Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A települési önkormányzat jegyzője állapítja
Ügyleírás
meg a törvényben meghatározott feltételek
fennállása
esetében
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre
való
jogosultságot.
Hatáskör, kapcsolódó jogszabályok 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.) Kormányrendelet.
Kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye.
Illetékesség
Kérelemre vonatkozó nyomtatvány kitöltése,
Szükséges okiratok
kérelmező
személyi
okmányainak
bemutatása.
Az alábbi iratok becsatolása is szükséges:
- kérelmezővel közös háztartásban élő
közeli hozzátartozók havi jövedelmére
vonatkozó igazolás,
- 16 éven felüli gyermek esetében tanulói,
hallgatói jogviszonyról igazolás,
- munkanélküliség esetében a Heves
Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási
Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya által
kiadott Hatósági bizonyítvány, valamint a
Heves Megyei Kormányhivatal
Kormányablak Osztálya által kiadott
Hatósági bizonyítvány,
- vállalkozó esetében az előző évre
vonatkozó NAV igazolás és tárgyévre
vonatkozó könyvelő által kiállított havi
igazolás.
Az ügyet intéző osztály

Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
Általános Igazgatási Osztály
Hatvan, Kossuth tér 2.

Ügyintézés határideje és az illeték
mértéke
Letölthető dokumentumok:

8 nap, költség és illetékmentes.
Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény megállapítására

Egyéb fontos tudnivalók:

A
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre
való
jogosultság
megállapítható, amennyiben a gyermeket
gondozó családban az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg:
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 140%-t (39.900 Ft-ot), ha a
gyermeket egyedülálló szülő, illetve más
törvényes képviselő gondozza, vagy ha a
gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált
gyermek megfelel a jogszabályban foglalt
feltételeknek;
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
130%-át (37.050,- Ft-ot),
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata
során az egy főre jutó vagyon értéke nem
haladja meg külön-külön vagy együttesen a
törvényben meghatározott értéket.
(2017. évben az öregségi nyugdíj legkisebb
összege: 28.500,- Ft)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek:
- 8. évfolyamig ingyenesen étkezhet,
- 8. évfolyamon felül 50 %-os normatív
kedvezményre jogosult,
- évente 2 alkalommal részesül (kérelem
nélkül) természetbeni támogatásban
Erzsébet-utalvány formájában.

