
Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság meghosszabbításáról 

 

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 
szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 96.§ (3) bekezdését a veszélyhelyzet 
megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 106. 
§ b) pontja az alábbiak szerint módosítja: 

A 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között lejáró rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya 2022. 
augusztus 31. napjáig meghosszabbodik. 

Fentiekre tekintettel felhívom a figyelmet, hogy a jogosultság ismételt megállapítása 
érdekében azoknak, akiknél a jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak, 2022. 
augusztus 31. napja előtt új kérelmet kell benyújtaniuk. 

Kérelmeket benyújtani ügyfélfogadási időben, a Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal 
Hatósági Osztályán (4931. Tarpa, Kossuth utca23.). 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő:             8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 

Szerda:            8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 

Tarpa, 2022. 07. 05. 

 

 

                                                          dr. Kozák Krisztián sk. 

                                                              jegyző 
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A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási 
kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 106. § (b) pontja értelmében 
a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. 
évi XCIX. törvény 96. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 „A 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között lejáró 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, 
b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását 
megállapító határozat hatálya, és 



c) az 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján az egészségügyi 
szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított jogosultság 
2022. augusztus 31-éig meghosszabbodik.” 
zélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 106. § (b) 
pontja értelmében a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. 
törvény 96. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 „A 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között lejáró 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, 
b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya, és 
c) az 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából 
megállapított jogosultság 
2022. augusztus 31-éig meghosszabbodik.” 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság meghosszabbításáról 
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 
106. § (b) pontja értelmében a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi 
XCIX. törvény 96. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 „A 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között lejáró 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, 
b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya, és 
c) az 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából 
megállapított jogosultság 
2022. augusztus 31-éig meghosszabbodik.” 
 


