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Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának a 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 a gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző
megállapította, legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, megkezdi az
óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon
keresztül a rendszeresen járt óvodába. 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.
A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatást első alkalommal, ha az óvodáztatási támogatásra való jogosultság
jogerős megállapítására az előző év december 5-e és a tárgyév június 4-e között kerül sor, a tárgyév június hónapjában, ha a tárgyév
június 5-e és a tárgyév december 4-e között kerül sor, a tárgyév december hónapjában folyósítja.
A gyermek halmozottan hátrányos helyzetének az első alkalommal folyósított óvodáztatási támogatás esetén a kérelem benyújtásának
időpontjában, a további óvodáztatási támogatás esetén a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév
május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév november 5-én kell fennállnia.
Az óvodáztatási támogatás megállapítása szempontjából rendszeres óvodába járásnak minősül, ha a gyermek az óvodai nyitvatartási
napokon naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik és a szülő, a családbafogadó gyám által 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 óvodáztatási támogatás folyósításának időpontja: a gyermek beíratását követően második és további alkalommal a tárgyév december
hónapja és a tárgyév június hónapja.
Az első alkalmat követően a települési önkormányzat jegyzője a gyermek óvodai nevelési jogviszonyának fennállásáig június és
december hónapban további óvodáztatási támogatást folyósít a szülőnek, ha a gyermek továbbra is halmozottan hátrányos helyzetűnek
minősül és a szülő a gyermek rendszeres óvodába járásáról gondoskodik.
A további óvodáztatási támogatás igénylése iránt nem kell külön kérelmet előterjeszteni.
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság a megszüntetését követően a feltételek fennállása esetén – kérelemre - ismételten
megállapítható.

