Megelőző pártfogás
Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:
Járási Hivatal,
A gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhivatal elrendeli a
gyermek védelembe vételét és dönt a védelembe vételhez kapcsolódó kérdésekről, a
felülvizsgálatról, a megelőző pártfogással kapcsolatos kérdésekről, és az erről szóló
határozatát haladéktalanul közli az általános illetékesség szerinti gyámhivatallal.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél,
vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.)
- nyomozó hatóság határozata vagy
- szabálysértési hatóság tájékoztatása
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A jogszabályban meghatározott szervek jelzése, hivatalból
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs
Az ügyintézés határideje:
60 napon belül.
Ügymenet leírása:
A bűncselekmény vagy ez elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt indult
védelembe vétel iránti eljárásban - vagy védelembe vett gyermek esetén a
védelembe vétel soron kívüli felülvizsgálata iránti eljárásban - a gyermek
bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének magas foka esetén a
gyámhatóság elrendeli a gyermek megelőző pártfogását, kötelezi a gyermeket és a
szülőt vagy más törvényes képviselőt a megelőző pártfogó felügyelővel való
együttműködésre, a megelőző pártfogó felügyelővel való rendszeres személyes
találkozásra és a megállapított magatartási szabályok betartására.
A gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének közepes foka
esetén a gyámhatóság a törvényes képviselő kérelmének, a család-és gyermekjóléti
központ javaslatának figyelembevételével dönt a megelőző pártfogás mellőzéséről
vagy fenti intézkedések alkalmazásáról.
Ha a gyermek bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettsége alacsony fokú, a
gyámhatóság a védelembe vételi és megelőző pártfogás iránti eljárást megszünteti,
indokolt esetben felhívja a család-és gyermekjóléti központot az alapellátás
keretében történő segítségnyújtásra.
Alapvető eljárási szabályok:
A nyomozó vagy szabálysértési hatóság jelzésére a gyámhatóság megkeresi a
pártfogó
felügyelői
szolgálatot
környezettanulmány
és
a
gyermek

veszélyeztetettségének
bűnmegelőzési
szempontú
kockázatértékelésének
elkészítése céljából valamint a család-és gyermekjóléti központot javaslata és a
megelőző pártfogással kapcsolatos feladatokat ellátó esetmenedzser kijelölése
érdekében.
Az eljárás során a gyámhatóság tárgyalást tart, majd dönt fentiek szerint a megelőző
pártfogás elrendeléséről vagy mellőzéséről. A megelőző pártfogás elrendelése
esetén a hatóság döntését hivatalból - a védelembe vétel felülvizsgálatának
keretében - legalább évente vagy ha ez indokolt soron kívül felülvizsgálja.
A megelőző pártfogás mellőzése esetén a döntés véglegessé válásától számított 6
hó elteltével esedékes a felülvizsgálat. A megelőző pártfogás megszüntetésére akkor
kerülhet sor ha a gyermek családban történő nevelkedése védelembe vétel nélkül is
biztosítható vagy a fiatalkorú szabadságvesztését vagy javítóintézeti nevelését tölti
illetve ha a fiatalkorúval szemben pártfogó felügyelet intézkedés alkalmazására került
sor. Megszüntethető továbbá a megelőző pártfogás a pártfogó felügyelő vagy a
gyermekjóléti központ javaslatára. A védelembe vétel alapesetben a gyermek
nagykorúvá válásával szűnik meg, de a jogszabályban meghatározott feltételek
esetén legfeljebb huszadik évének betöltéséig tart.
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
-331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
-149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Az ügy intézését segítő útmutatók: nincs
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincs
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: nincs

