SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Humán Közszolgáltatási Iroda
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
62/564-364

TÁJÉKOZTATÓ
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY,
HÁTRÁNYOS HELYZET ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSA
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., az e törvény
végrehajtására kiadott a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos helyzet
és halmozottan hátrányos helyzet az alábbi feltételek mellett állapítható meg:
Értékhatárok és jogosultsági feltételek
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Jövedelem (felső) határa:
- 51.300,-Ft/fő, ha
a) a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza
b) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
c) 18-25 év közötti nappali tagozatos hallgatói/tanulói jogviszonyban részesülő fiatal, ha a jogszabályi feltételeknek
megfelel
- 47.025,- Ft/fő, ha a családra az a)-c) esetén egyik sem vonatkozik
Feltétele:
 különélő szülők esetében, illetve gyámság alatti gyermeknél törvényes képviselőt kijelölő okiratot
(gyámhatósági vagy bírósági határozatot), továbbá az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot.
 18-25 év közötti fiatal esetében nappali tagozatos hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is csatolni kell a
kérelemhez, a jogosultsága akkor állapítható meg, ha a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja,
valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre volt jogosult.
 a családban élő tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást.
A kedvezmény 1 évre kerül megállapításra.
További tudnivalók:
1. a) Gyermekétkeztetés esetén a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az
intézményi térítési díj 50 %-át normatív kedvezményként kell biztosítani.
2. annak a gyermeknek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév március 1-jén,
május 1-jén és október 1-jén fennáll, hivatalból egyszeri, 6.500,- Ft összegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kerül
kiutalásra. Akinek a jogosultsága augusztus 1-jén és november 1-jén fennáll, egyszeri 6.000,- Ft összegű pénzbeli
támogatás kerül kipostázásra, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek 6.500.- Ft összegben.
3. gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek részére nem állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény.
4. pénzbeli ellátásra jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek
családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti
bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan
ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
A pénzbeli ellátás havi összege: 6.270.- Ft.
Vagyoni érték egy főre jutó (felső) határa:
Vagyon: hasznosítható ingatlan, jármű, vagyon értékű jog
570.000,-Ft (külön-külön számított forgalmi érték esetén)
1.995.000,-Ft (együttes forgalmi érték esetén)
A vagyont a kérelmező és családtagjai esetében kell vizsgálni.
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.

Hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az
alábbi körülmények közül egy fennáll:
 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)
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők
bármelyike vagy a családbafogadó gyám a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylésének
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a fővárosi és
megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatala - (alacsony
foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi),
 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.
Alapfokú iskolai végzettség: a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyolcadik évfolyan sikeres elvégzéséről
kiállított bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.
(Pl. egy 9. évfolyam elvégzése, vagy egy középfokú oktatási intézmény pár osztályának elvégzése a középfokú végzettség
megszerzése nélkül az alapfokú végzettséget nem befolyásolja, hiszen ezek végzettségi szintet nem emelnek.)

Amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága már a hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően
megállapításra került, a B lap önállóan is benyújtható oly módon, hogy ahhoz kitöltve csatolni kell az A lap
I.Személyi adatokra vonatkozó részének 1-3. pontjait tartalmazó részét.

A Polgármesteri Hivatallal való kapcsolattartás:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény 26. § (1)-(2) bekezdése szerint:
„(1) A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban: írásban), vagy
személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az
ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél
választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra
áttérhet.”
Az elektronikus kapcsolattartást választó ügyfelek a hivatal felé elektronikus beadványaikat a https://epapir.gov.hu
oldalon nyújthatják be.
A kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon kell benyújtani az Iroda ügyfélszolgálati
helyiségében:
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 15.00-ig
szerda: 8.00 – 17.30-ig
péntek: 8.00 – 12.30-ig

