
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY 
 
 
Hatáskör gyakorlója: Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője 
 
Illetékességi terület: Kaposvár Város Közigazgatási Területe 
 
A kérelem benyújtásának helye: 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási 
Igazgatóság Szociális Iroda 
7400 Kaposvár, Noszlopy G. u. 5. 
Tel.: 82/501-501
e-mail: szociroda@kaposvar.hu 
 
Ügyintézők:    

Ambrus Krisztián 82/501-501 (816 mellék)
Bilkei Anita     82/501-501 (810 mellék)
Dobos Csilla     82/501-501 (817 mellék)
Kígyósiné Péter Tímea    82/501-501 (813 mellék)
Nagy Dénes 82/501-501 (818 mellék)
Maris Andrea   82/501-501 (815 mellék)
Somlai Judit     82/501-501 (812 mellék)
Dr. Vörös Mónika    82/501-501 (814 mellék)

Ügyfélfogadás: A hivatal általános ügyfélfogadási rendje szerint. 

A kérelem elbírálásának határideje: 8 nap / teljes eljárásban 60 nap.

A fellebbezésre nyitva álló határidő: döntés kézhezvételétől számított 15 nap. 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása az alábbi kedvezmények
igénybevételére jogosít: 
 

1. Gyermekétkeztetés esetén: 
a./  bölcsődei,  mini  bölcsődei,  óvodai  nevelésben részesülő,  a  1-8.  évfolyamon nappali  rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a 
b./ az a./ pont alá nem tartozó tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a 

2. Jogszabályban meghatározott összegű egyszeri pénzbeli támogatás igénybevételére .
3. Külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményekre (tankönyvtámogatás stb.). 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 

1.) A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az    
       öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 180 %-át (51.300,-Ft-ot), ha a a/ a gyermeket 

 egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy b/ ha a gyermek tartósan beteg,  
  illetve súlyosan  fogyatékos, vagy 

 



c/ ha a nagykorúvá vált gyermek a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és  
   23.életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. 
   életévét még nem töltötte be. 

 
2.)  A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az 
öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 165 %-át (47.025,-Ft-ot) az 1. pont alá nem tartozó esetben,
és vagyona nincs.
 
Nagykorúvá válás  után a feltételek fennállása  akkor  jogosult  a  gyermek a  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményre, ha a nappali  oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét  még nem
töltötte be, vagy a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,
és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap
közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. 
 
A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultságot  megállapítani  nem lehet,  ha  a  vagyoni
helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke meghaladja  

a./ külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hússzorosát, (570.000,-Ft-ot) vagy 
b./ együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,-Ft-ot) 

 
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 vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.  
 
A  feltételek  fennállása  esetén  a  települési  önkormányzat  jegyzője  1  év  időtartamra állapítja  meg  a
gyermek,  valamint  a  nagykorúvá  vált  gyermek  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való
jogosultságát. A kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásától esedékes. 
 
Az a gyermek, fiatal felnőtt,  akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll
tárgyév  augusztus  1.  napján,  augusztus  hónapban,  valamint  tárgyév  november  01.  napján  fennálló
jogosultság esetén november hónapban pénzbeni támogatást kap. 
 
 

 

 


