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Ügytípus Gyáli Óvodakezdési Program keretében történő támogatás megállapítása 

  

Ügyintéző neve:  Papp Józsefné 

Ügyintéző 

elérhetősége: 

tel.: 29/544-138 

e-mail: papp.zsuzsanna@gyal.hu 

Nyomtatvány A kérelem benyújtására formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely a Gyáli  Polgármesteri 

Hivatalban igényelhető személyesen, vagy letölthető innen. 

A Polgármesteri Hivatal felé a kérelem benyújtása személyesen, postai úton vagy 

elektronikus formában (ügyfélkapun vagy az ügyintéző e-mail címén) is megtehető. 

Ügymenet leírása: Gyál Város Önkormányzata a Gyáli Óvodakezdési Program keretében azon gyermekek 

neveléséhez, óvodakezdéséhez kíván hozzájárulni, akik 

- Gyálon működő intézményben létesítenek első alkalommal óvodai jogviszonyt vagy 

- nem Gyálon működő intézményben történik az óvodakezdés, ugyanakkor a gyermek és 

legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen 

Gyálon is él.  

 

A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult 

igénybe venni, abban a nevelési évben, amelyben a gyermek az óvodát megkezdi. 

Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők 

külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek 

elhelyezésre került.  

 

Abban az esetben, ha a Hivatalnak 

- tudomása van a gyermek óvodai jogviszonyáról, a kérelem benyújtása nem szükséges, 

az óvodakezdési csomag a gyermek nevelési intézményében kerül 

átadásra a tanév megkezdése előtt. 

- nincs tudomása a gyermek óvodai jogviszonyáról, úgy a támogatás a kérelem 

benyújtásával igényelhető.  

 

A kérelemben foglaltakat a következő okiratokkal kell alátámasztani: 

 a kérelmező szülő és gyermek érvényes személyi okmányainak bemutatásával, 

valamint 

 a gyermek óvodába történő felvételét igazoló dokumentum becsatolásával. 

 

A támogatás formája egyszeri 13.000,- forint értékű támogatási csomag, melyet a 

megállapító határozat kézhezvételét követően, a Gyáli Polgármesteri Hivatal illetékes 

munkatársa ad át a kérelmezőnek. 

 

Ügyintézési határidő: 8 nap. 

Vonatkozó 

jogszabályok: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II.28.) önkormányzati 

rendelete a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes 

kapcsolódó rendeletek módosításáról 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
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