
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogosult a gyermekvédelmi 

törvényben meghatározott:   

- gyermekétkeztetés normatív kedvezményére 
- pénzbeli támogatásra (egy évben két alkalommal, ha jogosultsága tárgyév augusztus 

01., ill. november 01.napján fennáll) 
- külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére, 
- hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállása esetén – szülő/törvényes 

képviselő kérelmére – szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére.  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek 

családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó – egyéb feltételek fennállása esetén 
– pénzbeli ellátásra jogosult,  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 3. számú melléklete szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani.  

A Honlapról lehet letölteni, vagy a Polgármesteri Hivatalban kérhető.  

„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)89 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi 

nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át, (41.325.) 

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

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

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

b)90 az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át  (38.475,-) 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. 

 A feltételek fennállása esetén a jegyző 1 év időtartamra állapítja meg a rendszeres  
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. A rendszeres kedvezményre való 
jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a 
nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek 

családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek 
tartására köteles, és 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. 
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