
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

Ügyleírás 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a meghatározott ingyenes vagy 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – a jogszabályi feltételek fennállása esetén 

– a szünidei gyermekétkeztetésnek, a meghatározott pénzbeli támogatásnak, a Gyvt.-ben és más 

jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket 

gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 

összegének 145 %-át, ha 

aa) a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

ab) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) a nagykorúvá vált gyermek 23. életévét még nem töltötte be és nappali oktatás 

munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy 25. életévét még nem töltötte be és 

felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, továbbá a nagykorúvá válását 

megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap 

közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt 

jogosult; 

b) a nyugdíjminimum 135 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben, 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon / hasznosítható 

ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog/ értéke nem haladja meg 

a) külön-külön számítva a nyugdíjminimum összegének húszszorosát, vagy 

b) együtt számítva a nyugdíjminimum összegének hetvenszeresét. 

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes 

képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll 

fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. 

 

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsága 

 a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 

 a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 

alapösszegű a hátrányos vagy halmozottan hátrányos státusszal rendelkező gyermekek, fiatal 

felnőttek részére emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba 

fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha 

- a gyermek tartására köteles, és- nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati 

járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott 



munkaképességű személyek ellátásában, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban 

részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály 

hatálya alá tartozik.  

A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 22 százaléka. A pénzbeli ellátásra való jogosultság mellett évente 2 alkalommal 

augusztus és november hónapra pótlék kerül folyósításra. 

- Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll,  

- halmozottan hátrányos helyzetű, aki esetében az alábbi körülmények közül legalább kettő 

fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról 

– önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 

hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 

Eljáró szerv 

Kérelmező lakóhelye vagy - ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén 

lakik - a tartózkodási hely szerint illetékes jegyző. 

 

Szükséges iratok 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem személyesen, postai úton vagy 

elektronikus úton is benyújtható. A hivatal ügyfélszolgálatán történő személyes benyújtás 

esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, 

lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges. 

Az E-önkormányzat Portál felületéről a Szociális ügycsoportban az alábbi nyomtatvány érhető 

el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint – 

akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – nyomtatható PDF 

formátumban. 

  



iForm Nyomtatvány megnevezése  Ágazat Ügytípus 

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

megállapításához és felülvizsgálatához 
   Szociális  Kérelem 

   

  

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el. 

 

A kérelemhez csatolni kell:  

 

- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből 

származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló 

igazolást,  

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén 

a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 

jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, 

- gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást,  

- GYES, GYED, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt,  

- álláskeresési ellátás határozatát,  

- 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást,  

- nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről 

szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét,  

- válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát. 

 

Ügyintézés helye, ügyintéző, ügyintézés elérhetősége és rendje 

 

Földesi Polgármesteri Hivatal 

4177 Földes, Karácsony S. tér 5. földszint 7-es számú iroda 

Nagyné Nagy Andrea - szociális ügyintéző  

Telefonszám: 06 54 531 000 

 

Ügyfélfogadási rend: 

 

Hétfő: 08.00-12.00,  13.00-16.30 

Kedd-Szerda: 08.00-12.00 

Csütörtök: nincs 

Péntek: 08.00-10.00 

 

Ügyintézés határideje és díja 

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap. Sommás eljárásnak 

csak akkor van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, tehát a döntés meghozatalához 

szükséges minden információ  rendelkezésre áll és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 

Az eljárás illetékmentes és költségmentes. 

Az alkalmazott jogszabályok 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem (Kérelem elérhető az 

Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok” menüpontban) 

 


