
Az ügy megnevezése:  
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállítása  

 

Illetékes ügyintéző:  
Toókos Mária 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.  

Tel.: 66/483-100/117 mell.  

Fax.: 66/484-100  

E-mail: igazgatas@devavanya.hu  

 

Ügyintézés helye:  
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  

Igazgatási Irodája (12. sz. iroda)  

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.  

 

Ügyfélfogadási rend:  
Hétfő: 800

 – 1130
 1200 - 1630 

 

Kedd: 800
 – 1130 –  

Péntek: 800 – 1130
 1200 – 1400 

 
 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatvány:  
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti kérelmet a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani 

a) a 3. számú melléklet A) és B) lapjának együttes kitöltésével, ha a gyermek rendszeres 

kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn, illetve a 

megállapítása iránt eljárás nincs folyamatban, 

b) a 3. számú melléklet A) lapja „I) Személyi adatok” 1-3. pontjának és a 3. számú 

melléklet B) lapjának kitöltésével, ha a gyermek rendszeres kedvezményre való jogosultsága a 

kérelem benyújtásának időpontjában fennáll. 

 

Az ügy leírása:  
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 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 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 (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

 

Az eljárás menete: 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg 

kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal 

egyező időtartamra – kerül megállapításra a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzetének fennállása. 

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. 

Ebben az esetben a meghatározott feltételek 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. 

A gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállása 

a) a szülő, családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége tekintetében a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, a családbafogadó gyám iskolai 

végzettségre vonatkozó önkéntes adatszolgáltatása, 

b) az alacsony foglalkoztatottság tekintetében az Szt. 18. §-a alapján vezetett nyilvántartása vagy 

az Szt. 33. §-a szerinti ellátásra való jogosultság hiányában az állami foglalkoztatási szervnek a 

gyermeket nevelő szülők bármelyikének, a családbafogadó gyámnak az álláskeresőként történő 

nyilvántartásáról szóló igazolása, 

c) a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégia szegregátum meghatározása, vagy 

ennek hiányában a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények tekintetében az elvégzett vagy 

beszerzett, a Gyer. 3/A. melléklet szerinti környezettanulmány vagy a gyámhatóságok, a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást 

nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. 

rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlapja szerinti, hat hónapnál nem régebbi, ugyanazon a 

címen elvégzett környezettanulmány 

alapján kerül megállapításra. 

A környezettanulmány elvégzésére a települési önkormányzat jegyzője felkérheti a 

gyermekjóléti szolgálatot. 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozathoz - annak a szülő, 

családbafogadó gyám vagy a nagykorúvá vált gyermek részére történő közlésekor - tájékoztatót 

kell mellékelni a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó jogosultságokról. 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozatát, a határozat 

jogerőre emelkedését követő öt napon belül tájékoztatásul megküldésre kerül annak a 

bölcsődének, nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézménynek, ahol a gyermek bölcsődei 

ellátásban részesül, vagy amellyel a gyermek (nagykorúvá vált gyermek) óvodai, tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyban áll. 

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:  
A kérelmet Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalának Igazgatási Irodájához kell benyújtani. 

A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton. 

 

A kérelem tartalma:  
A kérelmet a formanyomtatványnak megfelelően kell kitölteni.  

 



Az ügyintézés díja:  
Az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli.  

 

Az ügyintézés határideje:  
Az ügyintézés határideje 21 nap.  

 

Jogorvoslati lehetőség:  
A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a hatóságnál 2 példányban 

előterjesztendő, a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához címzett (5600 

Békéscsaba, József A. u. 2-4.) címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni, amelyet az ügyben 

keletkezett elsőfokú iratokkal együtt a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül annak 

elbírálása céljából a címzetthez továbbításra kerül. 

 

Alkalmazott jogszabályok:  

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságról valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról  

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

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről  

 

Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:  
A hatóság köteles gondoskodni a tudomására jutott személyes adatok, törvény által védett adatok 

és a hivatásbeli titkok megőrzéséről. Az eljárás alatt a hatóságnak ki kell zárnia annak a 

lehetőségét, hogy ezen adatok nyilvánosságra kerüljenek vagy illetéktelen személyek tudomására 

jussanak. A hatóság csak abban az esetben továbbíthat adatokat más szervhez, ha erre külön 

törvény feljogosítja vagy az érintett beleegyezett.  

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet 

terhelő kötelezettségekről:  

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:  

 kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja;  

 eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján;  

 hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az 

ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait;  

 részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az 

ügyfelet értesíteni kell;  

 az eljárás során észrevételeket tehet;  

 az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a 

nyilatkozattételt;  

 betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet;  

 a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni;  

 jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.  

 

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:  

 hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles 

megjelenni;  

 a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására;  



 az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így 

tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel 
szemben.  

 az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.  

 


