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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
Jogosultsági feltételek: 
A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó 
családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének (amely jelenleg 28.500,-Ft) a 135 %-át, (jelenleg 
38.475,-Ft), valamint egyedülálló, illetve  tartós beteg, vagy súlyosan fogyatékos 
gyermek esetében a 145 %-át (jelenleg 41.325,-Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet 
vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva 
az öregségi nyugdíj  legkisebb összegének a húszszorosát vagy együtt számítva az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét. 
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.  
 
A települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra, de legfeljebb 
- ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, 23. életévének 
betöltéséig 
- ha felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, 25. életévének betöltéséig,  
megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságát. 
 
A kedvezmény az alábbi támogatások igénybevételére jogosít: 
Gyermekétkeztetés esetén 

• a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő gyermek után 100 % intézményi térítési díjkedvezmény, 

• az 1) pont alá nem tartozó tanuló után 50 % intézményi térítési díjkedvezmény,  

• a szünidei gyermekétkeztetés, 

• ha a kedvezményre való jogosultság fennáll tárgyév augusztus 1-jén, a tárgyév 
augusztus hónapjában pénzbeli támogatás, 

• ha a kedvezményre való jogosultság tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév 
november hónapjában pénzbeli támogatás, valamint 

• külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére. 

Szükséges mellékletek 

• jövedelemnyilatkozat a megfelelő igazolásokkal együtt a kérelem beadását 
megelőző havi nettó jövedelmekről /GYES-ről, GYET-ről szóló nyilatkozat; 
GYED-ről szóló igazolás; nyugdíjszerű ellátásról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
igazolása a havi teljes összegről (”zöld csíkos papír”); munkaviszonyból 
származó jövedelem esetén a kérelem beadását megelőző havi nettó 
jövedelemről munkáltatói igazolás vagy bérjegyzék; közfoglalkoztatás esetén 
szerződés, előző havi bérjegyzék vagy munkáltatói igazolás; foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, 
ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, valamint időskorúak járadékának 
folyósítása esetén az Ózdi Járási Hivatal igazolása; NYES (nyugdíj előtti segély) 



folyósításáról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztály igazolása; jövedelemmel nem rendelkező 
nagykorú esetén az erre vonatkozó nyilatkozat; 

• a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a 
gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés, továbbá, 
ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők 
megállapodnak abban, hogy a jövőre nézve a szülői felügyeletet egyikőjük 
gyakorolja, a gyámhivatal jegyzőkönyve e megállapodásukról; 

• egyedülállóság tényére, valamint a tartásdíj összegére vonatkozó nyilatkozat; 

• tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára 

vonatkozó igazolás, - a magasabb összegű családi pótlékra, illetve a 

fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével -; 

• nagykorúak esetében az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás 
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. 

 
Ügyindítás 
Az eljárás kérelemre indul, melyet - csak az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon – postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Hatósági 
és Szociális Osztály fsz. 1-es irodájában lehet benyújtani.  
 
Ügyintézési határidő  
sommás eljárásban: 8 nap, 
teljes eljárásban: 60 nap. 
 
Jogorvoslat  
A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de az Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális 
Osztályánál benyújtható illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.   
 
Ügyintézés díja 
Az eljárás illetékmentes. 
 
Vonatkozó jogszabályok 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

• 149/1997 (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
 
Letölthető nyomtatvány 

• Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához 
  

http://ozd.hu/content/cont_606d848c372405.84522767/kerelem_rendszeres_gyermekvedelmi_kedvezmeny_megallapitasahoz_.pdf
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Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésével egyidejűleg történik.  
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását 
követően is kérelmezhető. 
 
Jogosultsági feltételek 
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 
és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

1. a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a 
gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről 
vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - 
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

2. a szülő vagy családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a 
gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról 
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 
az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 
belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

3. a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha 
megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált 
városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvántartott lakókörnyezetben 
vagy a lakáskörülmények felmérése a miniszter által e célra rendszeresített 
formanyomtatvány szerinti környezettanulmány alapján  félkomfortos, komfort 
nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek. 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, akinek esetében a fenti pontokban 
meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll. 

Szükséges mellékletek 
Halmozottan hátrányos helyzet igénylése esetén amennyiben a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, az erről szóló igazolás. 
 
Ügyindítás 
Az eljárás kérelemre indul, melyet - csak az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon – postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Hatósági 
és Szociális Osztály fsz. 1-es irodájában lehet benyújtani.  
 
Ügyintézési határidő  
sommás eljárásban 8 nap  
teljes eljárásban: 60 nap 
  



Jogorvoslat  
A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de az Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális 
Osztályánál benyújtható illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 
 
Ügyintézés díja 
Az eljárás illetékmentes. 
 
Vonatkozó jogszabályok 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

• 149/1997 (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról 

• 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasznált bizonyítékokról  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
 

Letölthető nyomtatvány 

• Kérelem hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához 
 
 
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához a lakókörnyezet, illetve 
lakáskörülmények felmérése céljából az alábbi környezettanulmány elkészítése 
szükséges. 

• Környezettanulmány a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
megállapításához 

 
 

Szünidei gyermekétkeztetés  
 
Jogosultsági feltételek 
(1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, 
törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést.  

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 
ingyenesen biztosítja, és 
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére 
ingyenesen biztosíthatja. 

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) 
pontja szerinti esetben 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben 
részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az 
óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, 
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet 
időtartamára eső valamennyi munkanapon, 
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan 
szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes 
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képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére 
biztosítani. 

 
Vonatkozó jogszabályok 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

• 149/1997 (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról 

• 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasznált bizonyítékokról  
 

Letölthető nyomtatvány 

• Nyilatkozat a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés 
igénybevételéhez 
Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványt a gyermek nevelési/oktatási 

intézményében szíveskedjen leadni! 

  

http://ozd.hu/content/cont_606d848c372405.84522767/szunidei_gyermeketkeztetes_nyilatkozat_.pdf
http://ozd.hu/content/cont_606d848c372405.84522767/szunidei_gyermeketkeztetes_nyilatkozat_.pdf


Jogorvoslat  
A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de az Ózdi Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szociális 
Osztályánál benyújtható illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 
 
Ügyintézés díja 
Az eljárás illetékmentes. 
 
Vonatkozó jogszabályok 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

• 149/1997 (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról 

• 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasznált bizonyítékokról  

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  
 

Letölthető nyomtatvány 

• Kérelem hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához 
 
 
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához a lakókörnyezet, illetve 
lakáskörülmények felmérése céljából az alábbi környezettanulmány elkészítése 
szükséges. 

• Környezettanulmány a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
megállapításához 
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