
 

HÁTRÁNYOS, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSA 
 
 

Hatáskör gyakorlója: Kaposvár Megyei Jogú Város Jegyzője 
 
Illetékességi terület: Kaposvár Város Közigazgatási Területe 
 
Az eljárás illetékmentes 
 
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. 
 
Hátrányos Helyzetű: 
Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorú vált gyermek, aki 
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 
a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket egyedül 

nevelő  szülőről  vagy  a  családba  fogadó  gyámról  -  önkéntes  nyilatkozata  alapján  –  
megállapítható,  hogy  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény  igénylésekor  legfeljebb  
alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő  
szülők bármelyikéről  vagy a családba fogadó gyámról  megállapítható,  hogy a rendszeres  
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 
12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 



 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete,  illetve lakáskörülményei,  ha megállapítható,  hogy a  
gyermek  a  településre  vonatkozó  integrált  városfejlesztési  stratégiában  szegregátumnak  
nyilvánított  lakókörnyezetben  vagy félkomfortos,  komfort  nélküli  vagy szükséglakásban,  
illetve  olyan  lakáskörülmények  között  él,  ahol  korlátozottan  biztosítottak  az  egészséges  
fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 
Halmozottan Hátrányos Helyzetű: 
Az a rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményre jogosult  gyermek és  nagykorú vált  gyermek,  aki
esetében a fenti körülmények közül kettő fennáll. 
A  hátrányos  vagy  halmozottan  hátrányos  helyzet  fennállásának  megállapítása  a  rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az
esetben a jogosultság feltételeinek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell
vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a
fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg. 
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