Utógondozás
Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:
Járási Hivatal
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél,
vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.)
- nevelésbevétel megszüntetéséről rendelkező végleges gyámhivatali határozat
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Fiatal felnőtt által írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve kiskorú
esetén nevelésbe vétel megszüntetését követően hivatalból.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs
Az ügyintézés határideje:
A kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül, hivatalból a nevelésbe vétel
megszüntetésével egyidejűleg.
Ügymenet leírása:
A nevelésbe vétel megszűnése után a gyermek és a fiatal felnőtt részére, utóbbi
kérelmére a gyámhatóság a családba történő visszailleszkedés elősegítésére, az
önálló életkezdésének megsegítése érdekében, vagy az otthonteremtési támogatási
kérelem elbírálásakor részére utógondozót jelöl ki.
Alapvető eljárási szabályok:
Az utógondozást a gyermek tekintetében a lakóhelye szerinti család-és gyermekjóléti
központ, a fiatal felnőtt tekintetében a nevelőszülői hálózatot működtető, a
gyermekotthon, az utógondozó otthon vagy a külső férőhely működtetője látja el. A
kirendelt utógondozó évente, illetve a gyámhatóság felhívására szükség szerint, a
kirendelés megszűnésekor köteles tájékoztatást adni az utógondozás eredményéről.
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

4.9.Utógondozói ellátás
Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:
Járási Hivatal,
A fiatal felnőttek utógondozói ellátása ügyében az a gyámhivatal illetékes, amely az
önjogúvá válással összefüggésben döntött.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél,
vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.)
- lakóhelyet igazoló hatósági igazolvány,
- befogadó nyilatkozat,
- iskolalátogatási igazolás, vagy
- munkaügyi központ igazolása
- nevelésbevétel megszüntetéséről rendelkező végleges gyámhivatali határozat
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs
Az ügyintézés határideje:
60 napon belül.
Ügymenet leírása:
A gyámhatóság a gyermek vagy a fiatal felnőtt kérelmére - a gyermek
nagykorúságának elérése előtt a gyermekvédelmi gyám javaslatának
figyelembevételével - elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal
felnőtt nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és létfenntartását önállóan
biztosítani nem tudja, vagy köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési
intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll,
vagy szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja.
Az utógondozói ellátást a fiatal felnőtt,
- ha létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja a 21. életévének, vagy ha speciális
vagy különleges ellátási szükségletűként töltötte be nagykorúságát, 22. életévének
betöltéséig
- ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval)
tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll a 24. életévének, ha
felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban, 25. életévének betöltéséig,
- ha szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja a felvétel időpontjáig, de
legkésőbb 22. életévének betöltéséig kérheti.

A 25. életévét betöltött, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátása
a fiatal felnőtt kérelmére meghosszabbítható a hallgatói jogviszonya megszűnéséig,
de legkésőbb a 30. életévének a betöltéséig.
Alapvető eljárási szabályok:
A gyám a gyermek nagykorúságának elérése előtt legalább két hónappal felterjeszti
a gyámhatóságnak a gyermek utógondozói ellátására vonatkozó javaslatot.
A jogosultság megállapítása esetén a fiatal felnőtt köteles együttműködni
utógondozójával, köteles betartani a határozatban előírt magatartási szabályokat,
jogosultságának megszűnését 15 napon be kell jelentenie a gyámhatóságnak. A
jogosultságot megállapító határozatnak tartalmaznia kell annak megállapítását, hogy
a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt halmozottan hátrányos
helyzetű. Ha az utógondozói ellátás igénybevételének oka, illetve helye megváltozott,
és az utógondozói ellátás szükségessége a fiatal felnőtt kérelme alapján továbbra is
fennáll, a gyámhatóság határozatban állapítja meg az utógondozói ellátás
igénybevételének új okát, illetve helyét.
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

