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SZABÁLYZAT 
 
 

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat által ellátott utógondozásról, utógondozói ellátásról 

 
 

A szabályzat – a többször módosított 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról (továbbiakban Gyvt.) és a végrehajtásához szükséges módosított rendeletekre épül. 
 

A szabályzat hatálya:  
 

1. Utógondozás tekintetében a szabályzat hatálya kiterjed a Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (továbbiakban: FMGYK és TEGYESZ) 
keretében működtetett nevelőszülői hálózatban gondozott fiatal felnőttekre, gyermekotthonban 
elhelyezett fiatalokra, továbbá a gyámhivatal által a Gyvt. 25.§ (7) bekezdésében előírt 
esetekre.  

      (otthonteremtési támogatás felhasználása.) 
2. Utógondozói ellátás esetében a szabályzat hatálya kiterjed az FMGYK és TEGYESZ által 

működtetett nevelőszülői hálózatban, az FMGYK és TEGYESZ gyermekotthonában, 
utógondozó otthonában, valamint külső férőhelyen gondozott 18-24 éves (főiskolai tanulmányok 
esetén 18 - 25 éves) fiatal felnőttekre, akiknek saját kérelmükre az illetékes gyámhivatal 
határozatban elrendelte az utógondozói ellátását.  

 

Utógondozás: 
 

A nevelésbe vétel megszűnése után – kivéve, ha a gyermeket örökbe fogadták – a gyámhivatal 
legalább egy év időtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felnőtt utógondozását feltéve, hogy az 
utógondozást a fiatal felnőtt maga is kéri. Az utógondozás a fiatal felnőtt családi környezetbe való 
beilleszkedését, önálló életének megkezdését segíti elő. 

 
 
 

Az utógondozás feltételei: 
 

 Az utógondozást a nevelésbe vétel nagykorúsággal való megszűnése után a gyámhivatal 
elrendeli, legalább egy év időtartamra, ha a fiatal felnőtt maga is kéri. 

 Az utógondozást a fiatal nagykorúvá válása előtt 2 hónappal kérheti az illetékes gyámhivataltól. 
Ehhez segítséget nyújt a gyámja, nevelőszülői tanácsadója. 

 Az utógondozás a gyámhivatali határozatban megjelölt időpontig, de legfeljebb a fiatal 
felnőtt 21., 22., 24., vagy a 25. életévének betöltéséig tart. 

 Amennyiben a fiatal felnőtt az otthonteremtési támogatás iránti kérelem benyújtásakor 
utógondozott, akkor a gyámhivatal az utógondozás időtartamát meghosszabbítja az 
otthonteremtési támogatással való elszámolásig. 

 A gyámhivatal az utógondozást ismételten is elrendeli, ha a fiatal felnőtt az otthonteremtési 
támogatás iránti kérelmét előterjeszti. Az utógondozó a támogatásról való elszámolásig, de 
legfeljebb egy évig nyújt segítséget. 
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 Az otthonteremtési támogatás megállapításával egy időben az utógondozás, utógondozói 
ellátás alatt nem álló fiatal felnőtt részére elsősorban a volt nevelőjét, az utógondozó otthon 
felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozóját, ha ez nem lehetséges, a lakóhelye szerinti 
területi gyermekvédelmi szakszolgálat nevelőszülői tanácsadóját jelöli ki az intézmény 
igazgatója, mely döntéséről 15 napon belül tájékoztatja az illetékes gyámhivatalt. 

 Más megyei szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőtt esetében az otthonteremtési 
támogatás idejére,- ha lakóhelye Fejér megyében van – az utógondozást az intézmény 
igazgatója által kijelölt személy látja el.  

 Az utógondozó személyében történő változást az ellátó intézmény vezetője haladéktalanul jelzi 
az illetékes gyámhivatalnak. 

 Az utógondozó félévente, illetve a gyámhivatal felhívására szükség szerint, valamit a 
kirendelés megszűnésekor köteles írásban tájékoztatást adni az utógondozás eredményéről. 
Ennek másolati példányát be kell küldeni az FMGYK és TEGYESZ– ba és a fiatal 
törzsanyagába elhelyezni. 

 A gyámhivatal az utógondozást megszünteti, ha a fiatal felnőtt pártfogói felügyeletét rendelték 
el, kivéve az otthonteremtési támogatás miatt elrendelt utógondozást. 

 
 

Utógondozói ellátás: 
 
A gyámhivatal által elrendelt utógondozói ellátás keretében a fiatal felnőtt számára szükség esetén 
teljes körű ellátást, az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást, a 
társadalomba való beilleszkedés elősegítése érdekében segítségnyújtást kell biztosítani. 
 

Az utógondozói ellátást biztosítani lehet: 
 

1. Utógondozó otthonban   
2. FMGYK és TEGYESZ saját külső férőhelyein 
3. Nevelőszülőnél 
4. Gyermekotthonban 
5. Külső férőhelyen (albérletben) Működési engedély feltételei: Száraz, világos, jól fűthető, 

legalább 6 m2 –es helyiség, melynek rendelkeznie kell a mindennapi életvitelhez szükséges 
alapvető berendezési, valamint használati tárgyakkal. 

 

Utógondozói ellátásra jogosultság feltételei: 
 
 

1. A fiatal nevelésbe vétele nagykorúságával szűnik meg, és létfenntartását önállóan biztosítani 
nem tudja. 

 

 Akkor nem biztosított a fiatal felnőtt létfenntartása, ha havi jövedelme az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg. (jövedelemigazolás 
szükséges) 

 

 Nagykorúvá válásának időpontjában a rendelkezésére bocsátott készpénzvagyonának 
értéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenszeresét nem haladja meg, 
feltéve, ha lakhatása saját, vagy közeli hozzátartozója lakókörnyezetében nem oldható 
meg. (gyám végszámadása szükséges) 
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 Az otthonteremtési támogatásban részesült fiatal felnőtt számára az utógondozói 
ellátást akkor rendeli el a gyámhivatal, ha létfenntartását, vagy lakhatását 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

 

 Munkaügyi Központban regisztrált munkanélküli. (Megállapodás, szerződés szükséges) 
 

2. Köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, 
hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll (iskolalátogatási igazolás szükséges) 

 
3. Szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja. (beutaló határozat, értesítés az 

elhelyezés várható időpontjáról.) 
 
 

Utógondozói ellátás elrendelése: 
 
 

 A gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére,(1.,2.,2.a, számú melléklet)) illetve a gyermek 
nagykorúságának elérése előtt a gyám, javaslatának (3.,3.a., számú melléklet) figyelembe 
vételével elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal nevelésbe vétele 
nagykorúvá válásával szűnt meg. 

 Az utógondozói ellátás a fiatal felnőtt 24. életévének betöltéséig – jogosultság esetén - 
ismételten elrendelhető. 

 Nem rendelhető el ismételten az utógondozói ellátás, ha a megszüntető határozat 
jogerőre emelkedésétől számított egy év még nem telt el, ha nevelőszülőjével, vagy más 
utógondozói ellátást nyújtóval szemben elfogadhatatlan, az együttélés szabályait súlyosan 
sértő magatartást tanúsított, ha a házirendet (9. számú melléklet) többször súlyosan 
megsértette és az ellátás megszüntetésével az intézmény érdek- képviseleti fóruma 
egyetértett. 

 Amennyiben a fiatal felnőtt utógondozói ellátásban részesül, részére a gyámhivatal az 
ellátás időtartamára utógondozót rendel, akinek a személyét az intézmény igazgatója 
jelöli ki. Erről tájékoztatja az utógondozói ellátást elrendelő gyámhivatalt 

 Nevelőszülői Hálózatban az ellátást biztosító hely függvényében a területileg illetékes 
nevelőszülői tanácsadót kell javasolni. 

 Gyermekotthonban nagykorúvá váló fiatal esetében, a volt nevelőjét, vagy pedig annak az 
ellátást biztosítónak az felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberét kell javasolni, 
ahova a fiatal, utógondozói ellátottként kerülni fog. 

 Külső férőhely esetén a külső férőhelyhez legközelebb eső egység szakemberét kell 
kirendelni.  

 
 

Az ellátás igénybevételének módja: 
 
 
Az ellátás igénybevételéhez a 1.,2.,2.a,3., 3.a.,4.,4.a.,5.,6.,6.a., számú – elhelyezési forma szerinti 
megfelelő -  mellékleteket kell kitölteni, és mellékelni a szükséges igazolásokat. (Pl.: jövedelemigazolás, 
iskolalátogatási igazolás, igazolás a fiatal készpénzvagyonáról – végszámadás, szerződés a munkaügyi 
központtal, stb..) 
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1. A kiskorút nagykorúsága elérése előtt fél évvel tájékoztatni kell az utógondozói ellátás 
feltételeiről, az igénylés módjáról. Gyermekotthonban és a nevelőszülői hálózatban ez 
egyaránt a gyermekvédelmi gyám feladata. Tájékoztatja a fiatalt és a gondozási helyét, 
valamint segíti az igénylés benyújtásában, illetőleg a szükséges igazolások beszerzésében.  

 
2. Az ellátás igénybevételéhez szükséges intézkedéseket (javaslat, nyilatkozatok, igazolások) a 

fiatal nagykorúsága előtt 4 hónappal el kell kezdeni. Az ellátás igénylése előtt feltétlenül 
szükséges egyeztetni, hogy a javasolt helyen van-e üres férőhely! (Utógondozó Otthon 
vezetőjével, FMGYK ÉS TEGYESZ növendékügyi főelőadójával.) 

 
3. Gyermekotthonban nagykorúvá váló fiatal esetében a gyám a nagykorúság elérése előtt 

legalább 3 hónappal eljuttatja a kitöltött dokumentumokat (1.,2.a.,3.a.,4.a.,5., számú 
mellékletek) az FMGYK és TEGYESZ- ba, ahol a befogadó nyilatkozatot (6.a.számú melléklet) 
az igazgató aláírja. A Gyermekvédelmi Központ legkésőbb 2 hónappal a nagykorúság betöltése 
előtt felterjeszti a gyámhivatalnak a fiatal utógondozói ellátására vonatkozó javaslatot, melyet 
iktatás után a törzsanyagban kell elhelyezni.  A felterjesztésből a központ másolatot küld a 
gondozási helynek, a gyámnak és a fogadó otthon vezetőjének. 

