Écs-Ravazd Körjegyzősége
Ravazdi Iroda (Tel.: 96/474-087)
9091 Ravazd, Országút u. 119/a
TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN
A kedvezmény megállapítását a szülő, más törvényes képviselő, nagykorú esetén ő maga kérheti. A kedvezmény megállapításáról a
jegyző dönt, aki a feltételek fennállása esetén egy évi időtartamra állapítja meg azt.
A jogosultság feltételeiről röviden:
A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
Amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft ) a 140%-át ( jelenleg 39.900 Ft )
- 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 20. §. (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek:
- 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.
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át ( 37.050 Ft ,- ) 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 az alábbiak
szerint meghatározott értéket.
Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket
gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570.000 Ft), vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét ( 1.995.000 Ft)
meghaladja, azzal, hogy 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 jövedelemszámításnál irányadó időszak: A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a
jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
(3) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a
vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
(4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
c) a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az
öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét.
(5) A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló
törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az
egyéni céget törölték a cégjegyzékből.
Az a gyermek, aki 2010. július 1-én, és 2010. november 1-én gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, július és november hónapban
Ft összegű támogatást kap.
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A kérelemhez csatolandó:
A kérelem benyújtásához jövedelemigazolásokat kell mellékelni a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 év jövedelemviszonyairól!
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult:
- gyermekétkeztetési kedvezményre:
a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%át,
- A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, . (2010-ben: 5.800 Ft)
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. (2010-ben: 5.800 Ft)
- a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre.
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