SÉRÜLT GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNYOK CSERÉJE
Sérült Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány cseréjét az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.-nél (a
továbbiakban: EUF) kizárólag az Önkormányzat jogosult kezdeményezni. Ennek megfelelıen
amennyiben a jogosult jelzi, hogy a kapott Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványa megsérült, az EUF az
illetékes Önkormányzathoz fogja irányítani.

Az Önkormányzat teendıi a sérült Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány cseréje érdekében:

1. A sérült Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok jogosulttól történı átvétele.

2. Az Átadás-átvételi jegyzıkönyv két példányban történı kiállítása („Sérült Gyermekvédelmi
Erzsébet-utalvány

cseréje

-

Átadás-átvételi

jegyzıkönyv”

-

formanyomtatvány

–

megtalálható a www.erzsebetutalvany.hu oldalon).

3. A

sérült

utalványok

Önkormányzat

általi

érvénytelenítése

(lyukasztóval

történı

kilyukasztása, vagy lepecsételése).

4. A sérült utalványok és az Átadás-átvételi jegyzıkönyv kitöltött, eredeti példányának
ajánlott postai küldemény formájában az EUF (Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.
Ügyfélszolgálata - 1146 Budapest, Hermina út 63. – a borítékra kérjük ráírni a
következıt: „GYVK csere”) részére történı megküldése az Önkormányzat által.

5. Az utalványok és a jegyzıkönyv megérkezését követıen az EUF Ügyfélszolgálata
visszaigazolást küld az Önkormányzat részére, mellyel igazolja, hogy az utalványokat
megkapta. A sérült Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok gyártását az EUF ezt követıen
kezdi meg.

Az újragyártott Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványokat az EUF az Önkormányzat részére, az Átadásátvételi jegyzıkönyvben megadott személy nevére küldi meg.

Melléklet:
Sérült Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány cseréje – Átadás-átvételi jegyzıkönyv

SÉRÜLT GYERMEKVÉDELMI ERZSÉBET-UTALVÁNY CSERÉJE
ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZİKÖNYV
Tárgy: Sérült Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány átadása-átvétele.
Átadó (Jogosult):
- neve: ……………………………………………………………………. ……………………………………….
- címe: ………………………………………………………………………………………………………………
Átvevı (Önkormányzat):
- intézmény neve: …………………………………………………………………………………………………
- intézmény címe: …………………………………………………………………………………………………
- ügyintézı neve: ………………………………………………………………………………………………….
- ügyintézı beosztása: ……………………………………………………………………………………………
Az alább felsorolt Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványokat a jogosult átadja az Intézménynek abból a
célból, hogy az Intézmény a sérült Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok cseréjét kezdeményezze az
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.-nél: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
címlet vonalkódja (20 karakterő azonosító sorszám)

címlet értéke

Az újragyártott Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványokat az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. az
Önkormányzat részére, az alábbi címre juttatja vissza: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
- Önkormányzat neve: ……………………………………………………………………………………………
- Önkormányzat címe: ……………………………………………………………………………………………
- Ügyintézı neve: …………………………………………………………………………………………………
- Ügyintézı telefonszáma: ……………………………………………………………………………………….
- Ügyintézı e-mail címe: ………………………………………………………………………………………….
Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy az újragyártott Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személyhez eljussanak.

Kelt: ………………………………………………

………………………
Átadó

……………………………….
Átvevı

…………………………
Tanú

