
 

 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítható meg annak a 

gyermeket nevelı családnak, ahol az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg a 

nyugdíjminimum legkisebb összegének 125%-át, gyermekét egyedül nevelı szülı, 

tartósan beteg gyermeket nevelı szülı, valamint nagykorú gyermek esetében pedig a 

nyugdíjminimum 135%-át.  

  

2009. január 1-jétıl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultág 

megállapításának jövedelemhatárai:  

- családban élık esetében 35.625,-Ft  

- gyermekét egyedül nevelı szülı, tartósan beteg gyermeket nevelı szülı, valamint 

nagykorú gyermek esetében 38.475,-Ft 

  

A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élı közeli hozzátartozó 

vagyonára is. Vagyon alatt hasznosítható ingatlant, jármővet, továbbá vagyoni értékő 

jogot kell érteni, amelynek az egy fıre jutó értéke a gyermeket gondozó családban  

- külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy  

- együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 

meghaladja azzal, hogy nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülı vagy a 

tartásra köteles más törvényes képviselı életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, 

amely az általuk lakott ingatlanok áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel 

fenntartott gépjármő. 

  

A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelızı hónapot kell figyelembe 

venni. Ettıl eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós 

romlás vélelmezhetı. 

  

 

 

 

 



A kérelemhez szükséges dokumentumok: 

- személyi igazolvány, lakcím igazolvány,  

- a havi nettó átlagkeresetrıl, illetve minden más egyéb jövedelemrıl (munkabér, családi 

pótlék, GYES, gyermektartásdíj, nyugdíjszerő ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) 

szóló igazolás, nyilatkozat,  

- ıstermelı esetén az ıstermelıi igazolvány betétlapjának másolata,  

- külön élı szülık esetén a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a 

gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat,  

- a tartósan beteg, illetıleg fogyatékos nagykorú gyermek esetén egészségi állapotára 

vonatkozó igazolás,  

- középfokú oktatási intézményben, fıiskolán, egyetemen tanuló gyermek iskolalátogatási 

igazolása. 

  

A kérelem beadásakor ki kell tölteni a vagyonnyilatkozatot. 

  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása jogosít:  

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,  

- az egyszeri támogatásnak, valamint  

- az egyéb kedvezményeknek (pl. tankönyvtámogatásnak) az igénybevételére. 

  

Az eljárás indulhat az ügyfél kérelmére, hivatalból, intézmény jelzésére. 

  

Az eljárás jogi alapja: 

      - 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról, 

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

és gyámügyi eljárásról, 

      -  331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérıl és illetékességérıl. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

KÉRELEM 
 
Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. 
 
Kérelem indokolása: 

NYILATKOZAT 
A) Személyi adatok 

 
1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérı neve 
(leánykori név is): ......................................................................................................….… 
a) Anyja neve: ................................................................................................………... 
b) Születési helye, ideje: ..................................................................................................………. 
c) Állandó lakcíme: .................................................................................................……….. 
d) Tartózkodási helye: .................................................................................................……….. 
e) Telefonszáma: .................................................................................................……….. 
f) Bankszámlaszáma: .................................................................................................……….. 
 
2. A családban a nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel 
közös háztartásban élı közeli hozzátartozók száma: .............................. 
 
3. A nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös 
háztartásban élı, az egy fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı 
közeli hozzátartozók adatai: 
   NÉV   SZÜLETÉSI HELY, IDİ    ANYJA NEVE 
Házastársa 
Élettársa  ……………………….… …………………………. …………………………. 
Egyéb rokon  ……………………….… …………………………. …………………………. 
(akinek ellátásáról 
gondoskodik) ……………………….… …………………………. …………………………. 
 
Gyermekei:  NÉV   SZÜLETÉSI HELY, IDİ  ANYJA NEVE  OKTATÁSI INTÉZMÉNY 
……………………….…. ………………… ………………………… ………………………… 
……………………….…. ………………… ………………………… ………………………… 
……………………….…. ………………… ………………………… ………………………… 
……………………….…. ………………… ………………………… ………………………… 
……………………….…. ………………… ………………………… ………………………… 
……………………….…. ………………… ………………………… ………………………… 
 
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala  a benyújtott kérelemben feltüntetett személyes adataimat/gyermekeim adatait az eljárás 
lefolytatása érdekében kezelje, illetve az eljárás eredményérıl az oktatási intézményt is értesítse. 
 
Tudomásul vettem a tájékoztatást, hogy értesítést kérhetek az eljárás megindításáról, és ezen 
nyilatkozat nem érinti a törvényben kötelezıen elıírt adatkezelések teljesítését. 
 
Amennyiben kérelmem kedvezı elbírálást nyer, fellebbezési jogomról lemondok. 
 
