
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 

Támogatás célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult az 

ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és ha megfelel a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban foglalt 

feltételeknek a szünidei gyermekétkeztetésnek, a pénzbeli támogatásnak és a más 

jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti 

kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult terjesztheti elő.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem 

benyújtásának napja.  

Ki veheti igénybe: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható 

meg annak a gyermeket gondozó családnak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi 

nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes 

képviselő gondozza; a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá 

vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek. 

A fentiek alá nem tartozó esetben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

állapítható meg annak a gyermeket gondozó családnak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át feltéve, hogy a 

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

vagy együttesen a 19.§ (7) bekezdésben meghatározott értéket. 

Az eljárás költség- és illetékmentes.  

Ügyintézési határidő: 8 nap (sommás eljárás) 60 nap (teljes eljárás)  

Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelemnyomtatvány postai úton történő benyújtásával vagy 

ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Adóigazgatási 

Osztályán (Enying, Kossuth L. u. 22.) 

Az eljárás megindításához szükséges iratok:  

− formanyomtatvány („A lap” és „B lap”)  

− kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolások  

(munkabér, alkalmi munkavégzésből származó jövedelem, nyugdíjszerű ellátás,  

álláskeresési ellátás, gyermektartásdíj),  

− vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 

nettó jövedelméről szóló hivatalos igazolás, tételes havi bontásban,  

− 16. életévét betöltött gyermek esetében az érvényes tanulói/hallgatói jogviszony 

igazolása a tagozat megjelölésével,  

− a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés 

tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés/gyámhivatal által felvett 

jegyzőkönyv a gyermek szülői felügyeleti jogának gyakorlásáról,  

− vagyonnyilatkozat tétel 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

− az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,  

− a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 



− a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet,  

−  a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) 

Kormányrendelet  

Felvilágosítás kérhető: 

Némethné Szuntheimer Edina – igazgatási referens - anyakönyvvezető 

Tel: 06-70/684-8190 

e-mail: igazgatas.pmhiv@enying.eu 

 

 


