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„Lehetséges-e egységes jogalkalmazás a gyermekvédelemben a zsebpénzkezelés során?"
címmel, a házszabály 91 .§ alapján kérdést kívánok benyújtani dr . Lamperth Mónika szociális
és munkaügyi miniszter asszonyhoz . Kérdésemre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának gyermekvédelmi intézményei a 2007 . évben
élni kívánnak azzal a lehetőséggel, hogy az intézmények otthonaiban átmenti vagy tartós
nevelésben élő kiskorúak részére, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény által az otthont nyújtó ellátás keretében biztosítandó teljes körű
ellátás részét képező zsebpénzt a családi pótlék terhére fizessék ki .

A teljes körű ellátás összetevőit a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998 . (IV.30 .) NM rendelet (továbbiakban : Rendelet) 76-82. §-a
részletezi. A Rendelet 82 . § (1) bekezdése határozza meg a 3 éven felüli gondozott gyermek
személyes szükségletei kielégítésére szolgáló zsebpénz havi legkisebb összegét .
A teljes körű ellátás minden feltételének biztosítása a megyei gyermekvédelmi
intézményekben jelenleg az intézmények költségvetési keretéből történik .

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 .
(IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban : Gyer.) 149 . §-a alapján a gyámhivatal csak a
törvényes képviselőt jogosíthatja fel a gyermekek betétben elhelyezett pénze feletti
rendelkezésre. A Gyer. 149. § (3) bekezdése szerint a gyermekvédelmi intézményekben
elhelyezett gyermek esetében a gyámhivatal nem engedélyezheti a pénz felhasználását -
zsebpénz kivételével - az intézményi költségek fedezésére . A Gyer. ezen bekezdése alapján a
teljes körű ellátás összetevői közül, mint intézményi költségek közül a zsebpénz és csak a
zsebpénz finanszírozható a gyermek után j áró családi pótlékból .

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7 . § (1) bekezdés b) pontja
alapján a gyermekotthonban élő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek



vagyonkezelői joggal felruházott gyámja jogosult a családi pótlékra. A családok
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998 . (XII.30.)
Korra. rendelet (továbbiakban : Vhr.) 11 .§ (5) bekezdése alapján a gyám kérheti az illetékes
gyámhivataltól a családi pótlék zsebpénzre történő felhasználását, a külön jogszabályban
meghatározott mérték erejéig (a Rendelet 82. § (1) bekezdés a)-c) pontja) . A Vhr. 11 . § (6)
bekezdése alapján a gyámhivatal a kérelemre engedélyezi a családi pótlék zsebpénz
biztosítására történő folyamatos felhasználását.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyik
gyermekvédelmi intézmény az év elején levélben megkereste a Nyugat- Dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalát, hogy foglaljon állást a tervezett
intézkedésekkel kapcsolatosan, többek között a zsebpénz kérdésében is . Az állásfoglalásuk
szerint (amelyet a Nyugat-Dunántúli Régió gyámhivatalainak is megküldtek) a zsebpénz
családi pótlékból nem fedezhető . Az állásfoglalásnak megfelelően a megyénkben lévő városi
gyámhivatalok a gyermekek gyámjainak kérelmeit elutasították, azonban a régión kívüli
gyámhivatalok a családi pótlék felhasználását engedélyezték . A megyei főjegyző levélben
megkereste (2007 . március l .) a minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályát, hogy
egy központi iránymutatás kiadásával segítse az országosan egységes szabályozás, valamint
jogalkalmazás kialakítását, választ azonban még a mai napig nem kapott .
Az elsőfokú elutasító határozatok ellen a gyermekek gyámjai fellebbezést nyújtottak be a
másodfokon eljáró Szociális és Gyámhivatalhoz, ahol az elsőfokú határozatot (korábbi
állásfoglalásuknak megfelelően) helyben hagyták. A témában, az illetékes gyámhivatalok
ellentétes jogalkalmazásának megszűntetése érdekében a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Szövetség is megkereste a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályt . A Főosztály válasza
szerint, a családi pótlék meghatározott mértékig történő zsebpénzként való folyamatos
felhasználásnak kérelmekor a gyámhivatal nem mérlegelhet, hanem engedélyező döntést kell
hoznia. Jelenleg folyamatban van a bírósági felülvizsgálati kérelmek beadása a gyámok
részéről .

Kérem Miniszter Asszonyt, tegyen intézkedéseket az ügyben, hogy a gyermekvédelmi
gondoskodásban nevelkedő gyermekek vagyonkezelői joggal felruházott gyámjainak, a
családi pótlék meghatározott mértékig történő zsebpénzként való folyamatos felhasználásnak
kérelmekor, az illetékes gyámhivatalok a jogszabályokban megfelelő, egységes
jogalkalmazást alakítsanak ki .

Győr, 2007. június 25 .
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