Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ügyleírás:

Támogatásban kell részesíteni a gyermeket, ha a gondozó családot ha az létfenntartási
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy
akinek eltartásáról családja más módon nem tud gondoskodni: illetve alkalmanként
jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.

Szükséges okiratok:

Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése
érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya
bemutatása szükséges!
A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot,(kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági
határozat, stb) amely megalapozza a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

Az ügyintéző:

Nagylók Község esetében : Répási Tiborné igazgatási ügyintéző
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail:
pmhivatal@nagylok.hu
Hantos község esetében: Horváth Jánosné igazgatási ügyintéző
2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@ invitel.hu

Ügyintézés helye, elérhetősége és
rendje:

A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.
- postai úton: Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén:
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségén
2434 Hantos, Nagylóki út 3.
-

személyesen: ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Ügyintézés határideje és díja

30 nap, illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok,
nyomtatványok, útmutatók

Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem
Nyilatkozat kérelmekhez

Az alkalmazott jogszabályok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló
4/2009.(IV.02) önkormányzati rendelete
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi támogatásokról szóló 6/2006.(III.29.)
önkormányzati rendelete

Egyéb fontos tudnivalók

Jogosultság feltételei Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009.(IV.02.)
önkormányzati rendeletében szabályozottak szerint:
- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át, és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (pl.: a gyermek tartósan beteg, elemi
kár, beiskolázás, szülôk munkanélkülivé válása).
-Fiatal felnőtt (az a nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be) részére az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően csak abban az esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, ha közép- vagy felsôfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.
- A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja meg
a 10.000,- forintot. Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 2 alkalommal
részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

- Az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg, egy
naptári éven belül csak legfeljebb 10.000,- forint erejéig részesíthető rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban
Sürgős szükség esetén, illetve ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyezteti, a
jövedelemigazolástól, illetve az Rendelet 12.§ (3)–(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően is
nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
Jogosultság feltételei
Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2006.(III.29.)
önkormányzati
rendeletében
szabályozottak
szerint:
- Az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti a gyermeket, ha a
gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és az együtt élő közeli
hozzátartozók összjövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló szülő
esetén a 200 %-át.
-Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet
gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre
szorulnak. Alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen: szociális
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,
betegség vagy iskoláztatás.
-Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen valamely családtag tartós
betegsége, ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés, nem
várt rendkívüli kiadás.
A Rendelet 8.§ (1) bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül, a Gyvt. 125. § (1)
bekezdésében meghatározott esetben a hatáskör gyakorlója az arra rászoruló gyermeket
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a késedelem a gyermek életét, testi
épségét veszélyezteti.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege 2.000,- Ft-nál kevesebb és
10.000,- Ft-nál több nem lehet. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évente legfeljebb négy
esetben nyújtható. A rendkívüli támogatás formájáról a hatáskör gyakorlója a megállapító
határozatában
rendelkezik.
Mindkét település esetén a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény nyújtható természetbeni
támogatás formájában.

