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2010. január 1-től jogszabályváltozás történt a gyermekotthonban elhelyezett átmeneti és tartós 
nevelt gyermekek után járó családi pótlék felhasználásáról: 
 
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv.: 
7. § (1) Családi pótlékra jogosult 
b) a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok a 
gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő 
gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel, amennyiben az aa)-ac) 
pontokban meghatározott feltételek valamelyike fennáll; 
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt gyám, illetőleg eseti gondnok 
a) a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermek (személy) után 
járó családi pótlék teljes összegét, 
b) a gyermekotthonban lévő gyermek (személy) után járó családi pótlék összegének 50%-át  
gyámhatósági fenntartásos betétben vagy folyószámlán helyezi el. A szociális intézmény vezetője 
a családi pótlék teljes összegét az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli és biztosítja a 
személyre szóló felhasználást. A gyermekotthon vezetője a családi pótlék összegének 50%-át az 
intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli és a gyermek teljes körű ellátásának 
kiegészítésére biztosítja a személyre szóló felhasználást. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.): 
53. § (7) Az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek családi pótlékának felhasználható részét 
a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére kell fordítani, így különösen ruházattal, 
szabadidő-eltöltéshez, kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökkel való ellátására, 
fejlesztésére, tehetségének gondozására, továbbá a gyermekotthonban elhelyezett gyermek 
zsebpénzének biztosítására. 
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A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) 
Korm. rendelet (Gyer.): 
102. § (1) Az átmeneti nevelésbe vételt elrendelő határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon 
kívül tartalmazza 
b) a gyám kirendelését, a gyermek gyámságával kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről való 
tájékoztatást, az igazgatási jogkörben eljáró, illetékes jegyző által készített leltár alapján a kiskorú 
vagyonának a gyám kezelésébe adását, vagy ha a gyámot nem hatalmazza fel a vagyonkezeléssel, a 
vagyonkezelő eseti gondnok kirendelését [Gyvt. 89. § (1) bek.], valamint a családi pótlék 
igénylésére való felhívását 
ba) a nevelőszülőnek, ha a gyermek kijelölt gondozási helye a nevelőszülő, 
bb) a (2) bekezdésben foglaltak szerint a gyámnak, a hivatásos gyámnak, a vagyonkezelő eseti 
gondnoknak, ha a gyermek kijelölt gondozási helye gyermekotthon, 
bc) a szociális intézmény vezetőjének, ha a gyermek kijelölt gondozási helye szociális bentlakásos 
intézmény, 
(2) A gyermekotthonban elhelyezett gyermek gyámja, hivatásos gyámja vagy vagyonkezelő eseti 
gondnoka - a gyermekre tekintettel járó családi pótlék összegének fele-fele arányban történő 
megosztása érdekében - tájékoztatja a családtámogatási ellátást folyósító szervet a gyámhatósági 
fenntartásos betét (fizetési számla) számáról és a gyermekotthon letéti számlájának számáról. 
 
Az idézett jogszabályi rendelkezések alapján a városi gyámhivatal 2010. január 1-től nem 
rendelkezhet a nevelt gyermek gyámhatósági fenntartásos betétjéből zsebpénz céljára történő 
kifizetésről.  
Amennyiben a 2010. január 1-e előtt már rendelkezett erről, akkor külön határozatban kell 
rendelkezni a 2010. január 1. követően a gyámhatósági fenntartásos betétből zsebpénz céljára 
történő kifizetés megszüntetéséről. Amennyiben 2010. január 1-t követően rendelkezett erről, akkor 
azt a határozatot módosítani kell, a gyám kérelmének elutasításáról kell rendelkezni.  
 
A 2010. január 1. előtt és után nevelésbe vett gyermekek esetében is a gyám, hivatásos gyám, 
vagyonkezelő eseti gondnok közli a családtámogatási ellátást folyósító szervvel a gyermek 
gyámhatósági fenntartásos betétjének és a gyermekotthon letéti számlájának a számát.  
 
A 319/2009. (XII.29.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése értelmében a 2010. január 1-én 
gyermekotthonban elhelyezett gyermekek esetében azonban a gyám, hivatásos gyám, vagyonkezelő 
eseti gondnok a gyermekotthon letéti számlájának megnyitása után kéri a 2010. január 1. (vagy a 
gyermekotthonban történő elhelyezése) és a családi pótlék 50%-nak a letéti számlára való utalása 
közötti időtartam alatt a gyermek gyámhatósági fenntartásos betétjébe utalt családi pótlék 50%-nak 
a gyermekotthon letéti számlájára való egyszeri utalásáról a gyámhivatal döntését.  
 
 
Nyíregyháza, 2010. január 19. 
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