
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

 

Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzata Jegyzője 

Illetékességi terület: Tiszaföldvár város közigazgatási területe 
 
Szükséges okmányok: 
Az ügyintézéshez a kérelmező személyazonosságát igazoló okirat, személyi igazolvány, 
lakcímigazoló kártya  
 

Csatolandó mellékletek 

• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által rendszeresített formanyomtatvány 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 (továbbiakban: Szoctv.) 18/A. §-a alapján 
vezetett nyilvántartása vagy a Szoctv. 33. §-a szerinti ellátásra való jogosultság 
hiányában a megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási 
hivatalának 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  

 

Eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes. 
 
Eljárási szabályok: 
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 

 
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 egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját 
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a megyei 
kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatala – (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. 
 
A kérelem a Polgármesteri Hivatalnál személyesen vagy postai úton, formanyomtatványon 
nyújtható be.  
 
Ügyintézés helye: 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.  

       Szervezési és Igazgatási Osztály földszint 2. számú iroda 
 

Ügyfélfogadási idő:  
  délelőtt                                 délután 
 hétfő  8 órától - 12 óráig                   12 óra 30 perctől - 15 óráig 
 kedd  8 órától - 12 óráig                              nincs 
 szerda  8 órától - 12 óráig                   12 óra 30 perctől - 15 óráig 
 csütörtök nincs                                 nincs 
 péntek  8 órától - 12 óráig  
 
Ügyintéző: Berecné Csernus Mária, Gál Judit, Mészáros-Németh Réka 
 

Elérhetőség: 56/470-017; 8-es menü 2-es almenü 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 
Jogorvoslati lehetőség:  
A határozat közlésétől számított 15 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatalához címzett, de a Hivatalnál benyújtandó illetékmentes, indokolással ellátott 
fellebbezéssel lehet élni 
 
A kérelem nyomtatvány letölthető: www. tiszafoldvar.hu  
 
Alkalmazott jogszabályok 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 67/A. § 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 
Ákr.) 

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

 

Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 
- Az ügyfelet megilleti a törvény előtti egyenlőséghez és a határidőben hozott döntéshez 
valójog.  
- Az ügyfélnek joga van, hogy az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen.  



- A felek kötelesek jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni az eljárás 
során.  
- Az eljárás során, ha azt a tényállás szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre 
hívhatja fel.  
- Amennyiben az ügyfél az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, 
illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 105. § (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási 
kötelezettségét nem teljesíti 10.000,-Ft-tól 500.000,-Ft-ig terjedő eljárási bírsággal sújtható.  
- Az ügyfélnek joga van az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is 
betekinteni az eljárás során keletkezett iratba, illetve másolatot kérni. 
 

 

 


