
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

Ügyleírás:  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosult  
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjának rendelt 
hozzátartozó, aki a gyermek tartására köteles, és-   nyugellátásban, vagy korhatár előtti 
ellátásban, szolgálati járandóságban, balett művészeti életjáradékban, átmeneti 
bányászjáradékban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. 

Szükséges okiratok:  
Az  igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése 
érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya 
bemutatása szükséges! 

A kérelemhez csatolni lehet:  
- gyámkirendelő határozat másolata,  
- nyugellátásról, vagy a fentiekben felsorolt ellátásról szóló csekkszelvény, igazolás. 

Az ügyintéző: Nagylók Község esetében :  Répási Tiborné igazgatási ügyintéző  

2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail: 
pmhivatal@nagylok.hu 

Hantos község esetében: Horváth Jánosné igazgatási   ügyintéző 

2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@ invitel.hu 

Ügyintézés helye, elérhetősége és 
rendje: 

A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.  

-  postai úton:  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal   székhelyén: 

2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. 

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal   Hantosi Kirendeltségén 

2434 Hantos, Nagylóki út 3. 

-    személyesen: ügyfélfogadási időben:   

Hétfő: 8.00-12.00 

Kedd: 8.00-12.00 

Szerda: 8.00-12.00 

Csütörtök: 13.00-16.00 

Péntek: 8.00-12.00 

Ügyintézés határideje és díja 30 nap, költség és illetékmentes 

Kapcsolódó dokumentumok, 
nyomtatványok, útmutatók 

Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon: 
 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
Nyilatkozat kérelmekhez 

Az alkalmazott jogszabályok: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

Egyéb fontos tudnivalók Támogatás összege: 
- a támogatás havi összege gyermekenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 22%-a (6.270.-Ft) 
- annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való 
jogosultsága 
a./ a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – a augusztus  hónapra járó 
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás mellett-, 
b./ a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában – a november hónapra járó 
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás mellett – pótlékot folyósít. 
A pótlék esetenkénti összege gyermekenként 8.400.-Ft. 

 


