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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket
gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
 a nyugdíjminimum összegének 140%-át (39.900 Ft)
o ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
vagy
o ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
o ha a nagykorúvá vált gyermek 23. életévét még nem töltötte be és nappali
oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy 25. életévét még nem
töltötte be és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul;
 a nyugdíjminimum 130%-át (37.050 Ft) az előzőekhez nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon / hasznosítható
ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog/ értéke nem haladja meg
 külön-külön számítva a nyugdíjminimum összegének húszszorosát (570.000 Ft), vagy
 együtt számítva a nyugdíjminimum összegének hetvenszeresét (1.995.000 Ft).
Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más
törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
A kedvezmény az alábbi támogatások igénybevételére jogosít:
Gyermekétkeztetés esetén
 a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban
részt vevő gyermek után 100% intézményi térítési díjkedvezmény,
 középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek után 50% intézményi térítési
díjkedvezmény.
Ha a kedvezményre való jogosultság
augusztus hónapjában gyermekenként
Erzsébet-utalvány formájában,
ha a kedvezményre való jogosultság
november hónapjában gyermekenként
Erzsébet-utalvány formájában.

tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév
egyszeri 5.800 Ft természetbeni támogatás
tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév
egyszeri 5.800 Ft természetbeni támogatás

Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére (pl.:
ingyenes tankönyvellátás).

A kérelemhez csatolni kell:







A gyermeket nevelő család nettó jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások
mindennemű rendszeres jövedelemről és rendszeres pénzellátásairól a kérelem
benyújtását megelőző hónapról
Iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony-igazolás (16 éves kor felett)
Válásról, gyermekelhelyezésről, tartásdíj összegéről bírói végzés
Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó
igazolás
személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

Ügyintézés határideje, díja:

21 nap, illetékmentes