 
 
4. Nevelőszülői hálózatban nagykorúvá váló fiatal esetében a gyermekvédelmi gyám 3 

hónappal a nagykorúvá válás előtt a szükséges papírokat (1.,2.,3.,4.,6. számú mellékletek és 
jogosultág igazolása) átadja a gyermekvédelmi ügyintézőnek, aki továbbítja ellenőrzésre az 
utógondozói csoport vezetőjének. Ellenőrzés után a gyermekvédelmi ügyintéző előkészíti a 
teljes anyagot gyámhivatali felterjesztésre a fiatal nagykorúságának elérése előtt legkésőbb 2 
hónappal, majd a hivatalos ügyintézés belső rendjének megfelelően, az illetékes 
gyámhivatalhoz való továbbítás előtt, aláírásra átadja az intézmény igazgatójának. 

 
5. Az ellátás kezdetétől számított 15 napon belül a fiatal és a Fejér Megyei Gyermekvédelmi 

Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója megállapodást (7., 8.,számú 
mellékletek) köt az ellátás feltételeiről, kötelezettségekről, jogokról. 

 
6. Az illetékes igazgató helyettes – egyeztetett időpontban - személyesen találkozik a fiatallal és 

annak utógondozójával. Ekkor írják alá a megállapodást, (7. számú melléklet) beszélik meg a 
fiatal utógondozói ellátásának időtartamára vonatkozó jogokat, kötelességet, (házirend 9. 
számú melléklet) valamint egyéni tervet, (13., 13.a.,13.b.sz.melléklet)  melyet előzőleg az 
utógondozóval írásban is rögzítettek, és amelyet szükség esetén – változások -  frissíteni kell.) 

 
7.  A Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala működési engedélyével rendelkező külső 

férőhelyre lehet utógondozói ellátásra javaslatot tenni. 
 

8. Szakmai egységen belüli gondozási hely változtatása esetén nem kell az FMGYK és TEGYESZ 
igazgatójának ismételt befogadó nyilatkozata, azonban írásos hozzájárulása szükséges. 
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Az utógondozói ellátás igénybevételéhez szükséges dokumentumok: 
 
 

 A fiatal felnőtt kérelme az utógondozói ellátáshoz.( 1.,2.,2.a.számú mellékletek)) 

 Az utógondozói ellátást biztosító nyilatkozata. (6.,6.a.,számú mellékletek- nevelőszülő 
befogadó nyilatkozata, illetve utógondozói otthon és az FMGYK ÉS TEGYESZ saját külső 
férőhelye esetén az intézmény igazgatójának befogadó nyilatkozata) Befogadó nyilatkozat 
megtagadása esetén a gyámhivatal köteles kikérni az intézmény érdekképviseleti fórumának 
véleményét. 

 A fiatal gyámjának (gyermekvédelmi gyám) javaslata az ellátás 
igénybevételéhez.(3.,3.a.számú mellékletek) 

 Igazolás az ellátás jogosultságáról. (szabályzat 2. oldalán található) 

 Nagykorúvá váláskor rendelkezésre bocsátott készpénz vagyon igazolása. (A gyám, 
vagyonkezelő végszámadását a fiatal nagykorúvá váláskor át kell adni a fiatalnak, el kell 
juttatni a törzsanyagba és a gyámhivatalnak) 

 A fiatal felnőtt és hozzátartozójának nyilatkozata (4.,4.a.számú mellékletek) arról, hogy 
lakhatása saját, vagy közeli hozzátartozója lakókörnyezetében nem megoldott. 

 Külső férőhely esetén a gyám, illetve az utógondozó javaslata. (5. számú melléklet,) 

 Külső férőhelyen (albérlet) biztosított ellátás esetén az FMGYK és TEGYESZ szerződése a 
bérbeadóval. (11. számú melléklet)  

 Külső férőhely esetén környezettanulmány (családgondozó, utógondozó készíti) (10. számú 
melléklet) 

 

Az utógondozó feladata az ellátás iránti igény benyújtása után: 
 

 Figyelemmel kíséri a gyámhivatal eljárását, késedelmes intézkedés esetén kezdeményezi a 
sürgetést az intézmény igazgatójánál. 

 A gyámhivatali határozat áttanulmányozása után felhívja a fiatal felnőtt, illetve nevelőszülői 
elhelyezéskor a nevelőszülő figyelmét, az előírt feltételekre, határidőkre, a mulasztások 
jogkövetkezményeire. 

 Felhívja a fiatal felnőtt figyelmét, hogy a jogosultság feltételeinek megváltozását, vagy 
megszűnését 15 napon belül a gyámhivatalnak jelentse be. 

 Az utógondozói ellátás során figyelemmel kíséri, segíti a fiatal önálló életre való felkészülését. 
Szükség esetén támogatja a fiatalt a mindennapi problémái megoldásában. 

 Az utógondozói ellátás során a fiatal felnőtt életkörülményeiben beállott változások esetén 
(tanulmányok befejezése, kezdése, munkavállalás, szociális otthoni felvétel, munkanélkülivé 
válás, stb..) 15 napon belül kezdeményezi a Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatóján keresztül a gyámhivatali határozat módosítását, 
annak kézhezvételét követően módosításra előkészíti, és az igazgató helyettes részére soron 
kívül felterjeszti azt. 

 Havi rendszerességgel kapcsolatot tart a fiatal felnőttel, személyesen, ha ez nem lehetséges, 
akkor telefonon, vagy levélben. 

 Az utógondozó írásos feljegyzést készít a fiatallal történt megbeszélésekről, a segítségnyújtás 
módjáról, az általa adott tanácsokról, intézkedésekről. 

 A megállapított térítési díj befizetésének módjáról tájékoztatást ad a fiatal felnőttnek 

 Rendszeren belüli gondozási hely változtatás esetén, előzetesen  férőhelyet egyeztet a 
növendékügyi előadóval. 
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Az ellátás biztosítására fordított pénzbeli ellátmányok 
 

A mindenkori pénzbeli ellátmány összegeit a szabályzat 7. b. melléklete tartalmazza, melynek 
tartalma évente március hónap 31-ig felülvizsgálatra – szükség esetén módosításra kerül. 

 

    
Az utógondozói ellátás juttatásának folyósítása: 
 
 

 A megállapodásban és az éves határozatban megállapított ellátmányok a tárgyhó 5. napjáig, 
tört hónap esetén pedig soron kívül, a tárgyhó 25. napjáig a Megállapodásban rögzítettek 
szerint kerül kiutalásra. 

 Amennyiben az ellátás feltételeinek megszűnéséről a bejelentési kötelezettség elmulasztása 
miatt, az FMGYK és TEGYESZ későn szerez tudomást és túlfizetés történik, úgy a jogtalanul 
felvett összeget a nevelőszülő, illetve a fiatal felnőtt visszafizeti. 

 Az utógondozói otthonban, gyermekotthonokban és azok külső férőhelyein élő fiatal felnőttek 
ellátmányát az 

 V. számú szakmai egység vonatkozásában az utógondozói otthon  vezetője, a 

 VI. számú szakmai egység esetében a házvezető-nevelő, a  

 VIII. számú szakmai egység esetében az utógondozó 
igényli meg, minden hónap 25-ig. (14.,14.a., számú mellékletek) Az igényelt ellátmány 
legkésőbb a tárgyhó 5. napjáig  kiutalásra kerül.  

 
Térítési díj: 
 
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által biztosított 
utógondozói ellátást igénybe vevő fiatal felnőtt, a havi rendszeres jövedelme alapján személyi 
térítési díjat fizet. 

 
 Az ellátás kezdetétől számított 15 napon belül a fiatal és a Fejér Megyei Gyermekvédelmi 

Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat megállapodást köt (7. számú melléklet) az 
ellátás feltételeiről, kötelezettségekről, jogokról és a fizetendő térítési díjról. 

 A fiatal felnőtt számára a benyújtott jövedelem igazolás alapján, figyelemmel az intézményi 
térítési díjra és a hatályos jogszabályokra, megállapításra kerül a térítési díj összege. 

 A személyi térítési díjat az intézményi térítési díj és a Gyvt. alapján az intézményvezető állapítja 
meg, a fenntartó által meghatározottak figyelembevételével. 

 Az intézményi térítési díjat ellátási napra és hónapra vetítve is meg kell határozni. 

 A fizetendő személyi térítési díj összege a fiatal felnőttel kötött megállapodásban rögzítésre 
kerül. 

 Az utógondozói ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi 
jövedelmének 30%-át. Ennél magasabb térítési díj fizetésére akkor sem kötelezető a fiatal 
felnőtt, ha az ellátást gyermekével együtt veszi igénybe. 

 A személyi térítési díj évente két alkalommal vizsgálható felül, és változtatható meg,- a 
megváltozott térítési díj összegéről a fiatal levélben tájékoztatást kap (16. számú melléklet) - 
kivéve kérelemre, ha a kérelmező jövedelme oly mértékben csökken, hogy a térítési díjfizetési 
kötelezettségének nem tud eleget tenni. Amennyiben a fiatalnak rendszeres jövedelme van az 
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utógondozói ellátás határozatban való elrendelésekor, akkor az ellátás első napjától személyi 
térítési díj fizetésére kötelezett. 

 A személyi térítési díj megállapításához a fiatal köteles egy hónapnál nem régebbi 
jövedelemnyilatkozatot (12. számú melléklet) adni, melyhez csatolnia kell a feltüntetett 
jövedelmekről a típusuknak megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát. 

 Amennyiben az utógondozói ellátást igénybevevő fiatal a megállapított személyi térítési díj 
összegét vitatja, csökkentését, illetve elengedését kéri, akkor a személyi térítési díjat 
megállapító értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat, aki 
határozatban dönt a térítési díj összegéről. 

 A személyi térítési díj összegének változása esetén különbözet (hiány) keletkezik, akkor azt a 
fiatalnak visszamenőleg meg kell fizetnie. 

 Térítésmentes ellátásban részesül az utógondozói ellátás keretén belül az a fiatal felnőtt, aki 
saját jövedelemmel nem rendelkezik. Térítésmentességet a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság fejér Megyei Kirendeltség igazgatója utasítása szerint az intézmény igazgatója 
biztosít a fiatalnak. 

 

Térítési díj befizetése és ellenőrzése:  
 

 Az utógondozói ellátás után fizetendő személyi térítési díjat, az igénybevételt követően, 
havonta utólag kell megfizetni. 

 .A térítési díjat a fiatal járandóságából nem szabad levonni. 

 A fiatal a megszabott térítési díjat a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálatának csekken, vagy átutalással is befizetheti. 

 A személyi térítési díjat havonként, a tárgy hónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni. 

 A megbízott ügyintéző havonta ellenőrzi, hogy a megállapított díjfizetés megtörtént-e, és 
egyeztet a gyermekvédelmi ügyintézővel. 

 Az intézmény vezetője a befizetés elmulasztása esetén 15 napos határidő megjelölésével 
írásban felszólítja a fiatal felnőttet a hátralék rendezésére.  

