
Tisztelt gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő szülők!! 

 

 

A 2020. december 5-én hatályba lépett 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelete 9. §-a 
értelmében a rendelet hatálybalépésekor (2020.12.05.) fennálló és a 
veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a 
veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig. 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
20/A § értelmében a rendszeres gyermekvédelmi jogosultsághoz kapcsolódó 
évi kétszeri támogatást készpénz formában kell nyújtani a 2021. augusztus 1. 
napján is fennálló jogosultság esetén a jogosultak részére. 
 
 

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2021. augusztus 1-jén fennáll, 
augusztus hónapra tekintettel alapösszegű (6.000,- Ft/fő) pénzbeli támogatást 
folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt a fenti időpontban a 
gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak szerint 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek. 
 

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján 2021. 
augusztus 1-jén fennáll, augusztus hónapra tekintettel emelt összegű (6.500,- 
Ft/fő) pénzbeli támogatást folyósít. 
 

A pénzbeli támogatás kiosztása az alábbi helyen és időben történik meg: 
Helyszín:  

Polgármesteri Hivatal  
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. földszint 
Ügyfélszolgálati Iroda 

 

Időpontok:   

2021. augusztus 24. (kedd) 8 - 11.30-ig 12.30 - 15.30-ig  (A-tól K-ig) 
2021. augusztus 25. (szerda) 8 - 11.30-ig 12.30 - 15.30-ig  (L-től Zs-ig) 

 

Kérem a jogosult szülőt vagy nagykorúvá vált gyermeket, hogy szíveskedjen a 
pénzbeli támogatást személyesen vagy írásbeli, szabályszerű meghatalmazottja 
útján a jelzett – saját családi nevének kezdőbetűjét tartalmazó - időpontban 
átvenni. 
 

Kérem figyelembe venni, hogy az adott napon KIZÁRÓLAG az adott 
kezdőbetűkhöz tartozó személyek pénzbeli támogatása áll rendelkezésre. 

 

A személyesen át nem vett támogatások postai úton történő 
kikézbesítése 2021. augusztus 30. napjától kezdődik. 
 

A kifizetés az aulában elhelyezett kézfertőtlenítő szer 
használata és a védőtávolság betartása mellett történik, 

mindannyiunk védelme érdekében!  
 

dr. Venicz Anita 
jegyző 

user
Kiemelés

user
Kiemelés

user
Kiemelés

user
Kiemelés

user
Kiemelés


