöltött nyomtatványt és szükség szerinti mellékleteit
benyújtásának módja
személyesen, vagy postai úton kell benyújtani.
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I. fokon döntést hozó szerv Jegyző
II. fokon döntést hozó szerv Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

