ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás
Erzsébet-utalvány formájában történő biztosításához
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!
Mint az Ön által is ismeretes, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
20/A. §-a értelmében 2012. október 1. napjától a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó
természetbeni támogatást a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kizárólagos tulajdonában álló Erzsébet
Utalványforgalmazó Zrt. (a továbbiakban EUF Zrt.) által forgalmazott – fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat
vásárlására felhasználható – Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány (a továbbiakban Utalvány) formájában kell
nyújtani a jogosultaknak.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 68. §-a értelmében a támogatás fedezetét, azaz az Utalványok névértékének
megfelelő összeget a Magyar Államkincstár – a korábbi évek eljárásrendjével megegyezően, a települési
önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) által szolgáltatott adatok alapján – közvetlenül az EUF Zrt.
részére fogja átutalni. Így a Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok gyártása idén is a Jegyzők által a
Magyar Államkincstár részére szolgáltatott és a Magyar Államkincstár által továbbított adatok alapján,
megrendelés nélkül, automatikusan történik.
E tájékoztató megküldésével az EUF Zrt. célja, hogy az Önkormányzatok a 2016-os évben is időben – a
jogszabályi határidőket betartva és azoknak megfelelően – tudjanak eleget tenni a vonatkozó jogszabályi
kötelezettségeiknek. Az EUF Zrt., mint a folyamatba bevont Szolgáltató alapvető célkitűzése az idei évben is az,
hogy a gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás Erzsébet-utalványban történő
biztosításához olyan rendszert dolgozzon ki, amellyel az Önkormányzatok többlet terhek nélkül tudják végezni
feladatukat. Ennek megfelelően jelen tájékoztató levelünkben minden, a Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány
folyósításához szükséges információt biztosítunk.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen tájékoztató levél tartalmazza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványban történő biztosítására vonatkozó valamennyi információt, így magában
foglalja a 2016. augusztus, illetve november hónapra vonatkozó teendőket, határidőket és a visszaküldendő
dokumentumokat egyaránt. A fentiekre tekintettel a levél mellékleteként kapnak meg minden olyan útmutatást és
dokumentumot is, amit novemberben kell majd teljesíteniük, illetve kitölteniük.
Kérjük Önöket, hogy a jelen tájékoztató levelet, illetve mellékleteit figyelmesen tekintsék át, és kérjük,
hogy a leírtak teljes ismeretében döntsenek a továbbiakról.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményként
igénylésével kapcsolatos teendők az alábbiak:

biztosított

Gyermekvédelmi

Erzsébet-utalvány

A Gyer. 68. § (2) bekezdése alapján a Jegyző 2016. augusztus 5. / november 7. napjáig értesíti a Magyar
Államkincstár területi szervét az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 20/A. §-a szerinti jogosultak számáról és
az igényelt támogatás összegéről. A fentieken túl az Önkormányzatnak semmilyen más teendője nincs, mint hogy
2016. július 20. / október 20. napjáig döntést hozzon a Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány jogosultak részére
történő eljuttatásának módjáról.
A korábbi évekhez hasonlóan az Utalványok jogosultak részére történő eljuttatása az alábbi módokon
történhet:
1.

A Jegyző az Utalványokat az Önkormányzat címére kéri leszállítani. Ebben az esetben az
Önkormányzatnak az Utalványok kiszállítását érintően az Erzsébet Utalványforgalmazó
Zrt. irányába semmilyen teendője nincs, mert – amennyiben az Önkormányzat másképp
nem rendelkezik - az EUF Zrt. az Utalványokat – saját költségén – 2016. augusztus 24. /
november 24. napjáig eljuttatja az Önkormányzat címére. Az Utalványok jogosultak részére
történő kézbesítéséről a Gyer. 68. § (8) bekezdése alapján a Jegyző köteles gondoskodni.
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2.

A Jegyző adatszolgáltatása alapján az EUF Zrt. a Magyar Posta Zrt. közreműködésével
gondoskodik az Utalványoknak közvetlenül a jogosultak részére történő eljuttatásáról
[Gyer. 68. § (9) bekezdése]. (Az Utalványok kézbesítésének költsége ebben az esetben az 1.
számú melléklet Kézbesítés díja, pénzügyi rendezése bekezdésében feltüntetett összeg.) Az
Utalványok jogosultak részére történő kézbesítésének költsége – annak a Magyar Posta Zrt.
részére történő közvetlen megfizetése útján – az Önkormányzatot terheli.

