Karakterek száma:

Családi pótlék
A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel
járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi
pótlékot) nyújt.
Nevelési ellátásra jogosult a szülő
a még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október
31-éig.
Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság
megszűnésének időpontjától.
Iskoláztatási támogatásra jogosult a szülő
a) a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint
b) a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat
folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a
gyermek (személy) a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos
nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti.
A súlyos és halmozottan fogyatékos tanuló szülője a tankötelezettség teljesítésének
formájától függetlenül a tankötelezettség teljesítésének végéig jogosult iskoláztatási
támogatásra.
Ha a tanköteles, továbbá a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási
intézményben tanulmányokat folytató gyermek a kötelező tanórai foglalkozások
tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján
a települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva
a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után
végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott
jogkövetkezményekre,
b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után
- a jelzés beérkezésétől számított 15 napon belül - felfüggeszti az iskoláztatási támogatás folyósítását, ha a gyermek az a) pont
szerinti végzés meghozataláig a 16. életévét nem töltötte be, vagy
- kezdeményezi az iskoláztatási támogatást folyósító szervnél az ellátás szüneteltetését,
ha a gyermek az a) pont szerinti végzés meghozataláig a 16. életévét betöltötte. Ebben az
esetben az iskoláztatási támogatás szüneteltetését a gyámhatóságként eljáró jegyző
jelzésének beérkezését követő második hónap első napjától kell elrendelni.
Az előzőekben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a közoktatási intézmény kötelező
tanórai foglalkozásai tekintetében
- nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett,
- gyermekotthonban elhelyezett,
- javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi
gondoskodás alatt álló,
- szociális intézményben elhelyezett
tanköteles gyermek mulasztott.
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Azután a gyermek (személy) után, akire tekintettel nevelési ellátást folyósítanak,
iskoláztatási támogatás nem folyósítható.
A családi pótlékot - függetlenül az igénylés és a megszüntetés időpontjától - teljes hónapra
kell megállapítani és folyósítani.
Magasabb összegű családi pótlék összege:
- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén
23.300.-Ft,
- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén
25.900.- Ft,
- a saját jogán igénylő, 18. életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos személy esetén
20.300.- Ft.
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy:
a.) az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki az 5/2003.(II.09.) ESzCsM rendeletben
meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott
felügyeletre, gondozásra szorul,
b.) az a 18 évesnél idősebb személy, aki 18. életévének a betöltése előtt
munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag
legalább egy évig fennáll.
Igényelbíráló folyósító szerv:
A családi pótlék iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni a lakóhely, illetve tartózkodási
hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságánál.
A magasabb összegű családi pótlék igényléséhez igazolást kell csatolni a tartós betegség,
illetve a súlyos fogyatékosság fennállásáról, amely igazolást gyermekklinika,
gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy
szakgondozó intézmény szakorvosa adja ki.
Az ellátás a kérelem benyújtásának időpontjától jár, amennyiben a jogosultsági feltételek
fennállnak.
Az ellátást utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, fizetési számlára utalás esetén 3.
napjáig folyósítják.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után vagy személy részére járó
magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség,
illetve súlyos fogyatékosság fennállását igazolták.
Amennyiben a 18. életévét betöltött személynek rendszeres jövedelme (tehát legalább
három egymást követő hónapban keletkezett) van, úgy a családi pótlék folyósítását a
negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel
rendelkezik.
Jogszabályhely:
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
5/2003. ESzCsM rend. a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról

