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Hátrányos- és halmozottan helyzet megállapítása: 

 

Vonatkozó jogszabály: 

 

 

Vonatkozó jogszabály: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször 

módosított 1997. évi XXXI. tv, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet. 

 

Ügyfélfogadás helye: Nyírparasznya Község Önkormányzata 

   4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. 

 

Ügyintéző:  Kiss Beáta 

Tel.: (44) 385-175; fax: (44) 584-010; 

E-mail: onkormanyzat@nyirparasznya.hu 

 

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 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 előző bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott 

körülmények közül legalább kettő fennáll. 

 

A lakókörnyezet megállapítása céljából környezettanulmány készítése szükséges. 

 

A hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról határozatban kell 

döntést hozni. Amennyiben a 3. sz. melléklet szerinti nyomtatványok, és a fenti feltételek 

vizsgálatához szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, úgy az ügyintéző döntésre 

előkészíti az ügyiratot, és a jegyző meghozza döntését, amelyről értesíti az érintetteket. A 

döntés meghozataláig 21 napos elintézési határidő áll rendelkezésre. A határozat közlésétől 

számított 15 napon belül lehetőség van a döntés ellen fellebbezést előterjeszteni. A 

fellebbezési eljárást a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztálya folytatja le.  

Az ügyben indult eljárás az ügyfelek részére költség- és illetékmentes.  
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