
11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

KÉRELEM 
az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

Alulírott ................................................................... szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő
/kirendelt  családbafogadó  gyám  kérem  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő
gyermekem/gyámoltam után óvodáztatási támogatás megállapítását.

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

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

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

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

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

B) A köznevelési intézmény adatai, ahol a gyermek óvodai elhelyezésben részesül

Intézmény neve: ……………………………………………………………………………………………………………………

Címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C) Nyilatkozat 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.  Hozzájárulok  a  KÉRELEM-ben  közölt  adatoknak  az  óvodáztatási  támogatás
megállapítására irányuló eljárásban való kezeléséhez.

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok.

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

................................................................................ 
óvodáztatási támogatást igénylő aláírása



Bag Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

2191 Bag, Szent Imre u. 52.
Telefon: 28/504-130

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)

1. gyermek 2. gyermek 3. gyermek
neve (születési név is):

anyja neve:

lakcíme:

B) Nyilatkozat az iskolai végzettségről
(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  gyermeke(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



Igazolás
az óvodába járásról

(pénzben nyújtandó óvodai támogatásra való jogosultsághoz)

Az érintett gyermek adatai:
- neve (születési neve): ……………………………………………………………….

- anyja neve: ………………………………………………………………………….

- születési helye, ideje: ……………………………………………………………….

- lakcíme: ……………………………………………………………………………..

Igazolom,
- hogy a gyermeket az óvodába beíratták, a beíratás időpontja: …………………….
- hogy a gyermek az óvodai nyitva tartási napokon naponta legalább 6 órát az óvodában

tartózkodott.

Tájékoztatom, hogy a szülő által a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet 20. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint igazolt és igazolatlanul 
mulasztott napok száma együttesen

□ nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25 %-át, azzal, hogy a 
mulasztásból tíz napot július – augusztus hónapokban a 25 % megállapításánál 
figyelmen kívül kell hagyni.

□ meghaladja a munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25 %-át, azzal, hogy a 
mulasztásból tíz napot július – augusztus hónapokban a 25 % megállapításánál 
figyelmen kívül kell hagyni.

A mulasztások száma összesen: ……. nap, melyből
- a szülő által igazolt mulasztások száma: …….. nap,
- az igazolatlan mulasztások száma: …….. nap

A rendszeres óvodába járásra vonatkozó jelen igazolást/tájékoztatást
□ a tárgyév június hónapban folyósítandó óvodáztatási támogatáshoz adtam ki, így az 

igazolás az óvodai beíratás napjától a tárgyév május 15-ig tartó időszakra 
vonatkozik.

□ A tárgyév december hónapjában folyósítandó óvodáztatási támogatáshoz adtam ki, 
így az igazolás az óvodai beíratás napjától a tárgyév november 15-ig tartó időszakra 
vonatkozik.

Jelen igazolást a 11/1997. (IX. 10.) Korm. Rendelet 68/G. § és a 11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendelet 20/A. §-a alapján adtam ki.

Dátum: …………………………………
P. H. ………………………………….

intézményvezető



Tájékoztatás
az igazolt és igazolatlan óvodai mulasztás következményeiről

Az érintett gyermek adatai:
-neve (születési neve):…………………………………………………………………...

-anyja neve: ……………………………………………………………………………..

-születési hely, ideje: ……………………………………………………………………

-lakcíme: ………………………………………………………………………………...

Értesítem, hogy a gyermek igazolatlanul hiányzott az alábbi nap(ok)on: …...…………………
…………………………………………………………………………………………………..

Tájékoztatom, hogy a gyermek elveszti a ………………. Időszakra vonatkozó óvodáztatási
támogatásra  való  jogosultságát  amennyiben  a  szülő  által  a  nevelési-oktatási  intézmények
működéséről  szóló  11/1994.  (VI.  8.)  MKM rendelet  20.  §-a  (2.)  bekezdésének  a)  pontja
szerint  igazolt  és  igazolatlanul  mulasztott  napok  száma  együttesen  meghaladja  a
munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25 %-át, azzal, hogy a mulasztásból tíz napot július
– augusztus hónapokban a 25% megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

Jelen értesítést a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 20/A. § ba) pontja alapján adtam ki.

Dátum: …………………………………

P. H.
………………………………….

intézményvezető

Az értesítés megküldésének határideje: az első igazolatlan napot követően.
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