
Rimóc   Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2 /2009 (II. 12.) rendelete 

az óvodáztatási támogatásról 

 

Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló –többször módosított- 1997. évi XXXI. Tv. (továbbiakban Gyvt.) helyi 

alkalmazására – az 1990.évi LXV. tv. 16.§-ban kapott felhatalmazás alapján – az alábbi 

rendeletet alkotja. 

I. Fejezet 

A rendelet célja 

1.§. 

E rendelet célja, hogy a Gyvt. 20.§-ban foglalt rendelkezések alapján szabályozza az 

óvodáztatási támogatás folyósításának szabályait, figyelembe véve a helyi sajátosságokat. 

 

A rendelet hatálya 

2.§. 

(1) A rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási 

hellyel rendelkező magyar állampolgárságú, továbbá bevándorolt, illetve a magyar 

hatóság által menekültként elismert a településen tartózkodó gyermekre, fiatal felnőttre és 

szüleire terjed ki. 

(2) A törvény hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) 

bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 

országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. 

XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó 

gyermekeire is. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a Gyvt. 4.§ (3) bekezdésében meghatározott esetekre  

      is. 

 

 

 



Óvodáztatási támogatás 

 

3.§ 

(1) A körjegyző a Gyvt. 20/C. § (1) bekezdés szerinti óvodáztatási támogatást állapít meg 

annak, aki a Gyvt. 19.§.-20.§.-aiban foglalt feltételeknek, illetve a Gyvt. 20/C. §. (2) 

bekezdés feltételeknek megfelel. 

 

(2) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására és a támogatás folyósítására 

a Gyer. 68/F., 68/G., 68/I., 68/K. §-ait kell alkalmazni. 

 

(3) Az óvodáztatási támogatás összegét a Gyvt. 20/C. § (3) bekezdése szerint kell 

      megállapítani. 

 

(4) Az első alkalommal megállapított óvodáztatási támogatást természetben kell nyújtani: 

a./ a védelembe vett gyermek családgondozójának és az óvodavezető javaslata alapján 

b./ az óvodavezető és a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján 

 

(5) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatást a körjegyző a Gyermekjóléti Szolgálat 

közreműködésével biztosítja, aki a támogatás számlával történő elszámolására köteles.  

 

(6) A természetben megállapított óvodáztatási támogatást a Gyer. 68/H. §. (5) 

bekezdésbenfoglaltaknak megfelelően lehet felhasználni. 

 

Záró rendelkezések 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet 2009. február 15-én. napján lép hatályba. 

 

 

Rimóc,2009.február 11. 

 

 

Beszkid Andor                                                                        Dr.Tucsekné dr.Horváth Antónia  

polgármester                                                                                                        körjegyző  

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2009.február 12-én Rimóc Község hirdetőtábláján. 

 

 

Rimóc,2009.február 11. 

 

                                                                            Dr.Tucsekné dr.Horváth Antónia 

                                                                                                        körjegyző 

 

 

 

 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2009. február 11-én tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat az óvodáztatási támogatással kapcsolatos rendelet elfogadásáról 

Előterjesztő: Dr. Tucsekné dr. Horváth Antónia körjegyző                                                                                                                         
Készítette: Dr. Tucsekné Dr. Horváth Antónia körjegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2009. január 1-i 
hatálybalépéssel rendelkezik az óvodáztatási támogatásról. Az óvodáztatási támogatás azoknak a 
szülőknek állapítható meg, akik önkéntes nyilatkozatot tettek arról, hogy a gyermeküknek a 3 éves 
koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen. 
Ezáltal a gyermek halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. A pénzbeli támogatás az új jelentkező 
részére első ízben annak a szülőnek folyósítható, aki a harmadik, illetve a negyedik életévét betöltött 
gyermekét 2009. január 1-ét 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, akik 2009. január 1-e után, azoknak 
húszezer forintot kell folyósítani. A támogatás összege az állami költségvetést terheli. 

A törvény 20/C. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat rendeletben rendelkezhet arról, hogy 
az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeni támogatás helyett a gyermekjóléti szolgálat közre-
működésével a szülőnek a gyermeke részére természetbeni támogatást nyújt. 

Ezért javaslom az alábbi rendeletet elfogadni. Az óvodáztatási támogatás igénybevételének módjáról 
a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 68/F-68/L §-ai rendelkeznek. 

 

Rimóc, 2009. február 06. 

                                                                                                            Dr. Tucsekné dr. Horváth Antónia s.k. 

           körjegyző 


