
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 

 

A hatáskör címzettje: települési önkormányzat jegyzője 
 

Ügyintéző:  

 

- Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek községekben: 

  Szenftné Csillag Angéla igazgatási előadó 

  Elérhetősége: 06-88/585-320 

 

-Bakonynána és Porva községekben 

 Szabóné Halász Barbara 

 Elérhetősége: 06-88/587-320 

  

 

Az eljárás illetékmentes. 

 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

Fellebbezési határidő: a döntés kézhez vételétől számított 15 nap 

 

Illetékességi terület: Bakonyszentkirály, Bakonynána, Bakonyoszlop, Csesznek és Porva 

 

Igénybe vehetik: magánszemélyek 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: a Korm.rendelet által előírt kérelem 

formanyomtatvány (letölthető: a  www.bakonyszentkiraly.hu, www.bakonynana.hu, 

www.bakonoszlop.hu, www.csesznek.hu, www.porva.hu, vagy kérhető személyesen az 

ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton) és a jogszabályban meghatározott igazolásokkal, 

mellékletek együtt. 

 

Csatolmányok: 

- a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában 

hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a 18. § (2) bekezdésében meghatározott 

jegyzőkönyvet, 

- az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyról, 

- család előző havi jövedelemigazolását 

- egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényéről, 

- a Gyvt. 19. § (2) bekezdés a) pontja ab) alpontjában szabályozott esetben a gyermek tartós 

betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről. 

 

Jogosultak köre: 

1. a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 

      a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  a 140%-át, 39 900 Ft,  

2. ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
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ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek 

       b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, 37 050 Ft,  

    feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke  

           nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a meghatározott értéket. 

 

Alapvető eljárási szabályok, jogszabályok jegyzéke:  

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

- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendelet 

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

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

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 

törvény.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: a papíralapú kérelem és 

mellékletei benyújtásával, személyesen vagy postai úton a Bakonyszentkirályi Közös 

Önkormányzati Hivatal (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69. ). 

Ügyfélfogadás ideje:    Hétfő, szerda 8,00-12,00 és 12,30-16,00 óra  

             Péntek            7,30- 12,00 óra  

 

Bakonynána esetében: Bakonynánai Kirendeltségen is leadhó (8422 Bakonynána, Alkotmány 

utca 3.) 

Ügyfélfogadás ideje:  Hétfő  8,00-12,00 és 12,30-16,00 óra  

           Csütörték                8,00- 10,00 óra 

                                Péntek                     7,30-12,00 óra 

 

Bakonyoszlop esetében: Bakonyoszlopi Ügyfélszolgálaton is leadható (8418 Bakonyoszlop, 

Kossuth u. 32.) 

Ügyfélfogadás ideje:                       Kedd:        8,00-12,00 

                                                      Csütörtök: 8,30-11,00 

 

Csesznek esetében: Cseszneki Ügyfélszolgálaton is leadható (8419 Csesznek, Vár út 42.) 

Ügyfélfogadási ideje:                      Kedd:        8,00-12,00 

                                                     Csütörtök   8,30-12,00 

 

Porva esetében: Porvai Ügyfélszolgálaton is leadható (8429 Porva, Kőrishegy utca 10.)  

Ügyfélfogadás ideje:  Kedd                      7,30-12,00 óra 

           Szerda                    7,30-12,00 óra 

                                Csütörtök              12,30-16,00 óra 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás lsd: jogszabályok 

 

Letölthető  nyomtatvány 

 

Az ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos tájékoztatás, valamint a kapcsolattartás technikai 

szabályairól és az üzemzavarról szóló tájékoztatás külön dokumentumban található. 

 



Az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztató külön 

dokumentumban található.  

 

 

Tájékoztató: 

 

egy főre jutó összeg számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban 

élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt 

lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

 

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 

c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató gyermeket, 

d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali 

tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, 

e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket, 

f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. 

 

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, 

amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban 

 

a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, 570 000 Ft. vagy 

b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 1 995 000 Ft. 

 

meghaladja, azzal, hogy 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 vagy tartós betegségre 

tekintettel fenntartott gépjármű. 

 

 

A feltételek fennállása esetén egy év időtartamra, de legfeljebb 

a) a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, vagy 

b) a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig 

megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát. 

 

 

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja  a kérelem benyújtásának napja. 

 

A rendszeres kedvezményre való jogosultság - ideértve az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is - 

ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését 

megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi 

jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. 

 

 

 


