
Óvodáztatási támogatás 

Ügyleírás: Óvodába járatás ösztönzésére 

Szükséges okiratok: Az  igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése 
érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya 
bemutatása szükséges! 
A kérelemhez csatolni kell: 
Az óvoda igazolását a gyermek óvodai beíratásának tényéről, időpontjáról és a gyermek 
rendszeres óvodába járásáról. 

Az ügyintéző : Nagylók Község esetében :  Répási Tiborné igazgatási ügyintéző  

2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail: 
pmhivatal@nagylok.hu 

Hantos község esetében: Horváth Jánosné igazgatási   ügyintéző 

2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@ invitel.hu 

Ügyintézés helye, elérhetősége és 
rendje: 

A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.  

-  postai úton:  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal   székhelyén: 

2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal   Hantosi Kirendeltségén 

2434 Hantos, Nagylóki út 3. 

-    személyesen: ügyfélfogadási időben:   

Hétfő: 8.00-12.00 

Kedd: 8.00-12.00 

Szerda: 8.00-12.00 

Csütörtök: 13.00-16.00 

Péntek: 8.00-12.00 

Ügyintézés határideje és díja 30 nap, költség és illetékmentes 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, útmutatók 

Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon: 
Óvodáztatási támogatás iránti kérelem 
Nyilatkozat kérelmekhez 

Az alkalmazott jogszabályok: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 
149/1997.(IX.10.) Korm rendelet. 

Egyéb fontos tudnivalók Időpontfoglalás lehetséges, telefonon az  517-618 számon ill. interneten időpontfoglalás 
menüpontban. 
 
Jogosultság feltételei: 
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. 



A kérelemben a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének (ha közösen nevelik a 
gyermeket mindkettőjüknek) nyilatkoznia kell arról, hogy gyermekének 3 éves 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. 
Az óvodának a rendszeres óvodába járást igazolnia kell. 

 


