Hátrányos, Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása
A hatáskör címzettje: jegyző
Ügyintéző: - Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek községek esetében:
Szenftné Csillag Angéla igazgatási előadó
Elérhetősége: 06-88/585-320
- Bakonynána és Porva községek esetében:
Szabóné Halász Barbara igazgatási előadó
El.érhetősége: 06-88/587-320
Az eljárás illetékmentes.
Ügyintézési határidő: 21 nap
Fellebbezési határidő: a döntés kézhez vételétől számított 15 nap
Illetékességi terület: Bakonyszentkirály, Bakonynána, Bakonyoszlop, Csesznek és Porva
- Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó
gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő
szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti 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 településfejlesztési 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
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül legalább kettő fennáll:
aa) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket
együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó
gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik,
ab) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak
ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját
megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
ac) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy
a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak
az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt.”
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény iránti kérelemhez tartozó kérelem nyomtatvány (letölthető: a
www.bakonyszentkiraly.hu, www.bakonynana.hu, www.bakonyoszlop.hu, www.csesznek.hu,
www.porva.hu, vagy kérhető személyesen az ügyintézőnél, vagy az ügyfélszolgálaton)
Alapvető eljárási szabályok, jogszabályok jegyzéke:
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet,
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL
törvény.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: a papíralapú kérelem és
mellékletei benyújtásával, személyesen vagy postai úton a Bakonyszentkirályi Közös
Önkormányzati Hivatal (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69.).
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő, szerda 8,00-12,00 és 12,30-16,00 óra
Péntek
7,30- 12,00 óra
Bakonynána esetében: Bakonynánai Kirendeltségen is leadhó (8422 Bakonynána, Alkotmány
utca 3.)
Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8,00-12,00 és 12,30-16,00 óra
Csütörték
8,00- 10,00 óra
Péntek
7,30-12,00 óra
Bakonyoszlop esetében: Bakonyoszlopi Ügyfélszolgálaton is leadható (8418 Bakonyoszlop,
Kossuth u. 32.)
Ügyfélfogadás ideje:
Kedd:
8,00-12,00
Csütörtök: 8,30-11,00
Csesznek esetében: Cseszneki Ügyfélszolgálaton is leadható (8419 Csesznek, Vár út 42.)
Ügyfélfogadási ideje:
Kedd:
8,00-12,00
Csütörtök 8,30-12,00

Porva esetében: Porvai Ügyfélszolgálaton is leadható (8429 Porva, Kőrishegy utca 10.)
Ügyfélfogadás ideje: Kedd
7,30-12,00 óra
Szerda
7,30-12,00 óra
Csütörtök
12,30-16,00 óra
Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás lsd: jogszabályok
Az ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos tájékoztatás, valamint a kapcsolattartás technikai
szabályairól és az üzemzavarról szóló tájékoztatás külön dokumentumban található.
Az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztató külön
dokumentumban található.