 
 
 



B) Jövedelmi adatok 
 
 

A jövedelmek típusai 
A 

kérelmezı 
jövedelme 

A 
kérelmezı-
vel közös 

háztartásban 
élı házastárs 

(élettárs) 
jövedelme 

A kérelmezıvel 
közös háztartásban 

élı egyéb 
rokon 

jövedelme 

 
összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl 
származó jövedelem 

      

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerő ellátások 

      

5. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (különösen:  GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás) 

      

6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás 

      

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem       
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, kis összegő 
kifizetések stb.) 

      

9. Összes bruttó jövedelem       
10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege       
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege       
12. Munkavállalói járulék összege       
13. A család összes nettó jövedelme  
[9-(10+11+12)] 

      

14. A család összes nettó jövedelmét csökkentı 
tényezık (tartásdíj összege) 

      

 
15. AZ ÜGYINTÉZ İ TÖLTI KI!  
Önkormányzat által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § 
(1) bek. i) pontja] 

      

 
 
Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintézı tölti ki): ...............................…… Ft/hó. 
 
A kérelemhez mellékelni kell: 
A jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására 
szolgáló iratokat, a kérelem beadását megelızı havi nettó keresetrıl (munkabér, 
családi pótlék, GYES, gyermektartás, nyugdíjszerő ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) 
nyilatkozatot. Ha ıstermelı, az igazolvány betétlapjának másolatát. 
 
A kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a 
gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, a tartósan beteg, illetıleg 
fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást, a középfokú oktatási 
intézményben, fıiskolán, egyetemen tanulók iskolalátogatási igazolását, valamint ki kell tölteni a 
mellékelt vagyonnyilatkozatot. 



 
C) Vagyoni adatok 

 
I. Ingatlanok 

 
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 
....................................................................................................................................................……………………… 
................................................................ város/község ................................................. út/utca .......... hsz., 
alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad ............................. a szerzés ideje: ................................ év. 
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték: ........................................... Ft. 
2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 
........................................................................ város/község ................................................. út/utca ......... hsz., 
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad ............................., a szerzés ideje: ....................................... év. 
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték: ........................................... Ft. 
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti 
építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.): 
.......................................................................................................................................... címe: 
................................................................................. város/község .......................................... út/utca ............. hsz., 
alapterülete: ...................... m2, tulajdoni hányad ......................, a szerzés ideje: .............. év. 
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték: ........................................... Ft. 
4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ............................................... címe: 
........................................................................ város/község ............................................. út/utca .......... hsz., 
alapterülete: ............ m2, tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: ............. év. 
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték: ........................................... Ft. 
 

II. Egyéb vagyontárgyak 
 

5. Gépjármő 
a) személygépkocsi: ................................... típus: ............……., rendszám: .……............, a szerzés ideje: ................. 
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték: ........................................... Ft. 
b) tehergépjármő, autóbusz,: ................. típus: ..................., rendszám: ................., a szerzés ideje: ...................... 
év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) 
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték: ........................................... Ft. 
 

III. Összes vagyontárgy 
 

6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): .....................……………………………. Ft. 
Egy fıre jutó forgalmi érték: ......……....………………………………. Ft. 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a 
szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. 
 
Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor 
a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni. 
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
 
Fábiánsebestyén, ...................................................... 
 
 
 
      ................................................................... 
      a rendszeres kedvezményt igénylı vagy 
      törvényes képviselıjének aláírása 
 
 
 
 



 
Nyilatkozat 

 
halmozottan hátrányos helyzet megállapításához 

 
Alulírott ………………………………………………………………… büntetıjogi felelısségem 
tudatában nyilatkozom, hogy 
- az édesanya legmagasabb iskolai végzettsége: ………………………………………… 
- az édesapa legmagasabb iskolai végzettsége: ………………………………………… 
 
Fábiánsebestyén, ………………………………….. 
        
            
       ............................................................ 
         aláírás 
 
 

Nyilatkozat 
 
Alulírott ………………………………………………………………… büntetıjogi felelısségem 
tudatában kijelentem, hogy gyermekem(eim) részére havonta ………………………………..,-Ft 
tartásdíjat kapok. 
 
Fábiánsebestyén, ………………………………….. 
 
       ............................................................ 
         aláírás 
 
 

Nyilatkozat 
,Alulírott …………………………………………………… tudomásul veszem, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához 8 napon belül csatolom a gyámhivatal által 
jegyzıkönyvben rögzített megállapodást arról, hogy a kérelemben szereplı gyermek(ek) nálam 
kerültek elhelyezésre. 
Megértettem a tájékoztatást arról, hogy a jegyzıkönyv elkészítéséhez a külön élı szülıvel 
közösen kell felkeresnünk a gyámhivatalt. 
Tudomásul veszem azt is, hogy ha hiánypótlási kötelezettségemnek nem teszek eleget, 
kérelmemet el kell utasítani. 
 
Fábiánsebestyén, ………………………………….. 
 
       ............................................................ 
         aláírás 

 

 


