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1. Vonatkozó jogszabályok:
•

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 67/A. §

•

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.)

•

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 83/A. §

2. Feltételek, jogosultak köre:
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek,
aki
esetében
az
alábbi
körülmények
közül
egy
fennáll:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám
legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú – (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a
kérelmen
megtett
önkéntes
nyilatkozattal
történik)
b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő
szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak
ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult
vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ – (alacsony foglalkoztatottság, melynek
fennállását
az
eljáró
hatóság
ellenőrzi)
c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve
olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez
szükséges
feltételek
–
(elégtelen
lakókörnyezet,
illetve
lakáskörülmény)
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség;
alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.
3. Kérelem benyújtásának módja
•

papír alapon (Gyer. a 3. számú melléklet szerinti kötelezően alkalmazandó
formanyomtatványon)

•

személyesen vagy postai úton

Csatolandó mellékletek
•

Gyer. a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványt a megfelelő igazolásokkal
együtt:
a) a szülő, családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége tekintetében a
gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, a
családbafogadó gyám iskolai végzettségre vonatkozó önkéntes adatszolgáltatása,
b) az alacsony foglalkoztatottság tekintetében a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18/A. §-a alapján vezetett nyilvántartása vagy
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a
szerinti ellátásra való jogosultság hiányában az állami foglalkoztatási szervnek a
gyermeket nevelő szülők bármelyikének, a családbafogadó gyámnak az
álláskeresőként történő nyilvántartásáról szóló igazolása,
c) a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények tekintetében a kérelmező lakcímén az
elvégzett vagy beszerzett, környezettanulmány

•

Ügyintézési határidő 8 nap

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg
kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal egyező időtartamra – meg kell állapítani a gyermek, nagykorúvá vált gyermek
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető.
Az eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj: eljárás illeték és költségmentes
Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye
A szülő/törvényes képviselő lakcímében, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett
lényeges változást 15 napon belül köteles bejelenteni. A támogatott tanulói, hallgatói
jogviszonyának megszüntetését, illetve a kiskorú támogatott házasságkötését a törvényes
képviselő, vagy a nagykorú támogatott köteles bejelenteni.

