Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzat Jegyzője
Ügyintézés helye: Tiszaföldvár Város Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztály
földszint, 2. számú iroda
Ügyintéző neve: Burka Istvánné, Gál Judit, Berecné Csernus Mária, Szín Györgyné
Elérhetőség: 56/470-017; 8-as menü 2-es almenü
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult ingyenes vagy kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetésnek, természetbeni támogatásnak és a külön jogszabályban
meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.
Eljárási szabályok:
Az eljárás kérelemre indul.
Szükséges okiratok: Az ügyintézéshez a kérelmező személyazonosságát igazoló okirat,
személyi igazolvány, lakcímigazoló kártya és a gyermek/ek/ társadalombiztosítási
igazolványának vagy társadalombiztosítási hatósági bizonyítványának, valamint születési
anyakönyvi kivonatának bemutatása szükséges!
A kérelemhez csatolni kell: a kérelmező családjában élők esetén havonta rendszeresen
mérhető jövedelmeinél a kérelem benyújtását megelőző hónapra, egyéb jövedelmeknél az
elmúlt 12 hónapra eső nettó jövedelemigazolást (GYES, GYED, GYET, családi pótlék,
árvaellátás, nyugdíjszerű ellátásról zöld összesítő és utolsó havi szelvény vagy számlakivonat,
álláskeresési ellátás utolsó havi szelvényét illetve megállapító határozatát, vállalkozók esetén
a NAV által kiadott jövedelemigazolást vagy az előző évi adóbevallás).
Gyermektartásdíj esetén a fizetett tartásdíj elismert költség, a kapott tartásdíjról szelvény vagy
számlakivonat szükséges és a bírósági határozat, tartósan beteg gyermek esetén orvosi
igazolás.
Nagykorú gyermek esetén a jogosultságot saját részre kell kérni iskolalátogatási igazolással
együtt, ösztöndíjra vonatkozó igazolás csatolásával.
Jogosultsági feltételek:
• a családban élőknél az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíjminimum 130%-át (2017.évben: 37.050,- Ft);
• egyedülállóknál,
tartós
betegeknél
és
nagykorúaknál:
140%-át.
(2017. évben 39.900,- Ft)
Jogosultság vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyoni
helyzetének vizsgálatára is. Vagyon: nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amiben
életvitelszerűen lakik a kérelmező, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon
áll fenn, az a gépjármű, amit mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre való tekintettel
tartanak fent.

A támogatás időtartama: a feltételek fennállása esetén a gyermek/ek/ számára a
kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra a kérelem benyújtásának napjától, de
legfeljebb a nagykorúvá vált gyermek - ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytat - 23. életévének betöltéséig, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul
25. életévének betöltéséig, feltéve, hogy a nagykorúvá válását megelőző második hónap első
napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.
A lejárat előtt 3 hónappal korábban lehet kérni a kedvezmény meghosszabbítását, mely estben
az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.
A kedvezmény által a gyermek/ek/:
• bölcsődében ingyen étkezhet/nek/;
• óvodában, általános iskola 1-8. évfolyamig az étkezés ingyenes;
• az előző kategóriába nem tartozók esetén 50%-os kedvezményben részesülnek;
• augusztus és november hónapban Erzsébet utalványban részesülnek (amennyiben
augusztus 1. napján és november 1. napján fennáll a jogosultság)
• külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.
Eljárási illeték: az eljárás illetékmentes
Ügyintézés határideje: 8 nap
Jogorvoslati lehetőség: A határozat kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalához címzett, de a Hivatalnál benyújtandó
illetékmentes, indokolással ellátott fellebbezéssel lehet élni
Alkalmazott jogszabály
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
• A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet.
• A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm.
rendelet.

