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Az előterjesztés a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) módosítását tartalmazza.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások között
szabályozza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó egyik támogatási elem a
természetbeni támogatás, amely 2012 októbere óta „gyermekvédelmi” Erzsébet-utalvány
formájában kerül biztosításra a jogosultak számára. Az utalvány fogyasztásra kész étel,
tanszer és ruházat vásárlására használható fel. A természetbeni támogatás 2016. évben
alkalmanként közel 400 ezer jogosult részére került biztosításra.
Az utalványok igénylésével és jogosultakhoz történő eljuttatásával kapcsolatos részletes
végrehajtási szabályokat a Gyer. tartalmazza.
A Gyvt. 20/A. §-ának a – Magyarország 2017. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel történő – módosításával a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsághoz kapcsolódó természetbeni támogatás
összege 2017. évtől emelésre és differenciálásra került. A támogatás 2016. évben valamennyi
jogosult számára egységesen, alkalmanként 5.800 Ft összegben került biztosításra. A
differenciális alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára emelt összegű támogatás, az e
feltételnek nem megfelelő, de kedvezményre jogosult gyermek számára alapösszegű
támogatás kerül biztosításra. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.
évi XC. törvény az emelt összegű támogatás értékét 6.500 Ft-ban, az alapösszegű támogatás
értékét 6.000 Ft-ban határozza meg.
A Gyvt. módosítás alapján az utalványok igénylésében, gyártásában és jogosultakhoz történő
eljuttatásában közreműködő szereplők (Magyar Államkincstár, Erzsébet Utalványforgalmazó
Zrt.) bevonásával a kapcsolódó eljárási folyamatok áttekintésre kerültek.
Az eljárási folyamat felülvizsgálata során – a differenciált támogatás bevezetésére és a
korábbi évek tapasztalataira tekintettel – az alábbi módosítási szükségletek merültek fel:
- figyelemmel arra, hogy a differenciálás miatt az Utalványforgalmazó Zrt. által
településenként két típusú (alapösszegű és emelt összegű) utalványcsomagot kell
összeállítani, szükséges a jegyzői igénylés ennek megfelelő bontásban történő biztosítása,
- a két típusú utalványcsomag összeállításának időigényére tekintettel – annak érdekében,
hogy az utalványok jogosultakhoz történő eljuttatása a korábbiakban megszokott időben
megtörténhessen – a jegyzői adatszolgáltatás (igénylés) határideje tárgyév augusztus 7-éről és
tárgyév november 7-éről tárgyév augusztus 5-ére és tárgyév november 5-ére, a Magyar
Államkincstárnak a támogatási összeg átutalására előírt határideje pedig tárgyév augusztus
15-éről és tárgyév november 15-éről tárgyév augusztus 13-ára és tárgyév november 13-ára
módosul (értelemszerűen ennek megfelelően módosulnak a pótigénylésre irányadó határidők
is),
- a jegyzők, a Magyar Államkincstár és Igazgatóságai, valamint az Utalványforgalmazó Zrt.
adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében – a gyakorlati tapasztalatok alapján – a
kétszeri visszaváltási ütem egy ütemmé kerül átalakításra,
- annak érdekében, hogy valamennyi, tárgyévben igényelt és kézbesítésre nem került utalvány
visszaváltása a tárgyévet érintő visszaváltási ütemben (tárgyévet követő év március 15-éig)
megtörténjen, az utalványok kézbesítéséről minden utalványt igénylő jegyzőnek
adatszolgáltatást kell teljesítenie a Magyar Államkincstár Igazgatóságai felé,
- a Magyar Államkincstár részére általános ellenőrzési jogkör kerül biztosításra a támogatás
jogszerű felhasználását érintően.
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A Kormány
.../2017. (… . ... .) Korm.
r e n d e l e t e
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 162. § (1) bekezdés d) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 68. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„68. § (1) A Gyvt. 20/A. §-ában meghatározott természetbeni támogatás (e §
alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) nyújtásáról nem kell döntést hozni.
(2) A jegyző a 4. számú melléklet szerinti adatlapon
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
augusztus 5-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
november 5-éig
értesíti a Magyar Államkincstár területi szervét (a továbbiakban: Igazgatóság) a támogatás
összegéről, külön feltüntetve a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás
összegét és a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás összegét.
(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az
összesített adatok alapján
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
augusztus 13-áig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
november 13-áig
rendelkezik a 4. számú melléklet szerint igényelt támogatási összegnek az Erzsébet
Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.) részére történő átutalásáról, és ezzel
egyidejűleg az adatokat – tájékoztatás céljából – megyénként, önkormányzatonkénti és
támogatási összegenkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi a miniszter által
vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium).
(4) A Magyar Államkincstár az Igazgatóság által továbbított, (2) bekezdés szerinti
adatokat – településsoros bontásban –, a (3) bekezdésben meghatározott határidőig és módon
továbbítja az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. részére az Erzsébet-utalványok előállítása
érdekében.
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(5) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
augusztus 24-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
november 24-éig
eljuttatja a települési önkormányzatok részére az Erzsébet-utalványokat.
(6) Az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő haladéktalan kézbesítéséről –
igazolható módon – a jegyző postai úton, személyes átadás vagy hatósági kézbesítő útján
gondoskodik.