Az EUF Zrt. elektronikus rendszerében 2016. július 1. / október 1. napján alapértelmezettként valamennyi
Önkormányzat esetén az Önkormányzat részére történő kiszállítási mód (1. pont) kerül beállításra. Ha a Jegyző
ezt a kiszállítási módot választja, az Önkormányzatnak a Gyer-ben foglalt kötelezettségein túl egyéb teendője
nincs.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az EUF Zrt. a korábban az Önkormányzat által megadott, illetve ennek hiányában az
EUF Zrt. által rögzített kézbesítési címet tekinti az Önkormányzat hivatalos címének. Az Önkormányzatok
esetleges címváltozása, illetve a korábbi adatszolgáltatás hiánya okán fennálló téves címadatok kiigazítása az
Önkormányzat felelőssége és kötelezettsége. Kérjük, hogy a címadatokon túl az átvevő személy nevét is
ellenőrizzék a rendszerben, és gondoskodjanak róla, hogy a kijelölt munkatárs a szállítás időszakában
elérhető legyen. Akadályoztatása esetén, a zavartalan és gyors átadás érdekében rendelkezzen egy, vagy
akár több személy írásos meghatalmazással az utalványok átvételére vonatkozóan.
Amennyiben a Jegyző a Gyer. 68. § (9) bekezdésében meghatározott közvetlen kézbesítési módot
választja (2. pont), azt az 1. sz. mellékletben foglalt eljárás alapján teheti meg és 2016. augusztus 5. /
november 7. napjáig köteles a jogosultak részére történő kiszállításhoz szükséges adatok megküldésére a
Magyar Posta Zrt. irányába, a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvény 55. §-ban foglalt korlátozásokra
figyelemmel. (1. számú melléklet szerinti adatszolgáltatás). Az adatközlés hiánya, valamint az arra megadott
határidő elmulasztása esetén az Utalványokat az EUF Zrt. az Önkormányzat címére szállítja ki.
A pótigényléssel, határidőn túli pótigényléssel és az Utalvány visszaváltással kapcsolatos
kötelezettségek tekintetében a Gyer. 68. § (10)-(15) bekezdései irányadóak. A vonatkozó jogszabályi
előírásokon túl a kézbesíthetetlen Utalványok visszaváltásával kapcsolatos folyamat, a pótigények leadására
vonatkozó információk megtalálhatók www.erzsebetutalvany.hu honlapon az „Önkormányzatok részére”
menüpont alatt. Ezúton szeretnénk megjegyezni, hogy az EUF Zrt. pótigénylés esetén az Utalványokat az 1. pont
szerint kizárólag az Önkormányzat részére küldi meg.
A fentiekben meghatározottak teljesíthetősége érdekében e tájékoztató levél mellékleteiben az alábbi útmutatók
találhatóak:
-

Kiszállítási / kézbesítési útmutató (1. számú melléklet)
Szolgáltatás megrendelése az Erzsébet-utalvány tartalmú értékküldemények előállítására és
kézbesítésére önkormányzatok részére - megrendelő külön-külön augusztus és november hónapokra (2.
számú melléklet).

Kérjük Önöket, hogy a dokumentumokat a fentieknek megfelelő sorrendben olvassák el, és ezt követően
döntsenek a szükséges kérdésekről.
Kérjük továbbá, hogy ügyeljenek az egyes útmutatókban feltüntetett határidőkre, amelyek a vonatkozó
törvényi határidőknek megfelelően kerültek meghatározásra, és amelyek pontos betartása szükséges ahhoz,
hogy a természetbeni támogatásra jogosultak az Erzsébet-utalványt a jogszabályban meghatározott időpontig
megkaphassák. Minden olyan folyamatnál, ahol további tájékoztatás lehet szükséges, biztosítottunk lehetőséget a
kapcsolatfelvételre.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jogosultak részére járó 5.800,- forint összeg 3x600 forint és 4x1000 forint értékű
címletekben kerül biztosításra.
További részletes információk a www.erzsebetutalvany.hu honlapon találhatóak.
A sikeres együttműködés reményében, üdvözlettel:
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.
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