Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak köre
A települési önkormányzat jegyzıje megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy fıre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
•

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át (jelenleg 39.900,- Ft),

- ha a gyermeket egyedülálló szülı, illetve más törvényes képviselı gondozza, vagy
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és
23. életévét még nem töltötte be, vagy
- felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és 25. életévét még nem töltötte be.
•

az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (jelenleg: 37.050,- Ft) a fentiek alá nem
tartozó esetben.

Az egy fıre jutó jövedelem megállapításánál a kérelem beadását megelızı hónap
jövedelmét kell alapul venni. Ettıl eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban
igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhetı.
Az egy fıre jutó jövedelem meghatározásánál - a kérelem benyújtásának idıpontjában - közös
háztartásban élı közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni
a) a szülıt, a szülı házastársát vagy élettársát,
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı gyermeket,
c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a fogyatékos gyermeket.
A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élı közeli hozzátartozók vagyonára.
Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, jármővet, továbbá vagyoni értékő jogot kell érteni,
amelynek egy fıre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
meghaladja, azzal, hogy nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülı vagy a
tartásra köteles más törvényes képviselı életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely
az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre
tekintettel fenntartott gépjármő.
A települési önkormányzat jegyzıje a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, ha a háztartásban megjelölt személyek
együttesen vagy külön-külön a törvényben meghatározott értékő vagyonnal rendelkeznek.
Nem állapítható meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, illetıleg a
megállapított jogosultságot meg kell szüntetni, ha a gyermek tartózkodási joga megszőnt vagy
tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.
A települési önkormányzat jegyzıje annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában
pénzbeli támogatást folyósít, mely jelenleg alkalmanként 5.800,- Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény mellékletei
1.)

Kérelem hiánytalanul kitöltve mely a Polgármesteri Hivatalban kérhetı.
(Ügyintézı: Szép Józsefné) (18 éven felüli kérelmezı saját jogán adja be a kérelmet,
ugyanazokkal a mellékletekkel.)

2.)

A kérelem beadását megelızı 1 hónap jövedelemigazolása
Csak a kifizetıhely által kiadott jövedelemigazolás fogadható el.
(Számlakivonat, postai kifizetés csekkvége nem)

•
•
•
•

Ha valakinek munkaviszonyból származó jövedelme van, munkáltatói igazolás.
Ha nyugdíja van, meg kell kérni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Budapest) elızı havi
igazolását.
Családi pótlékról a Magyar Államkincstár hatósági bizonyítványát.
Munkanélküli ellátásról a Munkaügyi központ igazolását.

Ha valakinek nincs semmilyen jövedelme, hozzon igazolást a Munkaügyi Központtól, hogy
nem kap ellátást, vagy nyilatkozza le az általunk kiadott nyomtatványon.
3.)

Ha egyedülállóként neveli gyermekeit, hozzon jogerıs bírósági végzést a válásról, vagy
nyilatkozza le, hogy egyedülállóként neveli ıket, valamint azt is, hogy mennyi
gyermektartásdíjat kap a gyermekei apjától.

4.)

Középiskolásoknak iskolalátogatási igazolás, fıiskolásoknak hallgatói jogviszony
igazolás.