 Az intézmény igazgatója az utógondozó közreműködését kéri abban, hogy a fiatal felnőtt 
teljesítse díjfizetési kötelezettségét. 

 Amennyiben kétszeri felszólításra sem fizeti be a fiatal a térítési díjat, az intézmény vezetője 
felfüggeszti a fiatal járandóságának kiutalását.(17. számú melléklet) Ezek után a fiatal csak az 
intézmény központi épületében veheti fel a neki járó juttatást, amelyről írásban értesítik, így 
lehetősége nyílik a hátralék befizetésére. Amennyiben csekken, vagy átutalással rendezi a fiatal 
a tartozását, az ellátmány soron kívül kiutalásra kerül. 

 Az elmaradt térítési díj behajtása, vagy a behajthatatlan hátralék törlése iránt a működtető 
jelzése alapján a fenntartó intézkedik. 

 
 
Megszűnik az utógondozói ellátás: 
 

 A fiatal felnőttnek az ellátás megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő – házirendben 
meghatározott – idő elteltével. 

 Amennyiben a fiatal felnőtt a létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, abban az 
esetben a 21. életévének betöltéséig. 
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 Ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, 
hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, abban az esetben a 24. életévének 
betöltéséig. 

 Felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőtt kérheti 
utógondozói ellátásának meghosszabbítását a 25. életéve betöltéséig. 

 Amennyiben szociális bentlakásos intézménybe elhelyezésre vár, annak megkezdéséig – 
legfeljebb 22 éves koráig. 

 
 

Megszünteti az utógondozói ellátást a Gyámhivatal: 
 

 Amennyiben a fiatal felnőtt ellátásának feltételei már nem állnak fenn. 

 Az ellátást szociális bentlakásos intézmény biztosítja. 

 Nevelőszülőjével, vagy más utógondozói ellátást nyújtóval szemben elfogadhatatlan, az 
együttélés szabályait súlyosan sértő magatartást tanúsít. A házirendet többször súlyosan 
megsérti és az ellátás megszüntetésével az intézmény érdekképviseleti fóruma egyetért. 
(Ebben az esetben a megszüntető határozat jogerőre emelkedését követő egy évig nincs helye 
az utógondozói ellátás ismételt elrendelésének.) 

 Ha azt kéri. 

 Ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói 
vagy felnőttképzési jogviszonyban áll, viszont a tanulmányi, vagy vizsgakötelezettségét 
önhibájából nem teljesíti. 

 Ha az ellátás megállapításáról szóló gyámhivatali határozat közlésétől számított 15 
napon belül az ellátást nem vette igénybe és ennek okáról önhibájából nem értesítette az 
ellátást nyújtót. 
 

 

A Gyermekvédelmi Központ kezdeményezi a megszűntetést, amennyiben: 
 

 A nevelőszülő nem vállalja tovább a fiatal felnőtt utógondozói ellátását, a külső, vagy más 
férőhely nem biztosított, illetőleg a felkínált férőhelyeket a fiatal nem fogadja el. 

 A fiatal felnőtt nem működik együtt az utógondozójával. 

 A fiatal felnőtt a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül nem vette igénybe a 
megjelölt ellátási lehetőséget. (A megszűntetést, az ellátást nyújtó kezdeményezi a 
gyámhivatalnál) 

 

Az utógondozói ellátásról szóló megállapodás megszűnik, illetve a 
Gyermekvédelmi Központ felbontja: 
 

 ha a fiatal felnőtt a gyámhivatal által elrendelt határozat kézhezvételétől számított 15 napon 
belül nem veszi igénybe az utógondozói ellátást, és erről nem értesíti sem a gyámhivatalt, 
sem az utógondozóját. Az utógondozói ellátás megszűntetését a működtető kezdeményezi 
a gyámhivatalnál, 

 ha a gyámhivatal határozatával megszűnteti az utógondozói ellátást, 

 ha a fiatal felnőtt kezdeményezi az ellátás megszűntetését, 

 ha az ellátás jogszabályi feltételei már nem állnak fenn, 

 ha a fiatal felnőtt a 24. életévét betöltötte, (kivéve az egyetemi tanulmányokat folytató 
fiatalnál, ahol 25. életév számít) 
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 ha az ellátást nyújtóval szemben saját hibájából elfogadhatatlan magatartást tanúsít, 

 ha a házirendet többször súlyosan megsérti, 

 ha a térítési díjat az írásos felszólítás ellenére sem fizeti be.  
  

 

A szabályzat alapjait képező jogszabályok: 
 
 

 A többször módosított 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

 A módosított 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról. (Gyer.) 

 A módosított 133/1997. (VII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról. 

 A 261/2002. ( XII.18.) Kormányrendelet a nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony 
egyes kérdéseiről. 

 A módosított 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 

 A Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ Vezetője 2/2012. (I.2.) sz. utasítása 
 
Mellékletek: 
 
 
1. Nyilatkozat az igényelt ellátási formáról 

 
2.  Kérelem az utógondozói ellátás igénybevételéhez   nsz. 

 
2.a. Kérelem az utógondozói ellátás igénybevételéhez   gyo., uge otthon, kfh. 

 
3. Gyámi javaslat az utógondozói ellátás igénybevételéhez   nsz. 

 
3.a. Gyámi javaslat az utógondozói ellátás igénybevételéhez    gyo. 

 
4. Nyilatkozat nsz-nél nevelkedő uge igénylő fiatal felnőtt és közvetlen hozzátartozója részéről 

 
4.a. Nyilatkozat gyo-ban nevelkedő uge igénylő fiatal felnőtt és közvetlen hozzátartozója részéről 

 
5.  Gyámi, utógondozói javaslat az utógondozói ellátás igényléséhez külső férőhelyen 

 
6. Befogadó nyilatkozat nsz. 

 
6.a. Befogadó nyilatkozat gyo. 

 
7. Megállapodás 

 
7.a. Megállapodás módosítása 

 
7.b. Az ellátás biztosítására fordított pénzbeli ellátmányok 

 
8. Nyilatkozat az utógondozói ellátás egyes feltételeiről 

 
9. Házirend 
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10. Környezettanulmány külső férőhely esetén 
 

11. Bérleti szerződés külső férőhely esetén 
 

11.a. Nyilatkozat bérleti szerződés felbontásáról 
 

12. Jövedelem nyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 
 

13. Egyéni terv nevelőszülőnél elhelyezett utógondozói ellátott fiatal számára 
 

13.a. Utógondozói ellátást igénybevevő fiatal nyilatkozata . Utógondozói otthon 
13.b. Egyéni terv utógondozói otthonban elhelyezett utógondozói ellátott fiatal számára 

 
14. UGE ellátottak ellátmány igénylése átutalás esetén 

 
14.a. UGE ellátottak ellátmány igénylése készpénzes fizetés esetén 

 

 
Értesítések, levelek az utógondozói ellátással kapcsolatban (A központ gyermekvédelmi 
ügyintézője tölti ki): 
 
15. Levél a Közgyűlés elnökének a térítési díj megállapításáról, felülvizsgálatáról 

 
16. Értesítés térítési díj megállapításáról, fizetéséről 

 
17. Határozat az utógondozói ellátás felfüggesztéséről 

 

 
 
 
 
Székesfehérvár, 2014. szeptember 01. 
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                                                                                                                                                             1. sz. melléklet 
 
 
              Jelenlegi gondozási hely:……………………...  
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és  
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
 
  SZÉKESFEHÉRVÁR 
       Tüzér u. 6. 
 
 
 

NYILATKOZAT 
az igényelt ellátási formáról 

 
 
 

 
Alulírott………………………………………(szül.hely, idő………………………………………………………………….. 

an.:…………………………………………….).fiatal a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőszülői hálózatának / gyermekotthonának  (megfelelőt aláhúzni ) 
növendéke nyilatkozom a 18. életévem betöltése utáni, a jogszabályok által biztosított ellátás igényléséről. 

 

 Nem igénylem az utógondozást, mert önálló életkezdésemhez nem kívánok segítséget igénybe venni. 

 Igénylem az utógondozást, önálló életkezdésem segítését. 

 Igénylem az utógondozói ellátást, mert:  
o létfenntartásomról önállóan gondoskodni nem tudok (regisztrált munkanélküli vagyok, vagy a 

keresetem nem haladja meg az öregségi nyugdíj háromszorosát) 
o köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói 

vagy felnőttképzési jogviszonyban állok 
o szociális bentlakásos intézménybe felvételemet várom. 

 
 
 
 
Dátum:……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    ………………………………………….. 
                                                                                                 nyilatkozó fiatal aláírása 
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                                                                                                                                                     2.a.számú melléklet 
 
 
            Jelenlegi gondozási hely:……………………...  
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és  
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
 
  SZÉKESFEHÉRVÁR 
       Tüzér u. 6. 
 
 

Kérelem az utógondozói ellátás igénybevételéhez 
 
 

 
Alulírott ………………………………………………..szül.hely.:………………………….szül.idő.:………………………. 
an.:……………………………………………………………………………………………………………………………….   
……………………………………………………………………………….szám alatt élő fiatal kérem, hogy 
utógondozói ellátásomat a befogadó nyilatkozatot adó Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat keretein belül szíveskedjék biztosítani. 
Az utógondozói ellátást utógondozó otthonban / gyermekotthonban / külső férőhelyen  (megfelelőt aláhúzni) 
az alábbi lakcím alatt kérem biztosítani. 
 
 
 
Az utógondozói ellátás az alábbi lakcímen biztosított:…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Az utógondozói ellátást az alábbiak indokolják……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..................................................................................................... 
 
 
 
Az utógondozói ellátás biztosításához az alábbi igazolást mellékelem (megfelelőt aláhúzni): 
 

 Iskolalátogatási igazolás  

 Munkaügyi Központ igazolása (munkanélküli fiatal esetén) 

 Jövedelemigazolás (keveset kereső fiatal esetén) 

 Szociális intézménybe történő elhelyezésről szóló határozat 
 
 
 
 
 
Dátum:……………………………………………………….. 
 
 
                                                                                                   …………………………………… 
                                                                                                             kérelmező fiatal aláírása 
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                                                                                                                                                     2. számú melléklet 
 
 
 
               Jelenlegi gondozási hely:……………………...  
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és  
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
 
  SZÉKESFEHÉRVÁR 
       Tüzér u. 6. 
 
