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KÉRELEM 
Devecseri Óvodakezdési Program keretében történő támogatás megállapításához 

 
 
1. Kérelmező (szülő/gondviselő) adatai: 
Neve:  
Születési neve:  
Anyja neve:  
Születési helye, ideje:  
Állandó bejelentett lakóhelye:  
Bejelentkezés időpontja:  
Telefonszáma, e-mail címe:  

 
A kérelem benyújtásakor a gyermek és legalább az egyik szülő (x-el jelölni) 
 igen nem 
bejelentett devecseri állandó lakóhellyel rendelkezik   
és életvitelszerűen Devecserben is él   

 
2. A gyermek, aki után a támogatást igényli: 
Neve:  
Születési helye, ideje:  
A gyermek állandó bejelentett lakóhelye:  

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a jelen kérelemmel indított eljárással 
kapcsolatban történő felhasználásához. 
 
 
Devecser, 2021. _____________________    ______________________ 
          aláírás 
 
 
 
 
Záradék: (ügyintéző tölti ki!) 
A kérelemben szereplő személyes adatok a bemutatott, érvényes személyi okmányok 
tartalmával megegyeznek. 
        _________________________ 
         ügyintéző 

 
 
 
 



 
 

DEVECSERI ÓVODAKEZDÉSI PROGRAM 
 
Jogosultsági feltételek: 
 
A Devecseri Óvodakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyermekek 
neveléséhez, óvodakezdéséhez kíván hozzájárulni, akik 
 

 Devecserben működő intézményben létesítenek első alkalommal óvodai jogviszonyt, 
vagy 
 

 nem Devecserben működő intézményben történik az óvodakezdés, ugyanakkor a 
gyermek és legalább az egyik szülő devecseri állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik és 
 

 életvitelszerűen Devecserben is él. 
 
A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal az egyik szülő jogosult iénybe venni, 
abban a nevelési évben, amelyben a gyemek az óvodát megkezdi. Amennyiben mindkét szülő 
esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülök külön élnek, úgy az a jogosult a 
támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. 
 
A kérelem benyújtásának formája: 
 
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.  
Amennyiben a Hivatalnak nincs tudomása a gyermek óvodai jogviszonyáról, úgy a támogatás 
jelen kérelem nyomtatvány kitöltésével a Devecseri Polgármesteri Hivatal részére történő 
benyújtásával igényelhető. 
A benyújtás történhet postai úton (8460 Devecser, Deák tér 1.), e-mailben: 
polgarmester@devecser.hu, továbbá személyesen a Hivatal titkárságán. 
A Hivatal ügyintézője a kérelem benyújtásakor ellenőrzi a jogosultsági feltételek fennállását. 
 
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 támogatási csomagot a jogosultság megállapítását követően a Devecseri Polgármesteri 
Hivatal illetékes munkatársa adja át a kérelmezőnek. 


