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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

Hatáskörrel rendelkező szerv: 

 Jegyző 

Az eljárás megindításának módja:  

 Írásban 

Az eljárást megindító irat benyújtásának helye:  

 

Ügyfélszolgálat 1145 Budapest Pétervárad utca 2. 

 

Ügyfélfogadás ideje:   Hétfő:   8.15 – 12 és 12.30 - 18.00 

     Kedd:     8.15 – 12 és 12.30 - 16.00 

                Szerda    8,15 – 12 és 12.30 - 16.30 

  Csütörtök:   8.15 – 12 és 12.30 - 16.00 

     Péntek:   8.15 – 11.30 

 

Ügyintézés határideje: a hatósághoz történő megérkezést követő 15 nap 

 

Fellebbezési határidő: a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni 

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:  

 

Igénybe veheti, akinek lakcíme Budapest XIV. kerületben van. Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultság fennáll, ha egyedülálló vagy tartósan beteg, súlyosan 

fogyatékos gyermeket nevelő esetén az egy főre jutó jövedelem, nem haladja meg a 

mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 140%-át, családban élőknél pedig a 135%-át. 

Kérelemben, a jövedelemnyilatkozatban, a vagyonnyilatkozatban szereplő adatok valódisága 

környezettanulmány készítésével vizsgálható. A jegyző a kedvezményre való jogosultságról 

határozatot hoz, amely 1 évre hatályos.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel: 

Az étkeztetés: 

 - Térítésmentes a bölcsőde, óvoda és általános iskola 1-8 évfolyamán,  

 - 50 %-os támogatással a felsőbb évfolyamokon.  

Ingyenes a tankönyv ellátás. 

A szülő/törvényes képviselő évente két alkalommal (augusztus és novemberben) 

gyermekenként 5800 Ft értékben Erzsébet utalványra jogosult. 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatvány megnevezése:  

 

 Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához „A” rész 
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Az ügyintézéshez szükséges mellékletek felsorolása: 

 A család nettó jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások mindennemű rendszeres 

jövedelemről és rendszeres pénzellátásairól a kérelem benyújtását megelőző 

hónapról, 

 Gyermekek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, 

 Iskolalátogatási bizonyítvány (14 éves kor felett), 

 Egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat, 

 Válásról, gyermekelhelyezésről, tartásdíj összegéről bírói végzés,  

 Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó 

igazolás, 

 személyazonosító igazolvány, 

 lakcímkártya. 

Eljárási illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj meghatározása:  

Nincs 

Az eljáráshoz kapcsolódó alapvető jogszabályok felsorolása, helyi rendelet 

megnevezése:  

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

(Gyvt.), 

  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (Ket.), 

 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról (Gyer). 

 