 

Kérelem az utógondozói ellátás igénybevételéhez 
 
 
 

Alulírott ………………………………………………..szül.hely.:………………………….szül.idő.:………………………. 
an.:………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………….szám alatt élő fiatal kérem, hogy 
utógondozói ellátásomat a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
Nevelőszülői Hálózatán belül szíveskedjék biztosítani. 
Az utógondozói ellátást a befogadó nyilatkozatot adó nevelőszülő háztartásában az alábbi lakcím alatt kérem 
biztosítani. 
 
 
 
Nevelőszülő neve: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Az utógondozói ellátás az alábbi lakcímen biztosított:…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Az utógondozói ellátást az alábbiak indokolják……………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………..................................................................................................... 
 
 
 
Az utógondozói ellátás biztosításához az alábbi igazolást mellékelem ( megfelelőt aláhúzni ): 
 

 Iskolalátogatási igazolás 

 Munkaügyi Központ igazolása (munkanélküli fiatal esetén) 

 Jövedelemigazolás (keveset kereső fiatal esetén) 

 Szociális intézménybe történő elhelyezésről szóló határozat 
 
 
 
 
 
Dátum:……………………………………………………….. 
 
 
                                                                                                   …………………………………… 
                                                                                                             kérelmező fiatal aláírása 
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                                                                                                                                                    3.a. számú melléklet 
 
 

     Jelenlegi gondozási hely:……………………...  
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és  
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
 
  SZÉKESFEHÉRVÁR 
       Tüzér u. 6. 

Gyámi javaslat  
az utógondozói ellátás igényléséhez 

 
 

 
Alulírott gyermekvédelmi gyám, a hozzám tartozó gyermekotthonban nevelkedő 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( szül.: ………………………………..................................an.: ……………………………………………………………) 

……………………………………………………………………………………………….állandó lakcím alatti lakos fiatal   
 

1. Utógondozói ellátását javaslom  
 
        Indoklás :  
 

 Együttműködésünkkel az eltelt időszak alatt jelentős probléma nem volt. 

 A közösségbe beilleszkedett, az együttélés szabályait teljes mértékben elfogadta. 

 Jelenleg középfokú tanulmányokat folytat. Tanulmányainak befejezése és további folytatása fontos a 
fiatal számára, hogy jövőjét kellő mértékben megalapozhassa. 

 Létfenntartásáról önállóan gondoskodni nem tud.(munkanélküli, vagy kevés jövedelemmel rendelkezik) 

 Szociális intézménybe való elhelyezésére várunk. 
 

2. Utógondozói ellátását nem javaslom 
 
Indoklás: 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................ . 

 
Dátum:…………………………………………………….. 
 
 
 
 …………………………………………… 
 gyermekvédelmi gyám 
 
 
 
 
                                                                                      Cím:…………………………………………….. 
                                                                                             ……………………………………………... 
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                                                                                                                                                      3. számú melléklet 
 
 
               Jelenlegi gondozási hely:……………………...  
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és  
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
 
  SZÉKESFEHÉRVÁR 
       Tüzér u. 6. 
 

Gyámi javaslat  
Az utógondozói ellátás igényléséhez 

 
 

 
Alulírott gyám, nevelőszülő, a családomban nevelkedő .…………………………………………………………………. 

 ( szül.: ……………………………………………………………...an.: ……………………………………………………..) 

……………………………………………………………………………………………….állandó lakcím alatti lakos fiatal   
 

1. Utógondozói ellátását javaslom. 
 
Indoklás : 
 

 Együttműködésünkkel az eltelt időszak alatt jelentős probléma nem volt. 

 A közösségbe beilleszkedett, az együttélés szabályait teljes mértékben elfogadta. 

 Jelenleg középfokú tanulmányokat folytat. Tanulmányainak befejezése és további folytatása fontos a 
fiatal számára, hogy jövőjét kellő mértékben megalapozhassa. 

 Létfenntartásáról önállóan gondoskodni nem tud.(munkanélküli, vagy kevés jövedelemmel rendelkezik) 

 Szociális intézménybe való elhelyezésére várunk. 
 

2. Utógondozói ellátását nem javaslom. 
 
Indoklás: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dátum:…………………………………………………….. 
 
 
 
 …………………………………………… 
 gyermekvédelmi gyám 
 
 
                                                                                      Cím:…………………………………………….. 
                                                                                             ……………………………………………... 
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                                                                                                                                   4.a. számú melléklet 
 
 

     Jelenlegi gondozási hely:……………………...  
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és  
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
 
  SZÉKESFEHÉRVÁR 
       Tüzér u. 6. 

 
NYILATKOZAT 

Gyermekotthonban nevelkedő, utógondozói ellátást igénylő fiatal felnőtt és közvetlen 
hozzátartozója részéről. 

 
Alulírott………………………………………(szül.: ………………………………….an.: ………………………) 
gyermekotthonban  nevelkedő fiatal felnőtt nyilatkozom, hogy vérszerinti családommal  nem alakult ki jó  
kapcsolatom, életkörülményeik, életvitelük pozitív irányba nem változott  
stb…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nem kívánom lakhatásomat náluk megoldani. 
 
Továbbra is a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által 
működtetett gyermekotthonban / utógondozói otthonban / külső férőhelyen kívánom igénybe venni az 
utógondozói ellátást. 
 
Alulírott ……………………………………(szül.: ……………………  ) …………………………………………. 
……………………………………………………………………………sz. alatti lakos – vérszerinti szülő – 
nyilatkozom , hogy saját háztartásomban nem tudom biztosítani gyermekem lakhatását, az önálló 
életkezdéséhez szükséges feltételeket. 
 
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőjének 
javaslata: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben rögzítettek a valóságnak 
megfelelnek. 
 
Dátum:………………………………………………….. 
 
 
………………………………………                                                   …………………………………. 
                 fiatal felnőtt                                                                                    vérszerinti szülő 
 
 
………………………………………                                                  ………………………………….. 
              nevelő                                                                         vérszerinti szülő 
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                                                                                                                                                      4. számú melléklet 
 
 
               Jelenlegi gondozási hely:……………………...  
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és  
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
 
  SZÉKESFEHÉRVÁR 
       Tüzér u. 6. 
 
 

NYILATKOZAT 
Nevelőszülőnél nevelkedő  utógondozói ellátást igénylő fiatal felnőtt és közvetlen hozzátartozója 

részéről. 
 
 
 

Alulírott………………………………………(szül.: …………………………………an.: ………………………………..…) 
nevelőszülőnél nevelkedő fiatal felnőtt nyilatkozom, hogy vérszerinti családommal  nem alakult ki jó  
kapcsolatom, életkörülményeik, életvitelük pozitív irányba nem  változott, 
stb……………………………………............................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Nem kívánom lakhatásomat náluk megoldani. 
 
Az utógondozói ellátást a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által 
működtetett Nevelőszülői Hálózaton belül kívánom igénybe venni.  
 
Alulírott ………………………………………………………………(szül.: …………………… ……………………………) 
……………………………………………………………………… sz. alatti lakos – vérszerinti szülő – nyilatkozom , 
hogy saját háztartásomban nem tudom biztosítani gyermekem lakhatását, az önálló életkezdéséhez szükséges 
feltételeket. 
 
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat nevelőszülőjének javaslata: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben rögzítettek a valóságnak megfelelnek. 
 
 
 
Dátum:………………………………………………….. 
 
 
 
………………………………………                                                   …………………………………. 
                 fiatal felnőtt                                                                                    vérszerinti szülő 
 
 
……………………………………                                                  ………………………………….. 
              nevelőszülő                                                                       vérszerinti szülő 
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                                                                                                                                                    5. számú melléklet 
 

     Jelenlegi gondozási hely:……………………...  
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és  
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
 
  SZÉKESFEHÉRVÁR 
       Tüzér u. 6. 
 

Gyámi, utógondozói javaslat  
az utógondozói ellátás igényléséhez külső férőhelyen 

 
 

 
Alulírott gyám, utógondozó (megfelelőt aláhúzni) a hozzám tartozó gyermekotthonban nevelkedő ………………. 
…………………………………………………(szül.:………………………………..... .an.: ………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….állandó lakcím alatti lakos fiatal   
 

3. Utógondozói ellátását külső férőhelyen javaslom   
 
        Indoklás :  
        
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Utógondozói ellátását külső férőhelyen nem javaslom 
 
Indoklás: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Külső férőhely címe: …………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Dátum:…………………………………………………….. 
 
 
 
                                                                                               …………………………………………… 
                                                                                                                  gyám / utógondozó 
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6. a. számú melléklet 

 
              Jelenlegi gondozási hely:……………………...  
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és  
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
 
  SZÉKESFEHÉRVÁR 
       Tüzér u. 6. 

Befogadó nyilatkozat   
 

Befogadó intézmény neve:  
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
Befogadó intézmény címe:                  
8000 Székesfehérvár  Tüzér u. 6. 
Az intézmény igazgatója:                     
Deresné Tanárki Mária 
 
A fiatal felnőtt neve:…………………………………………………………………………………………………. 
 
Szül.helye,és ideje:…………………………………………………………………………………………………. 
 
Anyja neve:………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TAJ száma: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Törzsszáma:…………………………………………………………………………………………….................. 
 
Állandó lakcíme:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Utógondozói ellátását biztosítani tudom, ………………..év………………………hó…………......... napjától 
 
………………………..év…………………………hó………napjáig, mert a fiatal felnőtt 
 

- létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani 
- köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói,   
  hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll 
- szociális bentlakásos intézményi elhelyezésre vár  
 (megfelelő jogcímet kérem aláhúzni) 

 
Befogadó hely:………………………………………………………………………………………………………. 
 
Címe:………………………………………………………………………………………………………………….  
 
A fiatal felnőtt az ellátás feltételeiről és a térítési díj kötelezettségeiről tájékoztatást kapott. 
 
 
………………………………..,20……………………………. 
 
 
 Deresné Tanárki Mária 
 igazgató 
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                                                                                                                                      6.a. számú melléklet 

 
 
              Jelenlegi gondozási hely:……………………...  
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és  
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
 
  SZÉKESFEHÉRVÁR 
       Tüzér u. 6. 

 
Befogadó nyilatkozat   

 
 

 
A fiatal felnőtt neve: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Szül.helye,és ideje: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Törzsszáma: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
TAJ száma: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Állandó lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
A fent nevezett fiatalkorú részére: 
 Utógondozói ellátást nem biztosítok. 
 
Indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
………………………………..,20……………………………. 
 
 
 
                                                                                                                          Deresné Tanárki Mária 
                                                                                                                                   igazgató 
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                                                                                                                                                        6. sz. melléklet 
 
 
              Jelenlegi gondozási hely:……………………...  
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és  
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat  
 
  SZÉKESFEHÉRVÁR 
       Tüzér u. 6. 
 
