
Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása

Hatáskörrel rendelkező 
szervezet
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Illetékesség

A  védelembe  vételi  eljárás  lefolytatására  illetékes  gyámhivatal
intézkedik  a  családi  pótlék  természetbeni  formában  történő
nyújtásáról,  valamint  a  családi  pótlék  szüneteltetésének  és  a
szüneteltetés  megszüntetésének  kezdeményezéséről,  a  családi
pótlék szüneteltetésének felülvizsgálatáról.

A  gyermek  tényleges  tartózkodási  helye  szerint  illetékes
gyámhivatal - elrendeli a gyermek védelembe vételét, és dönt a
védelembe vételhez kapcsolódó kérdésekről, a felülvizsgálatról, a
megelőző pártfogással kapcsolatos kérdésekről.

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

- család – és gyermekjóléti központ javaslata
- pénzfelhasználási szerv

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási 
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap.

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának 
módja

A gyámhivatal a családi pótlék természetbeni formában történő 
nyújtására irányuló eljárást hivatalból indítja.

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

 

A  gyámhatóság  ha  a  gyermek  veszélyeztetettsége  elsősorban
elhanyagolása  miatt  áll  fenn,  és  a  szülő  vagy  más  törvényes
képviselő  a  gyermek  veszélyeztetettségét  az  alapellátások
önkéntes  igénybevételével  megszüntetni  nem  tudja  vagy  nem
akarja,  és  alappal  feltételezhető,  hogy  a  családi  pótlék  célzott
felhasználásával  a  gyermek  fejlődése  a  családi  környezetben
biztosítható,  a  védelembe  vétellel  egyidejűleg  vagy  a  gyermek
védelembe vételének fennállása során – a családi pótlék gyermek
után  járó  összegének  100  %-a  erejéig  –  a  családi  pótlék
természetbeni formában történő nyújtásáról határozhat.

A  családi  pótlék  természetbeni  formában  történő  nyújtása
legfeljebb  hat  hónap  időtartamra,  a  döntést  követő  második
hónap első napjával  kezdődően rendelhető el.  A családi pótlék
természetbeni formában történő nyújtása a feltételek fennállása
esetén ismételten elrendelhető.

A gyámhatóság a családi pótlék természetbeni formában történő
biztosítása  céljából  a  gyermek  részére  –  figyelemmel  korára,
egyéni  szükségleteire  és  az  ítélőképessége  birtokában  lévő
gyermek véleményére – eseti gyámot rendel ki.

A gyámhivatal  a családi  pótlék természetbeni formában történő
nyújtására irányuló eljárást hivatalból megindítja, ha

a) hivatalos tudomása van a gyermek elhanyagolásáról,
b) a  Gyvt.  17.  §-a  szerinti  szervek,  személyek  azt

kezdeményezik,



c) a  család  –  és  gyermekjóléti  központ  erre  –
pénzfelhasználási  terv  megküldésével  és az eseti  gyám
lehetséges személyének megjelölésével – javaslatot tesz. 

A  gyámhivatal  a  gyermeket  gondozó  szülő,  illetve  az
ítélőképessége  birtokában  lévő  gyermek  véleményének
figyelembevételével,  továbbá  a  család  –  és  gyermekjóléti
központ,  valamint  szükség  szerint  a  Gyvt.  17.  §-a  szerinti
jelzőrendszer  tagjai  javaslatának  figyelembevételével
gondoskodik  a  családi  pótlék  természetbeni  formában  történő
nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási terv elkészítéséről.

A gyámhivatal a tárgyalást megelőzően megkeresi a család – és
gyermekjóléti központot, hogy tizenöt napon belül vizsgálja meg a
családi  pótlék  természetbeni  formában  történő  nyújtásának
szükségességét, készítse el a pénzfelhasználási tervet és tegyen
javaslatot az eseti gyám személyére.

Ha  felmerül  a  családi  pótlék  természetbeni  formában  történő
nyújtásának  szükségessége,  a  gyámhivatal  a  család-  és
gyermekjóléti  központ  javaslatának  beérkezését  követően  tíz
napon  belül  tárgyalást  tart,  amelynek  során  meghallgatja  a
gyermeket  gondozó  szülőt,  az  ítélőképessége  birtokában  lévő
gyermeket, valamint szükség szerint a család- és gyermekjóléti
központ munkatársát, illetve a Gyvt. 17. §-a szerinti jelzőrendszer
tagját,  és  megismeri  véleményüket  a  pénzfelhasználási  tervről,
illetve a kirendelendő eseti gyám személyéről.