(7) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt., illetve a települési önkormányzat az
Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő közvetlen kézbesítéséről harmadik féllel kötött
megállapodás alapján is gondoskodhat.
(8) A jegyző
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
szeptember 5-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév
december 5-éig
pótigényt nyújthat be azzal, hogy pótigény különösen azon jogosult tekintetében nyújtható be,
akinek a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott időpontban fennálló
jogosultságát jogerősen a (2) bekezdés szerinti időpontot követően állapították meg, illetve
akinek tekintetében a természetbeni támogatás nyújtására a jegyző a (2) bekezdés szerinti
időpontot követően vált illetékessé.
(9) A pótigény benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása az igénylés tekintetében
jogvesztő azzal, hogy ez a jegyzőnek a természetbeni támogatás nyújtására előírt
kötelezettségét nem érinti.
(10) A pótigény teljesítésére irányadó határidők a (3) és (5) bekezdésben
meghatározott hónapot követő hónap azonos napján járnak le.
(11) A jegyző a tárgyévben igényelt utalványok kézbesítéséről a tárgyévet követő év
március 15-éig elektronikus úton adatközlést teljesít az Igazgatóság felé, amelyben
nyilatkozik arról is, hogy visszaváltást kíván-e érvényesíteni. Visszaváltási igény esetén a
jegyző a (13) és (14) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, az adatközlés keretén belül,
visszaváltási adatközlést is teljesít.
(12) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. az Erzsébet-utalványt térítésmentesen – az
utalvány ellenértékének a Magyar Államkincstár részére történő visszatérítése mellett –
visszaváltja, ha az utalványt nem lehet kézbesíteni, mert
a) a jogosultságot a kézbesítést megelőzően – a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése
szerinti időpontra visszamenőlegesen – meg kellett szüntetni,
b) a jegyző illetékessége az igénylést követően megszűnt, vagy
c) a jogosult az Erzsébet-utalványt annak a települési önkormányzathoz történő
megérkezését vagy – a (7) bekezdés szerinti megállapodás alapján közvetlenül kézbesített
utalvány esetében – a kézbesítés megkísérlését követő 2 hónapon belül nem vette át.
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(13) A jegyző a (12) bekezdés szerint visszaváltással érintett Erzsébet-utalványt –
ideértve a (7) bekezdés szerinti megállapodás alapján megkísérelt közvetlen kézbesítés
meghiúsulását követően a települési önkormányzatnál letétbe helyezett utalványt is – és a
visszaváltási adatközlés (14) bekezdésben meghatározott adatait a tárgyévet követő év
március 15-éig az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. részére – igazolható módon – eljuttatja
és erről írásban visszaváltási adatközlést teljesít.
(14) A visszaváltási adatközlés keretében a jegyző megjelöli az Erzsébet-utalványok
tömb szerinti darabszámát és az érintett tömb(ök) sorszámát. A visszaváltott utalványok
ellenértékéről a jegyző az Igazgatóságot a (11) bekezdés szerinti adatközlés keretében
teljesített visszaváltási adatközléssel elektronikus úton is tájékoztatja. A tájékoztatásban külön
fel kell tüntetni a visszaváltással érintett, a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű
támogatás összegét és a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerint emelt összegű támogatás
összegét.
(15) Az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. a (12) bekezdés szerint átvett Erzsébetutalványok ellenértékét a Magyar Államkincstár részére a tárgyévet követő év április 15-éig
visszatéríti.
(16) A Magyar Államkincstár a (15) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 15
napon belül tájékoztatja a Minisztériumot a visszaváltott utalványok ellenértékéről, külön
feltüntetve a visszaváltással érintett, a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű
támogatás összegét és a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerint emelt összegű támogatás
összegét.
(17) A Magyar Államkincstár a (11) bekezdés szerinti adatközlés jogszerűségét az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. és 60. §-ában foglaltak szerint
ellenőrizheti. A támogatás visszafizetésére és a kamatszámításra a költségvetési
támogatásokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
2. §
A Gyer. 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
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1. melléklet a …/2017. (…) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez
Adatlap a Gyvt. 20/A. § szerinti természetbeni támogatás igényléséhez
........ év ....... tárgyhónap
1. Megye megnevezése:…………………………………………………………………………
2. Önkormányzat neve:………………………………………………………………………….
3. KSH azonosító kódja: ………………………………………………………………………..
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)
4. A tárgyhónapban a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű természetbeni
támogatásban részesülő
a) kiskorú gyermekek száma: ............ fő,
b) nagykorúak száma: ............... fő.
5. A tárgyhónapban a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerint nyújtandó alapösszegű
természetbeni támogatás összege: ............. Ft.
6. A tárgyhónapban a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű természetbeni
támogatásban részesülő
a) kiskorú gyermekek száma: ............ fő,
b) nagykorúak száma: ............... fő.
7. A tárgyhónapban a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerint nyújtandó emelt összegű
természetbeni támogatás összege: ............. Ft.
8. A tárgyhónapban nyújtandó összes természetbeni támogatás összege............. Ft
(az 5. pont összegét össze kell adni a 7. pont összegével).
Dátum: ................ év ................ hó ....... nap

P. H.
....................................................
jegyző aláírása”