 

Befogadó nyilatkozat nevelőszülő részéről 
 

 
 
Fiatal felnőtt neve:…………………………………………………………………………………………………... 
Szül. helye és ideje: ………………………………………………………………………………………………... 
Anyja neve:…………………………………………………………………………………………………………... 
Törzsszáma:…………………………………………………………………………………………………………. 
Állandó lakcíme:…………………………………………………………………………………………………….. 
TAJ száma: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Alulírott …………………………………………nevelőszülő nyilatkozom, hogy………………………………... 
 
fiatal felnőtt utógondozói ellátását biztosítani tudom, ...............év………………………...hó………napjától  
 
……………év……………hó……………………… napjáig, mert a fiatal  
 

- létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani 
- köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói,   
  hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll 
- szociális bentlakásos intézményi elhelyezésre vár  
(megfelelő jogcímet kérem aláhúzni) 

 
 
 
Befogadó nevelőszülő neve:………………………………………………………………………………………. 
Címe:…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
A fiatal felnőtt az ellátás feltételeiről és a térítései díj kötelezettségeiről tájékoztatást kapott. 
 
 
………………………….., 20……………………………. 
 
 
 
                                                                                                               …………………………………. 
                                                                                                                               nevelőszülő 
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7.számú melléklet 

 

Megállapodás 
 
Amely létrejött egyrészről a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat Székesfehérvár, Tüzér u. 6. (továbbiakban FMGYK és TEGYESZ) vezetője, másrészről 
a gyámhivatal által határozatban elrendelt, utógondozói ellátottal. 
 
Az utógondozói ellátás igénybevételére megállapodást kötő fiatal felnőtt adatai: 
 
Név:………………………………………………………………………………….…………... 
 
Születési hely, idő:……………………………………………………………………………. 
 
Anyja neve:………………………………………………………………………………….….. 
 
Állandó lakhelye:………………………………………………………………………………. 
 
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………... 
 
Személyi ig. szám: ……………………………………………………………………………... 
 
TAJ szám: ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
1. Az utógondozói ellátást elrendelte a …………………………………. Járási Gyámhivatal 

…………………. számú határozatával, ……………….. ...–tól ………………………………………-ig. 
2.  

Az utógondozói ellátás időtartama gyámhivatali határozatban elrendelt, melyet módosítani az 
FMGYK és TEGYESZ javaslatára csak gyámhivatali határozattal lehet. 
 

3. A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat – Tüzér u. 6. 
– az általa nyújtott ellátás formáját, módját, mértékét az alábbiak szerint biztosítja. 

 
3.1. Nevelőszülőnél való elhelyezés esetén, a jogszabály szerinti teljeskörű ellátást biztosít az 

intézmény a fiatal felnőtt számára. Ennek teljesítéséhez a jogszabályban meghatározott 
pénzbeli ellátást biztosítja a nevelőszülő részére, mely összeget az Utógondozás, 
utógondozói ellátás szabályzatának 7/b. melléklete tartalmazza. 

 
3.2. Utógondozó otthonban történő elhelyezés esetén, a jogszabály szerinti teljeskörű ellátást 

biztosít az intézmény a fiatal felnőtt számára. 
A teljeskörű ellátás keretében biztosítja a fiatal felnőtt lakhatását, az önálló élet 
megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadást, a társadalomba való 
beilleszkedés érdekében segítségnyújtást, és a szükség szerinti teljeskörű ellátásához 
pénzbeli ellátmányt fizet az utógondozó otthon vezetőjén keresztül. Ennek az 
ellátmánynak az összegét az Utógondozás, utógondozói ellátás szabályzatának 7/b. 
melléklete tartalmazza. 
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3.3. Amennyiben a fiatal felnőtt külső férőhelyen, kollégiumban, albérletes külső férőhelyen 
tartózkodik, úgy indokolt esetben (a gondozási helytől való nagyobb földrajzi távolság, az 
önállóságának elért magas foka vagy egyéb okok miatt) az őt megillető pénzbeli 
ellátmányt (lásd 7/b. sz. melléklet) az általa megadott pénzintézetben vezetett számlájára 
utalja a megyei kirendeltség. 

 
3.4. Albérletes külső férőhelyen való elhelyezés esetén az intézmény bérleti díjat is nyújt, 

mely összeg - az Utógondozás, utógondozói ellátás szabályzatának 7/b. melléklete – a 
külső férőhelyet biztosító személynek kerül kiutalásra. 

 
Az otthont nyújtó ellátást biztosító neve, címe: …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

A jogosultság jogcíme a megállapodás megkötésekor: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

A fiatal felnőtt havi ellátására biztosított juttatás (ellátmány) össz.: 

………………………………………………. Ft.  

 (Nevelőszülőnél való elhelyezés esetén részletezve: 
……………………………nevelési díj, 
……………………………..külön ellátmány.) 
 

melyet a Gyermekvédelmi Központ az alábbi címre utal. 

Név: ……………………………………………….………………………………… 

Számlavezető pénzintézet:………………………………………………………... 

Számlaszám: ……………………………………………………………………….. 

(A nevelőszülői díj mértéke megegyezik a kiskorúakra vonatkozó nevelőszülői díjjal, melyet a 
nevelőszülői jogviszonyról szóló szabályzat részletez.  Az ellátmány utalásával kapcsolatos fenti név és 
cím megváltoztatása csak írásos kérelemre - melyet az érintett felek ellenjegyeztek – lehetséges, a 
„Megállapodás módosítása” elnevezésű 7.b. számú mellékleten.) 
 

A külső férőhelyen elhelyezett  utógondozói ellátott fiatal felnőtt havi bruttó 

.............................................Ft, azaz………………………………………….Ft (a szabályzat  7/a. 

mellékletében rögzített)  bérleti díj támogatást kap. Az összeg a külső férőhelyet biztosító 

személynek kerül kiutalásra – az alábbi névre és címre - a megkötött bérleti szerződésben 

rögzítettek alapján. 

Külső férőhelyet biztosító neve:……………………………………………………………… 

Lakcíme:………………………………………………………………………………………………….... 

Számlavezető pénzintézet neve:………………………………………………………………………… 

Számla száma:…………………………………………………………………………………………….. 
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A Gyvt.56.§- ban meghatározott juttatásokat (nevelési díjat, ellátmányt) a működtető havonta fizeti.  
A díjak változásáról külön határozatban rendelkezik. 

 
4. Az utógondozói ellátásért fizetendő térítési díj: 
 

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által 
biztosított utógondozói ellátást igénybe vevő fiatal felnőtt, a havi rendszeres jövedelme alapján 
személyi térítési díjat fizet. 

 

 A mindenkori fenntartó rendelkezése szerint az intézményi térítési díj napi 

összege:…………………Ft, havi összege:…………………Ft 

 Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj összege az 1997.évi  XXXI .törvény 151.§ (2) 
bekezdése alapján kerül megállapításra. 

 A 133/1997.(VII.29.) Kormány rendelet 5.számú melléklete szerinti – 30 napnál nem régebbi – 
kitöltött jövedelemnyilatkozat és a feltüntetett jövedelmekről szóló igazolás alapján az 
intézményvezető állapítja meg a személyi térítési díjat. 

 A személyi térítési díj összege: 
- Ingyenes ellátásban részesül a fiatal, ha jövedelemmel nem rendelkezik.  
- Iskolalátogatási igazolás alapján ingyenes ellátásban részesül a fiatal, ha nappali 

tagozaton iskolarendszerű közép – vagy felsőfokú tanulmányokat folytat.  
- Fizetendő személyi térítési díj összege: ……………………… Ft./hó ……………….Ft/nap  

(a mellékelt jövedelemnyilatkozat és igazolások alapján megállapított díj.) 

 

 Ha a személyi térítési díj összegét a fiatal felnőtt vitatja, e megállapodás kézhezvételétől számított 8 
napon belül a fenntartóhoz (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér megyei Kirendeltség 
igazgatója, Székesfehérvár, Piac tér 12-14.) fordulhat. 

 Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet, az 
elmaradt térítési díj megfizetésére. Amennyiben kétszeri felszólításra sem fizeti be a fiatal a térítési 
díjat, a szakosztály vezetője felfüggeszti a fiatal járandóságának kiutalását. Ezek után a fiatal csak 
az intézmény központi épületében veheti fel a neki járó juttatást, amelyről írásban értesítik, így 
lehetősége nyílik a hátralék pénztárba történő befizetésére. Amennyiben csekken, vagy átutalással 
rendezi a fiatal a tartozását, az ellátmány soron kívül kiutalásra kerül. 

 Az elmaradt térítési díj behajtása iránt - a működtető jelzése alapján – a fenntartó intézkedik. 
 
5. Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt vállalja: 
 

 A gyámhivatal határozatában rögzítetteket betartja, magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 A nevelőszülővel, gondozóval, illetve utógondozójával szemben tiszteletteljes magatartást tanúsít, 
problémákat jelzi. 

 Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek jogairól és kötelességeiről készült HÁZIREND 
betartását - mely dokumentumot már a megállapodás megkötése előtt részletesen megismert, 
megértett, majd a megállapodás megkötésekor átvett – magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 Az utógondozói ellátásért külön jogszabályban meghatározottak szerint megállapított térítési díjat a 
fiatal felnőtt köteles az előírt időben és módon megfizetni. 
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 Az utógondozóval rendszeresen együttműködik, tanácsait elfogadja, a kért időben – 15 napon belül 
írásban - jelzi a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
felé, ha lakcíme, családi állapota, tanulmányai, munkája, jövedelmi viszonyai, stb. megváltoznak. 

 
6. Az utógondozói ellátás megszűnése, megszűntetése: 
 

6.1. Az utógondozói ellátás megszűnik: 

 A fiatal felnőtt ellátás megszüntetésére vonatkozó bejelentését követő – házirendben 
meghatározott – idő elteltével. 

 A fiatal felnőtt  
- 21. életévének betöltésével, abban az esetben, ha létfenntartását önállóan biztosítani 

nem tudja 
- 24. életévének betöltésével, amennyiben köznevelési, felsőoktatási vagy     
  felnőttképzési jogviszonyban áll, vagy szociális bentlakásos intézménybe  

 felvételét várja (felsőfokú nappali tagozaton folytatott tanulmányok esetén  
 legkésőbb 25. életévének betöltésével). 

- Ha szociális bentlakásos intézménybe elhelyezésre vár, annak megkezdéséig, de 
legkésőbb 22. éves koráig 

 
6.2. Az utógondozói ellátás megszüntetése. 

 A gyámhivatal az utógondozói ellátást megszünteti, ha a fiatal felnőtt ellátásának feltételei már 
nem állnak fenn. 

