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Tisztelt Szülők!
Ságvár, Som, Nyim Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2019. júliusi üléseiken megalkották a
települési támogatásokról szóló rendeleteiket, amelyek 2019. augusztus 1-jétől hatályosak.
A rendeletek alapján 2019. augusztus 1. és szeptember 30-a között
ÓVODAKEZDÉSI TÁMOGATÁS igényelhető az alábbiak szerint:
Ságvári lakóhellyel rendelkező szülők esetében:
 aki bölcsődés, vagy óvodás korú gyermeke tartásáról saját háztartásában gondoskodik, és gyermeke a
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsődében jogviszonnyal rendelkezik.
 Az óvodáztatási támogatást egy gyermek után csak egyik törvényes képviselője igényelheti.
 Óvodakezdési támogatásban azon szülő részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő
esetében a 250 000 forintot.
 A támogatás összege gyermekenként 6 000 forint.
 A kérelemhez mellékelni kell az óvodai, bölcsődei jogviszonyról szóló igazolást, a gyermek és a törvényes
képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában
neveli valamint a jövedelemigazolásokat.
 Nem részesülhet óvodáztatási támogatásban az a kérelmező, aki a tárgyhónapban részesült rendkívüli eseti
települési támogatásban óvodáztatásra hivatkozva.
Somi és nyimi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők esetében:
 aki bölcsődés, vagy óvodás korú gyermeke tartásáról saját háztartásában gondoskodik, és gyermeke
óvodai jogviszonnyal rendelkezik.
 Az óvodáztatási támogatást egy gyermek után csak egyik törvényes képviselője igényelheti.
 Óvodakezdési támogatásban azon szülő részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a 200 000 forintot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő
esetében a 250 000 forintot.
 A támogatás összege
Som esetében: gyermekenként 25 000 forint,
Nyim esetében: gyermekenként 20 000 forint.
 A kérelemhez mellékelni kell az óvodai, bölcsődei jogviszonyról szóló igazolást, a gyermek és a törvényes
képviselő lakcímkártyáját, a törvényes képviselő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában
neveli, valamint a jövedelemigazolásokat.
 Nem részesülhet óvodáztatási támogatásban az a kérelmező, aki a tárgyhónapban részesült rendkívüli eseti
települési támogatásban óvodáztatásra hivatkozva.
Az óvodakezdési támogatás iránti kérelmeket csak abban az évben lehet elbírálni, amely évben a Képviselőtestületek az adott évi költségvetési rendeletükben a szükséges forrást nevesítve biztosítják.
A támogatási kérelmek odaítélése az adott évi forrás kimerüléséig történik!
A támogatási iránti kérelmeket a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalban (8654 Ságvár, Fő utca 16.)
lehet benyújtani 2019. augusztus 1. és szeptember 30. közötti időszakban.
A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány 2019. augusztus 1-jétől elérhető az alábbi
honlapokon: www.sagvar.hu, www.som.hu, www.nyim.hu, valamint a Hivatal ügyfélszolgálatán.
A települési támogatásokról szóló helyi rendeletek a www.njt.hu
megismerhetők.
További kérdés esetén forduljon Hivatalunk ügyfélszolgálatához.
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