TÁJÉKOZTATÓ ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
Jogszabály:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
20/C. §
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Gyer.) 68/F - 68/K. §
Az önkormányzat helyi rendelete
Előzmény:
Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról
szóló 2008. évi XXXI. törvény (beiktatta a Gyvt. 20/C. § -t)
A kutatások azt igazolják, hogy minél korábban kezdi meg a gyermek az „óvodába járást”, annál
nagyobb esélye van arra, hogy sikeresen kezdje meg az iskolai tanulmányait. A közoktatásról
szóló törvény megteremti annak lehetőségét, hogy minden gyermek felvételt nyerjen az óvodába.
Az óvodai nevelésben való részvétel szülői döntésen múlik mindaddig, ameddig a gyermek nem
lép az ötödik életévébe. Ettől az évtől kezdődően ugyanis a nevelési év első napjától kezdődően a
szülőnek gyermekét be kell íratni az óvodába. Azoknál a gyermekeknél azonban, ahol a szülők
iskolai végzettsége alacsony, indokolt, hogy a gyermek lehetőség szerint már három éves korában
óvodába járjon. A törvény támogatási rendszerrel ösztönzi a szülőket arra, hogy gyermeküket
minél korábbi életkorban beírassák az óvodába.
A statisztikai adatok szerint a jelenlegi 312.200 óvodás közül a hátrányos helyzetű gyermekek
száma 23.050 főre tehető, ebből a 3-4 éves korosztály száma 11.120 fő.
Az óvodáztatási támogatás bevezetésével a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma
az óvodai nevelés első két évében várhatóan 20.720 főre nő, mivel ösztönzik a szülőket, hogy
igénybe vegyék az óvodai ellátást.
Igénylés:
A szülő lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél a Gyer. 11. számú
melléklete szerinti, „Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához”
nevű adatlap kitöltésével igényelhető az ellátás.
A kérelemben a gyermek valamelyik szülői felügyeletet gyakorló szülőjének nyilatkoznia kell
arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen, kivéve, ha korábban erről a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 7. számú melléklete
szerint már nyilatkozott.
Jogosultság:
Megállapítható annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a
szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá
gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága fennáll
1. a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása
- az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább
három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában,
- az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének
december hónapjában,
- az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta
legalább három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában,
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az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három
hónap, a következő év június hónapjában
2. a gyermek beíratását követően második és további alkalommal
- a tárgyév június hónapjában,
- a tárgyév december hónapjában,
pénzbeli támogatást folyósít.
A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét
ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének
hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be
sikeresen.
-

Óvodába járás igazolása
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres óvodába
járásnak minősül, ha a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az
óvodában tartózkodik, és a szülő által előre bejelentetten 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.
Az óvodának a rendszeres óvodába járást a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási
támogatásnál az óvodai beíratás napjától a tárgyév május 15-ig, a tárgyév december hónapjában
folyósított óvodáztatási támogatásnál az óvodai beíratás napjától a tárgyév november 15-ig
terjedő időszakra kell igazolnia.
Az óvodáztatási támogatás összege:
A 2009. évben gyermekenként első alkalommal 20.000 forint, ezt követőn esetenként és
gyermekenként 10.000 forint.
A 2009. évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény
elfogadásával egyidejűleg dönt.
A támogatás kifizetéséhez szükséges összeget a Magyar Államkincstár utalja át a települési
önkormányzatok részére.
Folyósítás:
1. pénzben
2. természetben
A települési önkormányzat helyi rendeletében előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra
kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás
nyújtható. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő hét munkanapon belül kell a
szülő rendelkezésére bocsátani
A települési önkormányzat jegyzője az első alkalommal természetben nyújtandó óvodáztatási
támogatást a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével biztosítja. A természetben nyújtott
óvodáztatási támogatás célja a gyermek rendszeres óvodába járásának segítése, formája
különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag biztosítása.
Az óvodáztatási támogatás új jelentkezők részére első ízben annak a szülőnek folyósítható, aki
harmadik, illetve negyedik életévét betöltött gyermekét 2009. január 1-jét követően íratta be az
óvodába. Azoknak az érintett körbe tartozó szülőknek, akik három-, illetve négyéves,
gyermeküket 2009. január 1-je előtt már beíratták az óvodába, első alkalommal 2009 júniusában
tízezer forintot kell folyósítani.
Szerk.: Erdős Zsuzsanna
Forrás: 1997. évi XXXI. tv., 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet
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