
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 

a) neve: ____________________________________________________________________ 

b) anyja neve: _______________________________________________________________ 

c) születési helye, ideje: _______________________________________________________ 

d) lakcíme: _________________________________________________________________ 

 

3. A gyermek 

a) neve: ____________________________________________________________________ 

b) anyja neve: _______________________________________________________________ 

c) születési helye, ideje: _______________________________________________________ 

d) lakcíme: _________________________________________________________________ 

 

4. A gyermek 

a) neve: ____________________________________________________________________ 

b) anyja neve: _______________________________________________________________ 

c) születési helye, ideje: _______________________________________________________ 

d) lakcíme: _________________________________________________________________ 

 



B) Nyilatkozat az iskolai végzettségről (Ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti 
jogot, mindkét szülőnek külön-külön nyilatkoznia kell.) 

(A megfelelő aláhúzandó!) 

 
1. Kijelentem, hogy iskolai végzettségemről a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 2012. szeptember 1-jét megelőzően 
hatályos 7. számú melléklete vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 27. §-a szerint már nyilatkoztam.  
 

VAGY 
 
2. Kijelentem, hogy gyermeke(i)m hároméves korában legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányaimat fejeztem be sikeresen. 

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

Dátum: ________________________ 

__________________________________________ 
az óvodáztatási támogatást igénylő aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N Y I L A T K O Z A T 
 

az iskolai végzettségről 
 
 
(ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülőnek külön-külön 
nyilatkoznia kell) 
 
 
I. Kérelmező szülő nyilatkozata: 
 
Kijelentem, hogy gyermeke(i)m hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik        
évfolyamán folytatott tanulmányaimat fejeztem be sikeresen. 
 
 
 
Tiszasas, ____________________ 
                                                                                __________________________ 
                                                                                                   aláírás 
 
 
 
 
 
II. A kérelmező szülővel szülői felügyeleti jogát együtt gyakorló szülő nyilatkozata: 
 
Kijelentem, hogy gyermek(i)m hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 
folytatott tanulmányaimat fejeztem be sikeresen. 
 
 
 
Tiszasas, ____________________                                                           
                                                                                 __________________________ 
                                                                                                    aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

I G A Z O L Á S 

óvodáztatási támogatás megállapításához, illetve továbbfolyósításához 

(Óvodavezető tölti ki) 

 

1)    A nevelési-oktatási intézmény adatai  

Intézmény neve, címe, ahol a gyermek óvodai elhelyezésben részesül: 

……………………………………………………………………………………….……………….….. 

Az óvoda vezetőjének neve: …………………………………………………………………………….. 

 

2)    A gyermek adatai: 

Gyermek neve: …………………………………………………………………………………………... 

Anyja neve: ………………………………………………………………………….………………..…. 

Születési helye:…………………………............születési ideje: ……………………………...…...........  

Lakcíme: ………………………………………………………………………………............................ 

 

3)    A gyermek óvodai nevelésével kapcsolatos adatok: 

Óvodába való felvétel időpontja: ………………………………………………………………………... 

Az óvodai nevelésben való tényleges részvétel kezdő időpontja: …………………………………..…... 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet] 52. §-a 
alapján igazolom, hogy fent nevezett gyermek az óvodai nyitvatartási napokon 
legalább…………………..órát az intézményben tartózkodik, továbbá 

 

3/A) Az óvodáztatási támogatás első alkalommal történő megállapítása esetén töltendő                 
ki 

Az igazolással érintett időszak kezdő napja (az óvodai nevelésben való tényleges részvétel kezdő 
napja): ………………………………………………………………………..………………………….. 

Az igazolással érintett időszak utolsó napja (az óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem 
benyújtásának napja): ……………………………………………………...………………………...….. 

Fentiek alapján az óvodai nevelési napok száma az adott időszakban: …………. nap 

 



A gyermek: 

- szülő által igazolt mulasztása: ………….…    nap 

- orvos által igazolt mulasztása: ……………    nap 

- egyéb okból igazolt mulasztása: ……….…     nap 

- igazolatlan mulasztása: …….…………..…     nap 

Fenti mulasztásból …………….……. nap július-augusztus hónapra esett. 

 

3/B) Az óvodáztatási támogatás további alkalommal történő megállapítása esetén töltendő ki 

Az igazolással érintett időszak kezdő napja (az előző igazolásban szereplő időszak utolsó napját 
követő nap): …………………………………………………………………………………….……….. 

Az igazolással érintett időszak utolsó napja:    tárgyév május 5-e 

(kérjük x-szel jelölni!)                                         tárgyév november 5-e  

Az óvodai nevelési napok száma az adott időszakban: …………. nap 

A gyermek: 

- szülő által igazolt mulasztása: ………….…    nap 
- orvos által igazolt mulasztása: ……………     nap 
- egyéb okból igazolt mulasztása: …….……     nap 
- igazolatlan mulasztása: …….……….…….     nap 

Fenti mulasztásból …………………….……….    nap július-augusztus hónapra esett. 

Fentiek alapján a gyermek (a megfelelő -ba írt X-szel jelölje válaszát): 

 rendszeresen járt óvodába (szülő 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 hónapban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen 
kívül kell hagyni.) 

 nem rendszeresen járt óvodába (szülő által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma 
együttesen meghaladta a munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a 
mulasztásból tíz napot július-augusztus hónapban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen 
kívül kell hagyni.) 

Ezt az igazolást a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] 68/G. §-a 
alapján az óvodáztatási támogatás megállapításához adtam ki. Ezt az igazolást a 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet 68/I. § (2) bekezdés a) pontja alapján a további óvodáztatási támogatás folyósításához 
adtam ki. 

Kelt: …………..…………..……………… 

P.H 

.………………………………. 

óvodavezető 


