Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság
megállapítása
Az eljárás célja annak igazolása, hogy a szociális helyzeténél fogva rászoruló gyermekek
jogosultak bizonyos kedvezmények igénybevételére. Ilyen kedvezmény lehet az ingyenes
gyermekétkeztetés, a szünidei étkeztetés vagy akár az ingyenes tankönyvek biztosítása is. Az
eljárás kérelemre indul, melyhez a formanyomtatvány hivatalunkban, vagy a város honlapján
megtalálható. A gyermek akkor jogosult ilyen kedvezményre, ha a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (ez 2017ben 28.500 Ft) a 130 %-át. Ha a szülő gyermekét egyedül neveli, a gyerek tartósan beteg,
illetve nagykorú gyermek esetén annak 23 éves koráig ha középfokú tanulmányokat folytat
nappali munkarenden, illetve 25 éves koráig, ha a gyermek felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanul, akkor ez az összeghatár a nyugdíj legkisebb összegének 140%.-a.
A nyomtatványhoz csatolni kell a gyermek és a gyermeket gondozó személy személyes
adatait igazoló dokumentumokat, valamint a jövedelemre vonatkozó igazolásokat. Nagykorú
gyermek esetében szükséges az oktatási intézmény igazolása arról, hogy abban az
intézményben a gyermeknek nappali tagozaton tanulói vagy hallgatói jogviszonya áll fenn.. A
nyomtatványon fel kell tüntetni, hogy a gyermekkel együtt kik élnek egy háztartásban, ennek
fontos szerepe van a jogosultság megállapításában. Egy háztartásban élőnek azok a közeli
hozzátartozók számítanak, akik ugyanazon lakcímre vannak bejelentkezve, mint a gyermek. A
nyomtatvány tartalmaz jövedelem és vagyonról rendelkező részeket is. Vagyonnak azok a
vagyontárgyak minősülnek, amelyek hasznosíthatóak, tehát a lakóház, amelyben a
gyermekkel élnek nem tartozik ebben az esetben a vagyon körébe, azt nem kell a
nyomtatványon feltüntetni.
A kedvezmény iránti kérelemmel egyidejűleg kérhető a hátrányos helyzet megállapítása is. A
hátrányos helyzet megállapításának feltételei:
1. mindkét szülő, egyedül nevelő szülő esetén a szülő alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezik;
2. legalább az egyik szülő aktív korúak ellátására jogosult, vagy az igénylés időpontját
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott
személy;
3. nem megfelelőek a lakhatási körülményei a gyermeknek pl: félkomfortos, komfort
nélküli lakásban él.
Ha ezen feltételek közül egy áll fenn, akkor a gyermek hátrányos helyzetű, ha kettő áll fenn,
a gyermek halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. A hatóság a rendelkezésre álló adatok
alapján hozza meg a döntését.
A döntés közlésétől számított 15 napon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához fordulva van lehetőség
fellebbezésre.
A részletszabályokat az 1997.évi XXXI. törvény tartalmazza.