A  gyámhivatal  a  Gyvt.  68/C.  §  (1)  bekezdésében  foglaltakra
figyelemmel  eseti  gyámul  elsősorban  a  gyermek arra alkalmas
más közeli hozzátartozóját, az óvodai és az iskolai gyermek- és
ifjúságvédelmi  felelőst,  a  védőnőt,  a  család-  és  gyermekjóléti
központ  esetmenedzserét,  az  átmeneti  gondozást  nyújtó
intézmény  családgondozóját,  az  átmeneti  gondozást  nyújtó
intézmény  szakmai  munkakörben  foglalkoztatott  alkalmazottját
vagy a gyámhivatal - nem gyermekvédelmi, illetve gyámhatósági
feladatokat  ellátó  -  ügyintézőjét  rendeli  ki.  A  család-  és
gyermekjóléti  központ  esetmenedzserei,  illetve  az  átmeneti
gondozást  nyújtó  intézmény  családgondozói  közül  lehetőség
szerint  olyan  személyt  kell  eseti  gyámul  kirendelni,  aki  a
védelembe vétel során nem gondozza a családot.

Az  eseti  gyámot  tevékenységéért  munkadíj  nem  illeti  meg,
indokolt és számlával igazolt kiadásainak költségét azonban az őt
kirendelő gyámhivatal megtéríti. A költségtérítés mértéke havonta
nem haladhatja meg az adott  gyermek után járó családi  pótlék
összegének 10%-át. A költségtérítés összege nem vonható le a
családi pótlék összegéből.

A pénzfelhasználási terv figyelembevételével a gyámhivatal egy
határozatban  dönt  a  családi  pótlék  természetbeni  formában
történő  nyújtásáról,  időtartamáról  és  módjáról,  védelembe  nem
vett gyermek esetén a védelembe vétel elrendeléséről, az eseti
gyám kirendeléséről és ezzel egyidejűleg a természetben nyújtott
családi  pótlék  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  részére  a
kincstárban  megnyitott  családtámogatási  folyószámlára  (a
továbbiakban: családtámogatási folyószámla) történő utalásának



szükségességéről.

A  kirendelt  eseti  gyám  folyamatosan  gondoskodik  a
családtámogatási  folyószámlára  átutalt  családi  pótléknak  a
gyermek szükségleteire történő felhasználásáról. A családi pótlék
felhasználható különösen

a) ruházat,  tanszer,  élelmiszer,  tápszer,  gyógyszer,
gyógyászati  segédeszköz,  tanulóbérlet,  a  gyermek  korának
megfelelő készségfejlesztő eszközök természetbeni biztosítására,

b) a gyermek lakhatási feltételeinek megteremtése érdekében
közüzemi  díjak  kifizetésére,  ideértve  a  hitelintézettel  kötött
lakáscélú  kölcsönszerződésből,  illetve  abból  átváltott  szabad
felhasználású  kölcsönszerződésből  eredő  törlesztőrészletet,
feltéve,  hogy a  családnak  járó  más támogatásokból  ezek nem
fedezhetők,

c) gyermekétkeztetés térítési díjának befizetésére,

d) a gyermek szabadideje hasznos eltöltésére.

A  családi  pótlék  természetbeni  formában  történő  nyújtása
időtartamának és módjának meghatározásánál  figyelemmel kell
lenni  a  gyermek  tényleges  szükségleteire,  a  tárgyaláson
meghallgatott személyek véleményére, továbbá a családnak járó
szociális  és  gyermekvédelmi  ellátásokra,  támogatásokra,
valamint azok céljára. 

A gyámhivatal  a családi  pótlék természetbeni formában történő
nyújtásának indokoltságát felülvizsgálja

a) hivatalból, ha
aa) a gyermek a másik szülő szülői felügyelete vagy gyámság alá
kerül
ab) a család – és gyermekjóléti központ, illetve a kirendelt eseti
gyám azt kezdeményezi,
ac)  a  gyámhivatalnak  hivatalos  tudomása  van  a  felülvizsgálat
szükségességéről,
b) a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, ha a szülő
vagy  más  törvényes  képviselő  a  felülvizsgálatot  a  család
helyzetét érintő lényeges körülmények megváltoztatása miatt kéri.
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