RENDSZERES
GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Hatáskör címzettje
Eljáró hatóság, kérelem
előterjesztésének helye
Illetékességi terület

Eljárási illeték, igazgatási
szolgáltatási díj
Ügyintézési határidő

Az ügy leírása:

Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Egerszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
3394 Egerszalók, Sáfrány út 7. Tel: (36) 474-332
Egerszalók közigazgatási területén lakcímmel rendelkezők,
tartózkodási hellyel rendelkezők esetén életvitelszerűen Egerszalók
településen élők
Az eljárás költség-, illeték- és díjmentes
Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60
nap.
Sommás eljárásnak csak akkor van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett
kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok
alapján a tényállás tisztázott, tehát a döntés meghozatalához szükséges
minden információ rendelkezésre áll, és az ügyben nincs ellenérdekű
ügyfél.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális
helyzete alapján jogosult
a) az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek,
és - ha a törvényben foglalt feltételeknek megfelel - a szünidei
gyermekétkeztetésnek,
b) a természetbeni támogatásnak
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek
az igénybevételére.
A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ha a
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át,
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő
gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében
foglalt feltételeknek (a nagykorúvá vált gyermek:
- középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat
és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét
még nem töltötte be; és
a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a
nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.);
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá
nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon
értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a gyermekvédelmi
törvényben meghatározott értéket.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a
gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli
ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban,
balett-művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban,
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak
járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá
tartozik.
A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem
benyújtásának napja.
A jogosultság (főszabályként) egy év időtartamra került megállapításra.
(Ha például a kérelem 2021. november 14-én kerül benyújtásra, a
jogosultság 2021. november 14-től 2022. november 13-ig tart.)
Ügymenetre vonatkozó
tájékoztatás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó
pénzbeli ellátás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő,
illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési
önkormányzat önkormányzati hivatalánál vagy a kormányablaknál
terjesztheti elő.
Milyen adatokat kell megadni?
- személyes adatok
Kérelmező adatai: neve, születési neve, anyja neve, születési helye,
ideje, állampolgársága, neme, lakóhelye, tartózkodási helye, TAJ
A gondozó családban élő gyermekek adatai: neve, születési neve, anyja
neve, születési helye, ideje, állampolgársága, neme, lakóhelye,
tartózkodási helye, TAJ, oktatási intézmény neve és címe
A gondozó család további tagjai (kérelmezővel közös háztartásban élő
az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető
további közeli hozzátartozók pl. házastárs/élettárs) neve, születési neve,
születési helye, ideje, anyja neve, állampolgársága, lakóhelye,
tartózkodási helye, TAJ.
- a gondozó család jövedelmi helyzetére vonatkozó adatok közlése.
- a gondozó család vagyoni helyzetére (pl. ingatlan, gépjármű,
egyéb vagyontárgyak) vonatkozó adatok
A kérelem benyújtása a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 3. sz.
melléklete szerinti formanyomtatványon a megfelelő igazolásokkal
együtt történik.
Szükség lehet még az alábbi igazolásokra:
- A gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a
gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést,
továbbá a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló megállapodást
rögzítő jegyzőkönyvet (természetesen csak abban az esetben, ha ezen
intézkedések bármelyikére korábban sor került).
- Nagykorú gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali
oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói
jogviszonyról.
- Amennyiben a jogosultságot családba fogadó gyám által gondozott
gyermek után kérelmezik és a családba fogadó gyám pénzbeli ellátást is
igényel, annak igazolását, hogy a gyám nyugellátásban, korhatár előtti
ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban,

átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül,
amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló
jogszabály hatálya alá tartozik.
Amennyiben a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozó tartási
kötelezettségét a gyermek tekintetében bíróság megállapította, a bíróság
döntését.
Vonatkozó jogszabályok
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