 A gyámhivatal az utógondozói ellátást megszünteti, ha a fiatal felnőtt ellátását szociális 
bentlakásos intézmény biztosítja. 

 A gyámhivatal az utógondozói ellátást megszünteti, ha a fiatal felnőtt az ellátást nyújtóval 
szemben elfogadhatatlan, az együttélés szabályait súlyosan sértő magatartást tanúsít. 

 A gyámhivatal az utógondozói ellátást megszünteti, ha a fiatal felnőtt a házirendet többször 
súlyosan megsérti és az ellátás megszüntetésével az intézmény Érdekképviseleti Fóruma 
egyetért. 

 
A szerződő felek a fentieket azonosan értelmezték, mivel az mindenben megfelel szerződéskötési 
akaratuknak, helybenhagyólag aláírták. 
  

 
Dátum: ……………………………………… 

 
 
 

      ………………………………………   ………………………………… 
 utógondozói ellátást igénylő        intézmény igazgató 

 
Kapják: 1.Utógondozói ellátott, 2. Ellátást nyújtó 3. Gyermekvédelmi gyám,     
         4. Nyilvántartás, 5. Irattár  
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                                                                                                                  7.a.számú melléklet 

 
Megállapodás módosítása 

 
Fiatal 
neve:…………………………………………………………………………………………………………....... 
 
Jelenlegi ellátást nyújtó neve:………………………………………………………………………………….. 
 
Az FMGYK és TEGYESZ és a fiatal felnőtt között létrejött utógondozói ellátásról 
szóló………………………… (dátum)  
Megállapodásban rögzítetteket az alábbiak szerint módosítjuk: 
 
 

Módosítás részletes leírása (a Megállapodás több elemének módosítása esetén azokat megszámozni 
szükséges!) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
A fenti Megállapodás módosításban rögzítetteket tudomásul vesszük. 
 
Dátum: ………………………………………………….. 
 
 
…………………………………………….                                        ……………………………………………. 
         fiatal felnőtt        intézmény igazgató 
 

……………………………………………… 
utógondozó 
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                                                                                                                 7/b. számú melléklet 

 
Az ellátás biztosítására fordított pénzbeli ellátmányok 

 
Az ellátmány tartalma: 
 

1. Nevelőszülőnél, ill. a nevelőszülői hálózathoz kapcsolódó külső férőhelyen való 
elhelyezés esetén, a jogszabály szerinti teljeskörű ellátást biztosít az intézmény a fiatal felnőtt 
számára. Ennek teljesítéséhez a jogszabályban meghatározott pénzbeli ellátást biztosítja a 
nevelőszülő részére, mely megegyezik a kiskorúakra vonatkozó díj együttes összegével. 
 
normál ellátmány összege:     42.750 Ft./hó 

(Ebből: 
34.200 Ft/hó          nevelési díj, 
 8.5550 Ft/hó         külön ellátmány) 

 
különleges, speciális szükségletű gyermek esetén:    49.875. Ft/.hó 
 (Ebből: 

39.900 Ft/hó           nevelési díj, 
9.975 Ft/hó             külön ellátmány) 

 
2. Utógondozói otthonban való elhelyezés esetén, a jogszabályban nem garantált összegek a 

mindenkori költségvetés függvénye szerint alakulnak 
 

- létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja 

Az ellátmány összege:   18.000 Ft./hó 
 

- nappali oktatás munkarendje szerinti képzésben részesülő tanuló 

Az ellátmány összege:    24.000 Ft./hó 

 
- felsőfokú iskola nappali tagozatán tanuló hallgató esetén 

Az ellátmány összege:    31.200 Ft./hó 
 
 

Albérletes külső férőhely esetén nyújtott albérleti díj támogatás összege: bruttó 16.000 Ft./hó 
 
A melléklet évente március 31-ig felülvizsgálatra – szükség esetén módosításra kerül. 
 
Jelen melléklet hatályos 2011. 09. 01-től  
 
 
Jóváhagyta: …………………………………………… 
 Deresné Tanárki Mária intézmény igazgató 
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                                                                                                                      8.számú melléklet 
 

 
Nyilatkozat 

 az utógondozói ellátás egyes feltételeiről 
(a megállapodás megkötésekor kell kitölteni) 

 
 
Alulírott…………………………………………………………utógondozói ellátott  nyilatkozom, hogy az 
utógondozói ellátást a gyámhivatali határozatban jelzett ideig veszem igénybe, és tudomásul veszem, 
hogy azt csak az utógondozó javaslatára, írásbeli kérelmemre, további időre szóló befogadó 
nyilatkozattal, a jogszabályi feltételek fennállása esetén lehet meghosszabbítani. 
 
Vállalom, hogy a gyámhivatali határozatban előírtakat, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Szabályzatának házrendjében foglaltakat - melyeket 
megismertem, magamra nézve kötelezőnek ismerem el - betartom. 
 
Amennyiben térítési díjat kell fizetnem, azt az előírt mértékben és határidőre befizetem.  
 
A körülményeimben, jövedelmi viszonyomban bekövetkezett változásokat 15 napon belül jelentem az 
utógondozómnak és a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat igazgatójának. 
 
Az otthont nyújtó ellátást biztosító tartózkodási helyemről az utógondozói ellátás megszűnése, 
megszűntetése után azonnal elköltözöm, önmagamról gondoskodom. 
 
 
…………………………………,20………………………….. 
 
 
 
 
A házirend egy példányát átvettem. 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
        utógondozói ellátott 
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                                                                       9 .számú melléklet 
 

Házirend 
 

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat által működtetett 
Nevelőszülői Hálózatban, utógondozó otthonban, gyermekotthonban és külső férőhelyen élő, utógondozói 

ellátásban részesülő fiatalok jogairól és kötelességeiről. 

A Házirend nevelőszülői családban, utógondozó otthonban, gyermekotthonban és külső férőhelyen  
tartózkodó  

–  tanulmányokat folytató, 

– munkanélküliként a Munkaügyi Központ által regisztrált, 

– bentlakásos szociális intézményben elhelyezésre váró, 

– egyéb okból önmagáról részben, vagy teljesen gondoskodni nem tudó 

gyámhivatali határozatban elrendelt,  utógondozói ellátásban részesített fiatal felnőttek, az ellátás 
tartama alatti jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

 

A házirend a következő törvények, kormányrendeletek figyelembevételével készült:  

 1997.évi XXXI. tv. 93 §,  

 1997.évi XXXI. tv. 104.§. (3) bekezdése  

 149/1997.(IX.10.) Korm.r.123.§. 

 149/1997.(IX.10.) Korm.r. 125 §  

 259/2002 (XII,18,) Korm.r. 

 15/1998.(IV.30.) Korm.r. 

 133/1997.(VII.29.) Korm r. 
 

Az utógondozott fiatal felnőtt jogai 

 

 Jogosult a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
(továbbiakban FMGYK és TEGYESZ) utógondozói ellátásokról szóló szabályzatában rögzített 
és az ellátottal kötött megállapodásban foglalt juttatásra. 

 Az ellátás tartama alatt segítséget kérhet utógondozójától, megismerheti annak hivatali 
fogadónapját, telefonszámát. 

 Jogosult utógondozója segítségével: 
 ügyei viteléhez 
 tanulmányai folytatásához 
 munkahelyválasztáshoz 
 életvezetési problémák megoldásához 
 a megállapított ellátás felhasználásához 
 önálló életvitele kialakításához 

       megfelelő (pedagógiai, esetleg jogi szempontú ) támogatást kapni. 

 

 Joga van az ellátás igénybevételéről, tartama alatti kötelezettségekről, esetleges 
módosításról utógondozójától részletes tájékoztatást kapni. 
 

 Amennyiben a Házirendben foglalt jogait nem látja biztosítottnak, úgy a FMGYK és TEGYESZ 
vezetőjéhez  írásban benyújtott panasszal élhet. 
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A fiatal felnőtt köteles: 

 

 Az ellátásról szóló gyámhivatali határozatban foglaltakat betartani, és a határozatban 
megjelölt időpontról számított 15 napon belül az ellátást igénybe venni. 

 Az ellátás tartama alatt utógondozójával együttműködni, vele rendszeres 
kapcsolatot tartani életvezetéssel, tanulmányokkal, munkavállalással, esetleges 
normasértő magatartással, a pénzbeli támogatás felhasználásával kapcsolatosan őt 
folyamatosan tájékoztatni. 

 Juttatás összegét – amennyiben az nem a nevelőszülőt illeti – létfenntartására, 
esetleg tanulmányok folytatására fordítani és azzal takarékosan gazdálkodni. 

 Amennyiben nappali tagozaton tanulmányokat folytat, a képesítés megszerzése 
érdekében szorgalmasan tanulni, tanintézete, illetve diákotthona, kollégiuma 
házirendjét betartani. 

 Amennyiben tanulmányokat nem folytat, úgy köteles a munkaügyi központtal 
együttműködni, és törekedni a mielőbbi munkavállalásra. 

 Az utógondozó otthon, gyermekotthon házirendjét betartani. 

 Az utógondozó otthon, gyermekotthon lakóival, dolgozóival szemben tisztelettudó 
magatartást tanúsítani.  

 Nevelőszülője háztartásában a család szokásrendszerét tiszteletben tartani, a 
nevelőszülővel szemben tisztelttudó magatartást tanúsítani. 

 Az ellátás során életkörülményeiben (tartózkodási hely, munkavégzés, családi 
állapot, tanulmányok, jövedelmi viszonyok, stb.) bekövetkező változásokról 
utógondozóját és az FMGYK és TEGYESZ. – t haladéktalanul írásban értesíteni. 

 A jogosultság feltételeinek megváltozását, vagy megszűnését a gyámhivatalnak 15 
napon belül írásban bejelenteni. 

 Térítési kötelezettségének tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig határidőre eleget 
tenni. 

 Köteles az eszközhasználat során a balesetvédelmi előírásokat betartani. 

 Köteles ügyelni a veszélyforrások elkerülésére, pl. dohányzás, elektromos eszközök 
használata, fűtés stb. esetén. 

 Köteles mellőzni a bűnelkövető, helytelen, a közrendet sértő magatartású emberek 
társaságát. 

 Alkoholt, drogot és egyéb pszichoaktív szereket  a gondozási helyre bevinni tilos, 
valamint  használatuk nem engedélyezett. 

 A fiatalnak kötelessége saját maga önkiszolgálása, önellátása, valamint gondozási 
helyén környezete tisztántartása, takarítása. 

 Gondozási helyén csak engedéllyel, a társadalmi elfogadás szabályainak betartása 
mellett  fogadhat vendégeket. 

