Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., és a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997.
(IX.10.) Korm. rendelet)
Célja annak a ténynek az igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult




a törvény által meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
egyszeri támogatásnak, illetve
egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Annak a gyermeknek állapítható meg a kedvezményre való jogosultság, akinek a családjában
az
egy
főre
jutó
havi
jövedelem
összege
nem
haladja
meg
a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át,




ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
vagy a gyermek tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos,
vagy ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti
tanulmányokat folytat és még nem töltötte be a 23. életévét, illetve felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át az a) pont alá nem tartozó esetekben
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja
meg a törvény által meghatározott értéket.
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:


vagyonnyilatkozat
Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő, vagy tartásra köteles más
törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk
lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre
tekintettel fenntartott gépjármű.



jövedelemigazolások: a kérelmező és a vele együtt élő családtagjainak a havonta
rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb
jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelmét tanúsító
iratok
jövedelemnek számít: a munkavégzésből származó alkalmi, illetve rendszeres bevétel,
családi pótlék, tartásdíj, felsőfokú intézmény által folyósított tanulmányi ösztöndíj,
rendszeres szociális segély, öregségi és rokkantsági nyugdíj, árvaellátás, özvegyi
nyugdíj, GYES, GYET...stb.
nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén
a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentumok:



- az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan APEH igazolást,
- az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolását.










18. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
válás és egyéb esetekben a bírósági, gyámhatósági határozatok (a gyermek
elhelyezése, ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában
hozottak)
egyedülálló szülő esetén az erre vonatkozó nyilatkozat (egyedülálló, aki: hajadon,
nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa)
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, az egészségi állapotára
vonatkozó igazolás
igazolás a fizetett / kapott tartásdíj összegéről
munkanélküli esetében: álláskeresési támogatásban részesülők esetében a megállapító
határozat fénymásolata
alkalmi munkavégzés esetén az erről szóló nyilatkozat

