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Családi pótlék 2011: ki igényelhet családi pótlékot 2011-ben? Mindezt megtudhatja a ber
kalkulator.net
összeállításából. Módosult a családi pótlék rendszere 2011-től: akik gyermeküket nem
járatják rendszeresen iskolába, azoknál a juttatási rendszert átalakították, de ez nem a
támogatás elvonását jelenti.

A családok támogatásáról szóló törvény módosítása 2010. augusztus 30-án lépett hatályba,
melynek következtében átalakult a családi pótlék rendszere is. Az új szabályozás a gyermekek
védelmét hivatott szolgálni, melynek érdekében a családi pótlékot két részre bontották,
nevezetesen nevelési ellátásra és iskoláztatási támogatásra. Attól függően jár az egyik vagy
másik ellátás, hogy a gyermek elérte -e a tanköteles korát vagy sem.

A családi pótlék pótlék összege havonta 2011-ben:
Egy gyermekes család esetén

12.200

Ft

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén

13.700

Ft

Két gyermekes család esetén (gyermekenként)

13.300

Ft
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Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)

14.800

Ft

Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként)

16.000

Ft

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)

17.000

Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá a gyermekotth

23.300

Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén

25.900

Ft
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Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén

20.300Ft

A gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi

14.800

Ft.

A gyermekgondozási segély havi összege
A gyermekek számától függetlenül azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegével, ez 2009. január 1-től 28.500 Ft. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék, illetve
magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül levonásra.

Ikergyermekek esetén függetlenül a gyermekek számától a GYES havi összege azonos az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ával, ez 2009. január 1-től 57.000
Ft.

Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

A gyermeknevelési támogatás havi összege
A gyermekek számától függetlenül azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegével, ez 2009. január 1-től 28.500,- Ft. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék, illetve
magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül levonásra.

Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.
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Az egyszeri anyasági támogatás összege
Azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 225 %-ával, ez 2009. évben 64.125 Ft.

Kit lehet a családi pótlék összegének megállapításánál beszámítani?

A családi pótlék összegének megállapításakor lehetőség van azt a gyermeket is figyelemb
e venni
,
aki után az ügyfél már nem jogosult a családi pótlékra.

Az összeg megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt
gyermeket kell figyelembe venni (az ügyfél kérelmére), aki az ügyfél háztartásában él és
akire tekintettel a szülő, nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám családi pótlékra
jogosult, vagy aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben, első
felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes
osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.
Ezekben az esetekben az ügyfélnek a gyerekszámba beszámító gyermek tanulói jogviszonyát
a kérelem benyújtásakor, valamint az ellátás folyósításának időtartama alatt tanulói jogviszony
esetén évente szeptember 30-ig, hallgatói jogviszony esetén évente október 15-ig kell
igazolni. A felsőoktatási tanulmányokat folytatók közül csak az első egyetemi, vagy főiskolai
szintű képzésben részt vevő hallgató számítható be a gyerekszámba.

A fentiekhez hasonlóan beszámít a gyerekszámba az a vér szerinti, örökbe fogadott vagy
nevelt gyermek is, aki családi pótlékra saját jogán jogosult (kivétel: ha a szülővel nem él egy
háztartásban), vagy aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve ha őt
a gyámhivatal nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő vele
rendszeres kapcsolatot tart fenn. Kapcsolattartásnak a rendszeres találkozás minősül,
amelynek a teljesítését az ügyfél kérelmére a szociális intézmény vezetője először a kérelem
benyújtásakor, aztán évente egy alkalommal írásban igazolja. Nem tekinthető rendszeres
találkozásnak az évenkénti egy-egy látogatás, levélírás, ill. telefonhívás.

Mikor kerülhet sor a családi pótlék megosztására?
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Általános szabályként ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet
meg.
Kivétel: ha jogerős bírósági döntés alapján a szülők egyenlő
időszakban felváltva gondozzák gyermeküket. Ilyen esetben a családi pótlékra 50-50 %-os
arányban mindkét szülő jogosultságot szerezhet. A családi pótlék megosztása iránti
kérelemhez mellékelni kell a jogerős bírósági döntést.

Mit jelent a családi pótlék természetben történő folyósítása?

A Cst. 6.§ rendelkezik a családi pótlék természetben történő folyósításáról. Emellett a Gyvt.
tartalmazza a természetben nyújtható családi pótlékra vonatkozó részletes szabályokat.

A természetbeni folyósítás azt jelenti, hogy a Kincstár a családi pótlék természetben folyósított
összegét az önkormányzat által erre a célra a Magyar Államkincstárnál megnyitott
családtámogatás számlára utalja át, tehát az összeget nem közvetlenül az ügyfél kapja meg.
Az átutalt családi pótlék összegből a jegyző által erre a feladatra kijelölt eseti gondnok a
jogszabályban foglalt feltételek szerint - a jegyző által elfogadott pénzfelhasználási terv
szerint - természetben nyújtja a gyermek után járó családi pótlékot az ügyfél részére.

A családi pótlék természetbeni folyósításának „speciális esete" az iskoláztatási támogatás
folyósításának felfüggesztése
(Cst. 15. §).

Ha a 18. életévet be nem töltött tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kötelező tanórai
foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, akkor - ennek szankciójaként - az adott
tanévben igazolatlanul mulasztott 50. kötelező tanóra után az illetékes jegyző kötelezettsége a
gyermek védelembe vételét elrendelni és az iskoláztatási támogatás teljes összegének
folyósítását felfüggeszteni.
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A folyósítás felfüggesztése időtartama alatt az iskoláztatási támogatás teljes összege az
önkormányzat által megnyitott családtámogatási számlára kerül átutalásra, a jegyző
felfüggesztésről szóló döntését követő második hónap első napjától kezdően.