 Gondozási helyén bárminemű akaratlagos károkozás, felelősségre vonást, és a kár 
megtérítésének kötelezettségét vonja maga után. 

 

Amennyiben a fiatal felnőtt kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy számonkérése az alábbiak szerint történik: 

 

1. Szóbeli figyelmeztetést kap, amelyről minden esetben feljegyzés készül.  
2. 5 db feljegyzés után az otthonvezető fegyelmi eljárást kezdeményez, melyen részt kell vennie a 

fiatalnak, a gondozási hely nevelőinek, az utógondozónak, az otthonvezetőnek, valamint a 
Gyermek Önkormányzat 1 tagjának. A fegyelmi eljárás határozattal zárul. 

3. Amennyiben a fiatal ezek után is vét a házirend ellen, úgy kezdeményezhető az utógondozói 
ellátásának megszüntetése.  (Érdekképviseleti Fórum összehívása) 
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Amennyiben a fiatal nevelőszülőjével, vagy más utógondozói ellátást nyújtóval szemben elfogadhatatlan, 
az együttélést súlyosan sértő magatartást tanúsít, úgy az Érdekképviseleti Fórum egyetértésével azonnal 
is kérhető az utógondozói ellátás megszüntetése. 

  

A fiatal további kötelezettségei  külső férőhely igénybe vétele esetén: 

 

a. - Amennyiben a bérbeadóval közös használatú  helyiségeket  vesz  igénybe 
 

- Köteles a bérbeadóval szemben tisztelettudó magatartást tanúsítani. 
- A kulturált együttélés szabályait betartani. 
- Az általa kizárólagosan használt helyiséget heti rendszerességgel rendbe rakni és tisztán 

tartani. 
- A közös használatú helyiségeket távozása előtt rendbe rakni és tisztán átadni (WC, 

fürdőszoba, konyha, stb.) 
- A rendelkezésére bocsátott eszközöket – ezeket jegyzéken veszi át beköltözéskor – 

rendeltetésszerűen használni, állagukat óvni. 
- Köteles az eszközhasználat során a balesetvédelmi előírásokat betartani. 
- Köteles ügyelni a veszélyforrások elkerülésére, pl. dohányzás, elektromos eszközök 

használata, fűtés stb. esetén. 
- Felelős a bérlemény biztonságos zárásáért, a kulcs őrzéséért. 
 

b. A bérbeadó a fiatallal az utógondozó jelenlétében egyezséget köt a kölcsönös 
magatartási elvárásokról. Ezt az egyezséget írásba foglalják, melyből a fiatal az általa 
vállaltakat köteles betartani. 

 

c. A bérlemény használata során okozott kár esetén, a Gyermekvédelmi Központ kártérítési 
kötelezettségéből adódó költséget, a károkozó fiatal köteles megtéríteni. Ellenkező 
esetben a Gyermekvédelmi Központ peres úton érvényesíti követelését a fiatallal 
szemben. 

 

Az ellátott utógondozója folyamatosan figyelemmel kíséri a fiatal felnőtt életútját, az ellátás jogosultságát, 
felhasználását. Erről a FMGYK és TEGYESZ – t illetőleg a gyámhivatalt tájékoztatja. 

 

Amennyiben a fiatal az ellátás megszüntetésére vonatkozó bejelentést tesz, úgy az FMGYK és TEGYESZ 
a juttatás folyósítását a bejelentéstől számított 15 napon belül megszünteti. 

 

Ha az ellátott a Házirendben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, 

 írásbeli figyelmeztetésben részesül, vagy 

 ha a figyelmeztetés eredménytelen, illetőleg az ellátott a Házirendet súlyosan 
megsérti, a FMGYK és TEGYESZ vezetője javaslatot tesz a gyámhivatalnak az 
utógondozói ellátás megszüntetésére. 

 

Székesfehérvár, 200………………………………… 

 

                                                                                                                  Deresné Tanárki Mária 

                                                                                                                             igazgató 
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Környezettanulmány 
(Külső férőhely létesítésére) 

 

 Bérbeadó adatai Együtt élő házastárs, vagy 
élettárs adatai 

Neve   

Lánykori neve   

Születési helye   

Születési ideje   

Anyja neve   

Családi állapota   

Személyi igazolvány száma   

Nyugdíjas törzsszám   

Állandó lakcím   

Tartózkodási hely    

Otthoni telefonszám   

Mobil telefonszám   

   

 
Helyrajzi szám:………………………… 
Milyen jogcímen tartózkodik a lakóhelyén?    
 
tulajdonos                  főbérlő                          albérlő                            jogcím nélkül  
családtag                    egyéb………………………………………………………………….. 
 
Lakás, település környezete, infrastruktúrája: 
 
város                                              község                                             tanya, puszta 
belterület                                         külterület                                          
 
 
Közlekedés: vasút  autóbusz  helyi közlekedés   
Lakás típusa: családi ház  társas ház    
Lakás 
komfortfokozata: 

 
összkomfortos  

 
komfortos  

 
komfort nélküli  

 

Lakáshoz 
tartozik: 

kert  gazdasági udvar  garázs  egyéb …………….. 

 
 

                                                                                                    10. számú melléklet 

FEJÉR MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT ÉS TERÜLETI 
GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT 

8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6. 
Tel.: Központ 06-22-315-130 Izgató:329-011  fax:312-069  

ált.. igazgató h.: 315-130/25  gyermekotthoni. ig.h.: 315-130/33  
Adószám: 15360197-1-07 Számlaszám: 10029008-00317430-00000000 

e-mail: FMGYK és TEGYESZ@t-online.hu  
 

mailto:fmgyk@t-online.hu
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Lakás minősége:……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lakás felszereltsége, berendezése, állapota:………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lakás fűtési rendszere:…………………………………………………………………………………………….. 
Lakás helyiségei: 
 
Szobák száma:…………………………………………... 
 
1. mérete………………………………………….m2               

2. mérete………………………………………… m2 

3. mérete………………………………………… m2 

4. mérete………………………………………… m2 

5. mérete………………………………………… m2 

 
Konyhák száma:………………………………………… 
 
1. mérete…………………………………………m2 
2. mérete…………………………………………m2 
 
Fürdőszobák száma:…………………………………... 
 
1. mérete………………………………………..m2 
2. mérete………………………………………..m2 
 
WC. száma, típusa:…………………………………… 
Egyéb helyiségek:……………………………………... 
                            ………………………………………. 
 
 
Környezet rendezettsége:…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A család tagjainak felsorolása, szobánként csoportosítva. ( Kérjük jelezni azt a szobát, amelyben  a 
fiatal felnőtt lakni fog.) 
 

 név szül.idő rokonsági fok 

1.szoba  
 
 

  

2.szoba  
 
 

  

3.szoba  
 
 

  

4.szoba  
 
 

  

5.szoba  
 
 

  

 
Megjegyzés: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Dátum:……………………………………….20……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………                                                       ………………………………........ 
              bérbeadó                                                                                    környezettanulmányt készítő 
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                                                                                                                          11.számú melléklet 
 
 

Bérleti szerződés  
külső férőhely esetén 

 
 

Amely létrejött egyrészről a bérbeadó, 
(.név:………………………………………………….születési hely, idő…………………………………………. 
anyja neve…………………………………………….személyi igazolvány száma……………………………... 
címe………………………………………………………………………………………………………………….), 
Folyószámla száma, pénzintézet neve és címe:………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
másrészről a bérlő  
(Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Székesfehérvár 
Tüzér u. 6.) 
között a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 

1. A bérbeadó  tulajdonosa a bérleti szerződés tárgyát 
képező……………………………………………………………………..............................szám alatti   
……….m2  alapterületű ………………helyiségből álló komfortnélküli / komfortos / összkomfortos 
( megfelelőt aláhúzni) ingatlannak. 

 
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy bérbeadó a lakást, illetve a 

környezettanulmányban jelölt…………..m2  alapterületű szobát ( megfelelőt aláhúzni) bérbe adja 
bérlő részére, aki a működési engedélyező határozat jogerőre emelkedése utáni naptól 
kezdődően  bérbe veszi bútorozottan, a mindennapi életvitelhez szükséges 
alapfelszereltséggel. (A bérbeadó a beköltözéskor bérlő részére jegyzéket készít a 
bérleményben található tárgyakról.) 

 
3. A bérbeadó tudomásul veszi, hogy a bérlemény igénybevétele az utógondozói ellátás 

tekintetében működési engedélyhez kötött, ezért a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala a lakásban környezettanulmányt végez. 

 
4. A beköltöző utógondozói ellátott – albérlő - személyét, a bérlő határozza meg, akivel a 

bérbeadó a szerződéskötés előtt már találkozott. 
 

5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az albérlő a 2. pontban megjelölt lakást / szobát  
(megfelelőt aláhúzni) kizárólagosan használhatja. Amennyiben a bérlemény csak egy 
lakószoba, úgy a lakás egyéb helyiségei közül az itt felsoroltak használatára a bérbeadóval 
közösen jogosult.  Konyha, fürdőszoba, WC, kamra, előszoba, egyéb……………………………... 
(megfelelőt aláhúzni) 
 

6. A bérlő gondoskodik a bérbe vett, illetve közös használatú helyiségek rendeltetésszerű 
használatáról, azok állagának megóvásáról, a lakás tartozékainak, felszereléseinek, az épület 
központi berendezéseinek és közös használatra szolgáló helyiségeinek a vonatkozó 
jogszabályok, a jelen szerződés és a tulajdonos előírásainak megfelelően használni. 
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7. Szerződő felek bérleti szerződése alapján a bérlő által kijelölt utógondozói ellátott, ezen a 
jogcímen a lakásba, mint tartózkodási helyre bejelentkezhet, de oda más személyt, így 
házastársat, élettársat, gyermeket, vagy egyéb hozzátartozót nem fogadhat be és további 
albérleti jogviszonyt nem hozhat létre. 

 
8. A bérlemény használatával kapcsolatos szabályokat a bérbevevő az utógondozói ellátottal 

külön megállapodásban is rögzíti. (11/a melléklet) 
 

9. Bérbeadó vállalja, hogy – amennyiben ezzel még nem rendelkezik – pénzintézetnél 
folyószámlát nyit. 

 
10.  A bérleti díj a felek megállapodása alapján …………………….Ft/hó. A bérleti szerződésben 

megállapított bérleti díj adóköteles jövedelem. Az 1995 évi CXVIII. Személyi Jövedelemadóról 
Szóló Törvény 74§ 6. bekezdése szerint „ingatlan bérbeadása esetén az adót a kifizető állapítja 
meg, vonja le, és fizeti be.” A bérlő az adózási jogszabálynak megfelelően a személyi 
jövedelemadóval csökkentett összeget számla ellenében minden hónapban esedékesen – a 
tárgyhó …15 napjáig a bérbeadónak köteles utalni. 

