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Ügytípus Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

  

Ügyintéző neve:  Papp Józsefné 

Ügyintéző 

elérhetősége: 
tel.: 29/544-138 

e-mail: papp.zsuzsanna@gyal.hu 

Nyomtatvány A kérelem benyújtására formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely a Gyáli Polgármesteri 

Hivatalban igényelhető személyesen, vagy letölthető innen. 

A Polgármesteri Hivatal felé a kérelem benyújtása személyesen, postai úton vagy elektronikus 

formában (ügyfélkapun vagy az ügyintéző e-mail címén) is megtehető. 

Ügymenet leírása: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 19.§ (1) 

bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának 

célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

a) ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és a szünidei 

gyermekétkeztetésnek, 

b) meghatározott pénzbeli támogatásnak, 

c) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az 

igénybevételére. 

(2) A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege 

nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át, 

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

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

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, 

hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-

külön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. 

 

20.§ (1) A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra, de legfeljebb 

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, 

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig 

megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát. 

(2) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha 

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, 

vagy 

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a 

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

nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt 

jogosult. 

 

 20/A.§ (1) bekezdés alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága  

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

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel alapösszegű pénzbeli 

támogatást folyósít, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a 

gyámhatóság határozata alapján nem minősül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos, vagy 

halmozottan hátrányos helyzetűnek. 

(2) A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsága  

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

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

emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít. 
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A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) 

Kormány rendelet 65.§ (1a) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az 

ahhoz kapcsolódó kiegészítő pénzbeli ellátás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, 

illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 

hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti elő. 

66.A.§ (3) A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának 

napja. 

 

Kérelem benyújtásához szükséges mellékletek:  

- családban együtt élő nagykorú személyek 3 havi nettő jövedelemigazolása, 

- családtámogatási támogatásokról szóló igazolás/szelvény/teljes bankszámla- kivonat 

(bemutatandó)  

- 16. életévét betöltött nappali tagozaton tanuló gyermek esetében tanulói jogviszony igazolás  

 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Vonatkozó 

jogszabályok: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 

 