Mikor kell szüneteltetni a családi pótlék folyósítását?

Az ellátás folyósítását szüneteltetni kell:

a)
az ügyfél távolléte alatt, ha az ügyfél 3 hónapot meghaladó időtartamra olyan államba
távozik, amely nem az EU tagállama, nem EGT-tagállam, vagy nem olyan állam, amelynek
állampolgára azonos jogállást élvez az Európai Közösség és tagállamai vagy az
EGT-megállapodásban részes állam állampolgárával.

b)
az egyéb ellátás folyósításának időtartama alatt, ha a külszolgálatot vagy külföldi
szolgálatot teljesítő személy részére a Cst. alapján ellátásra jogosító gyermekre tekintettel
jogszabály alapján egyéb ellátást folyósítanak.

Szüneteltetni kell a családi pótlék folyósítását, amennyiben a 18. életévet betöltött személynek r
endszeres jövedelme
van. Rendszeres jövedelemnek kell tekinteni a legalább három egymást követő hónapban
keletkezett jövedelmet. A folyósítást a negyedik hónaptól kezdődően kell szüneteltetni.

Milyen bejelentési kötelezettsége van az ellátásban részesülőnek?

A családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének
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időtartama alatt a folyósító szervnek 15 napon belül, írásban be kell jelenteni:

a) a gyermeknek az ügyfél háztartásából történő kikerülését,

b) a gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény
megszűnését,

c) a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését, szüneteltetését,

d) a 18 éven felüli személy rendszeres jövedelmét,

e) az ügyfél 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét,

f) az ügyfél egyedülállóságának megszűnését,

g) az egyedülállóságot meghatározó körülmény megszűnését,

h) az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,

i) az Európai Unió tagállamában vagy EGT-tagállamban történő munkavállalás vagy önálló
vállalkozói tevékenység folytatásának tényét,

j) az ellátásra jogosult családi állapotában, élettársi kapcsolatában bekövetkezett változást,
továbbá - ha az adatváltozás házasságkötésre, új bejegyzett élettársi vagy élettársi kapcsolat
létesítésére tekintettel következett be - a házastárs, bejegyzett élettárs vagy élettárs
természetes személyazonosító adatát
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Az ellátás folyósítását érintő változások bejelentésének elmulasztása az ebből származó
jogalap nélküli kifizetés összegének visszafizetését vonja maga után!

A családi pótlék iránti kérelem benyújtásához milyen nyomtatványok
igazolások szükségesek?

A vagyonkezelői joggal felruházott gyám, a vagyonkezelő eseti gondnok, valamint a szociális
intézmény vezetője a családi pótlék megállapítása iránti kérelmet „ Kérelem családi pótlék
megállapítására intézményi elhelyezés esetén
" elnevezésű nyomtatványon, a családi pótlékra saját jogon jogosult személynek a „
Kérelem saját jogú családi pótlék megállapítására
" elnevezésű nyomtatványon, míg az előző két körbe nem tartozó személynek a „
Kérelem családi pótlék megállapítására
" elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelendő iratok vonatkozásában fontos kiemelni, hogy azokat nem kell
eredetben csatolni, elegendő azok egyszerű másolatban történő benyújtása, illetve a kérelem
személyes benyújtása esetén, ahol az megengedett, azok bemutatása. Egyszerű másolatra az
ügyfél aláírása szükséges arra, hogy a másolat megegyezik az eredetivel. Lehetőleg
eredetben kérjük csatolni a gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát igazoló
szakorvosi igazolást, illetve a tanulói/hallgatói jogviszonyról kiállított igazolást.

Az ellátást igénylő valamint a gyermek természetes személyazonosító adatait

- érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosság igazolására alkalmas
más hatósági igazolvány ( pl. útlevél, kártya típusú gépjárművezetői engedély)
bemutatásával, a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványnak a lakcímről
szóló hatósági igazolvány részéről készült másolatának bemutatásával vagy csatolásával kell
igazolni.
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A társadalombiztosítási azonosító jelet hatósági igazolvány (TAJ kártya), hatósági
bizonyítvány bemutatásával vagy másolatának csatolásával kell igazolni.

A családtámogatási ellátásra való jogosultságot
- a szülővel együtt élő házastárs a házassági anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával
- a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező
határozat másolatának csatolásával
- a gyám a gyámrendelő határozat másolatának csatolásával
- az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az
erre irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba történő
kihelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával
- az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, az ideiglenes hatályú
elhelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával

igazolja.

Amennyiben a gyermek, aki után igénylik az ellátást már nem tanköteles korú, de közoktatási
intézmény tanulója a tanulói jogviszony igazolást is csatolni kell az „ Igazolás tanulói
jogviszony fennállásáról
" elnevezésű nyomtatványon.

Amennyiben a gyermek, aki után a családi pótlék megállapítását kérik tartósan beteg
(súlyosan fogyatékos) csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító
betegségekről és fogyatékosságokról szóló ESzCsM rendelet szerinti igazolást. ( Igazolás
tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről
)

(Ha a gyermek a nem magasabb összegű családi pótlék folyósításának ideje alatt válik
tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét a folyósító igazgatóság felé
bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő megállapítására új kérelmet nem
kell benyújtani.)
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A családi pótlék iránti kérelmet elbíráló szerv: amennyiben a kérelmet benyújtó személy
munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, a családtámogatási kifizetőhely, ennek
hiányában a Magyar Államkincstárnak a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerint
illetékes megyei igazgatósága (Családtámogatási kifizetőhelyek: a Honvédelmi Minisztérium,
az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, az Országgyűlés Hivatala)

Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a
jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, vissza
menőleg legfeljebb két hónapra
, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a
jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.
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