 
11. A havi bérleti díj tartalmazza a közüzemi díjak költségét is. 

 
12. Bérbeadó és bérlő a jelen szerződést a következő hónap utolsó napjára felmondhatja. 

 
13. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés megszűnése esetén a bérleményt az ott 

lakó fiatal ingóságairól kiürítve, a birtokbavétellel azonos műszaki állapotban bocsátja bérbeadó 
birtokába, s gondoskodik arról, hogy a lakásból az utógondozói ellátott fiatal elhelyezési igény 
nélkül kiköltözik, valamint onnan kijelentkezik. 

 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az 1993.évi LXXVIII. Törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Ezen szerződés a külső férőhelyre vonatkozó működési engedély, és a gondozási hely 
megváltoztatását elrendelő gyámhivatali határozat jogerőre emelkedése után lép hatályba. 
Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.  
 
Kelt.: ………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………….                                           …………………………………………... 
                         bérbeadó                                                                                            bérlő 
 
 

 Ellenjegyezte:  ……………………………………………. 
                     fenntartó képviseletében 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
……………………………………...........                                           …………………………………………… 
 
                              név                                                                                              név 
……………………………………………                                           …………………………………………… 
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11.a. számú melléklet 

 

 

Nyilatkozat 
Bérleti szerződés felbontásához 

 

 

 

 

……………………………………………………(név), …………………………………… 

………………………………………………..szám alatti lakos mint bérbeadó, és 

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és 

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Székesfehérvár, Tüzér u. 6. mint bérbevevő, 

……………………….……………………………………………….. címen 

lévő lakásban/ingatlanban létrehozott, külső férőhelyként működő bérleti viszonyt 

megszüntetni kívánjuk. 

 

A ……………………–én kötött albérleti szerződést ……………………….napon felbontjuk. 

 

 

A szerződő feleknek egymással a továbbiakban semmilyen követelésük nincs. 

 

 

 

Székesfehérvár, ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….  ……………………………….. 

bérbeadó      bérbevevő 
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                                                                                                                                         12. számú melléklet 

 
Jövedelem nyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 

 
 
Az ellátást igénybe vevő neve:  

A fizetésre kötelezett neve:  

Leánykori neve:  

Lakcíme:  

Születési hely, idő:  

Törzsszám:  

 
 
 

A rendszeres havi jövedelem összetevői Havi összes 

1. Munkaviszonyból, munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyból, valamint egyéb 
jogviszonyból. (Pl.: táppénz) 

 

2. Társas és egyéni vállalkozásból  

3. Saját jogú nyugdíjszerű és egyéb rendszeres ellátásból.   (Pl. családi pótlék, 
árvaellátás, gyes, gyermektartásdíj ) 

 

4. Az önkormányzatok és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátásból. (Pl.: munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, gyermekvédelmi 
támogatás, jövedelempótló támogatások) 

 

5. Egyéb forrásból (Pl.: ösztöndíj, bérbe adás)  

6. Összes rendszeres bruttó jövedelem (1+2+3+4+5)  

7. Személyi jövedelemadó, az egészségbiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék és a 
munkavállalói járulék összege. 

 

8. Összes rendszeres nettó jövedelem (6-7)  

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt.:………………………………………………… 
 
 
                                                                                                       ……………………………………………………….. 
                                                                                                                      a fizetésre kötelezett aláírása 
 
 
 
 
A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell a feltüntetett jövedelmekről a típusuknak megfelelő igazolást, vagy azok 
fénymásolatát. (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, családi pótlék, árvaellátás, stb..) 
 
A cselekvést kizáró gondnokság alatt állók esetében a gondnok aláírása, a cselekvőképességet korlátozó 
gondnokság alatt állók esetében a gondnok és a gondnokolt együttes aláírása szükséges. 
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                                                                                                                   13.a.számú melléklet 
 

Utógondozói ellátást igénybevevő fiatal nyilatkozata 
Utógondozói Otthon 

 
 
Név:………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cím ( ahol az ellátást a fiatal igénybe veszi):……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Utógondozó neve:………………………………………………………………………………………………… 
 
Iskola:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Munkahely:…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jövedelem:( 
részletezve):………………………………………………………………...................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Megtakarítás:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Terveim, céljaim ( mit szeretnék elérni az utógondozói ellátás időtartama alatt): 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Egyéb fontos információ, ami az utógondozói ellátást érinti, érintheti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Kelt.:……………………………………………. 
 
……………………………………………                                               ………………………………………. 
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                                                                                                         13.b. számú melléklet 
 
 

Utógondozói ellátást igénybevevő fiatal egyéni terve 
Utógondozói Otthon 

 
…………………………………………………………………………………….fiatal számára az Utógondozói 
Otthon a házirendet kiegészítve, az alábbiakban  felsoroltakat biztosítja.  

 Lakhatást 

 Szükség szerinti ellátást, amely tartalmazza: 
 Az ellátmányt, melyet az arra kijelölt napon vehet át a csoportvezetőjétől.  (A készpénz 

tartalmazza az élelmiszerre, tisztítószerre, és egyéb, pl. tanszerpótlásra biztosított 
összeget) 

 Lehetőséget a telefonálásra, amelyek segítségével hozzátartozóival, illetve az őt ellátó 
személyekkel kapcsolatot tarthat.  

 
 
Az iskolai oktatásban, szakképzésben résztvevő számára azonos szintű képzés esetén az Utógondozói 
Otthon az első szakma megszerzését támogatja. További tanulmányok támogatása függ a fiatal első 
végzettség megszerzésének ideje alatt tanúsított magatartásától.(házirend betartása, rendszeres 
iskolába járás, sikeres tanulmányi eredmény) 
A fiatal érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti szerv az Érdekképviseleti Fórum, melynek az 
utógondozói csoportból tagja:…………………………………………………………………………………….. 
 
Az Utógondozói Otthon ugyanakkor kötelezi a fiatalt az alábbiakra: 

 Az utógondozói megállapodás, házirend betartására, csoportmegbeszéléseken való 
részvételre, alkalmanként drogteszt elvégzésére. 

 Rendszeres havi jövedelmével, a családi pótlékkal, ösztöndíjjal önmaga rendelkezhet, de 
felhasználásáról tanácskoznia kell az Utógondozói Otthon vezetőjével, nevelőjével és 
javaslatukat figyelembe veszi. 

 A térítési díj befizetésére  minden hónap ………………………………ig…………………......... 
……………………………………………………………………..ba  

 Takarékoskodásra, melynek módja a következő:  Minden hónap 10-ig, az árvaellátás/ családi 
pótlék/ munkabér / egyéb  összegéből………………………………Ft-ot, megegyezés szerinti 
módon elhelyez és erről a bizonylatot bemutatja. 

 Összegyűlt pénzét, jelenlegi vagyonát gyarapítja.  Amennyiben azt ésszerűtlenül, az 
utógondozói otthon vezetőjével, nevelőjével, utógondozóval nem egyeztetve elkölti, az 
utógondozói ellátás megszűntetéséhez vezethet. 

 
Rövid távú cél:……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hosszú távú cél: …………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jelen megállapodás……………………………………………………………………….érvényes. 
 
Jelen megállapodás tartalma módosul, vagy új megállapodást kell kötni, ha tanulói jogviszonya, 
munkaviszonya megszűnik, vagy egyéb változás történik. ( Pl. iskola, munkahelyváltás stb………) 
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A fiatal tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyéni tervben, vagy az utógondozói ellátását elrendelő  
gyámhivatali határozatban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az utógondozói ellátásból történő 
kizárását és a megállapodás felmondását eredményezi. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………utógondozói ellátott fiatal kijelentem, hogy a 
fentiekben leírtakat elfogadom, jogaimat megértettem, kötelezettségeimet tudomásul vettem és 
betartásukat magamra nézve kötelezőnek tartom. 
 
 
 
 
Kelt:……………………………………………………  
 
 
                                                                                            …………………………………………………… 

                                                                                    fiatal felnőtt 
 

 
 
 
………………………………………………                                 …………………………………………... 
      Az ellátó intézmény vezetője                                                          Utógondozó otthon vezetője 
 



 43 

                                                                                                     13.számú melléklet 

 

UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁST NEVELŐSZÜLŐNÉL   

 IGÉNYBEVEVŐ FIATAL  

EGYÉNI TERVE   
( Megállapodás megkötésekor kell kitölteni) 

 

 
Név:…………………………………………………………………………………………....... 

Cím( ahol a fiatal az ellátást igénybe veszi):………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Iskola:…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Munkahely……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Jövedelem…( részletezve)……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Megtakarítás:……………………………………………………………………………………. 

Utógondozó:…………………………………………………………………………………..... 

 

Terveim és céljaim. Mit szeretnék elérni és megvalósítani az utógondozói ellátás ideje 

alatt:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Milyen segítségre van szükségem a terveim megvalósításához. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………….,20……………………………………. 

 

 

 

Fiatal aláírása: …………………………………………….. 

Ellátást nyújtó aláírása:……………………………………… 

Utógondozó aláírása:………………………………………… 
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                                                                                                                                                      14. számú melléklet 

 
UGE ellátottak ellátmány igénylése átutalás esetére 

 
20…... év ……………………… hó 

 

S
o

rs
zá

m
 

Név 
(UGE ellátott) 

Ellátást 
elrendelő 
határozat 

száma 

Ellátás 
kezdő 

időpontja 
a határozat 

szerint 

Ellátás 
befejező 
időpontja 

a határozat 
szerint 

Ellátás 
jogcíme 

Ellátás 
összege 

Számlaszám 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

 
 

Az igénylést minden hó 25. napjáig kell a Központba beküldeni. 
 

Dátum: ……………………………………………………………….. 
 
  …………………………………………… 
  igénylő aláírása 
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                                                                                                                                        14.a. számú melléklet 

 
UGE ellátottak ellátmány igénylése készpénzes kifizetés esetére 

 
20…... év ……………………… hó 

 

S
o

rs
zá

m
 

Név 
(UGE ellátott) 

Ellátást 
elrendelő 
határozat 

száma 

Ellátás 
kezdő 

időpontja 
a határozat 

szerint 

Ellátás 
befejező 
időpontja 

a határozat 
szerint 

Ellátás 
jogcíme 

Ellátás 
összege 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 
 

Az igénylést minden hó 25. napjáig kell a Központba beküldeni. 
 

Dátum: ……………………………………………………………….. 
 
  …………………………………………… 
  igénylő aláírása 


