Nevelésbe vétel
Hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megnevezése:
Járási Hivatal,
Ha a gyermeket nevelésbe vették, a gyámhivatal illetékessége mindaddig fennáll,
ameddig a gyermek lakóhelye nem változik meg. Ha a gyermek lakóhelye
megváltozik, a gyámhivatal illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. Az
illetékességváltozás a gyermek valamennyi, a gyámhivatal hatáskörébe tartozó
ügyére kiterjed.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
- Személyazonosításra alkalmas igazolvány (érvényes személyi igazolvány, útlevél,
vagy kártyaformátumú jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.)
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának adattartalma
- környezettanulmány
- jövedelemigazolások
- egyéni elhelyezési terv és javaslat
- a család-és gyermekjóléti központnál lévő iratok
- vagyonleltár
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Írásban, vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve bejelentésre hivatalból.
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: nincs
Az ügyintézés határideje:
45 napon belül
Ügymenet leírása:
A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha a gyermek számára
családbafogadó gyám rendelésére nem kerülhet sor, és a gyermek fejlődését családi
környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított
szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve
attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a
családján belül nem biztosítható, vagy a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti
jogát a bíróság megszüntette, vagy a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy a
gyermeknek más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője, a gyermek
ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél, és a
gyermek ismeretlen szülőktől származik, vagy a szülő gyermeke örökbefogadásához
az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló
nyilatkozatot.
Alapvető eljárási szabályok:
A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételének elrendelése előtt a gyermek
gondozási helye szerint illetékes gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai

véleményére alapozott elhelyezési javaslatot szerez be a gyermekvédelmi
szakszolgálattól.
A nevelésbe vétel ideje alatt a szülők szülői felügyeleti joga szünetel. Gyermekükkel
kötelesek kapcsolatot tartani annak érdekében, hogy a nevelésbe vétel minél
hamarabb megszüntethető legyen, kötelesek utána gondozási díj fizetésére. A
szülőket a gyermekvédelmi szakszolgálat és a gyermekjóléti szolgálat
családgondozója segíti abban, hogy ismételten képessé váljanak gyermekük
visszafogadására.
A gyámhatóság a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét a gyermek
gondozási helyét első alkalommal meghatározó döntés véglegessé válását követő
első két évben félévente felülvizsgálja, kivéve ha a gyermek nevelésbe vétele
megszüntetésének, családbafogadásának vagy örökbefogadásának előkészítése
zajlik, vagy a gyermek elhelyezése, illetve a szülői felügyeleti jog megszüntetése
tárgyában per van folyamatban.
A gyámhatóság a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét a gyermek
gondozási helyét első alkalommal meghatározó döntés véglegessé válását követő
harmadik évtől kezdve évente, kilenc év fölötti gyermek esetében a gyermek
gondozási helyét első alkalommal meghatározó döntés véglegessé válását követő
harmadik évtől kezdve kétévente felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat
eredményeképpen a nevelésbe vétel megszüntetésre kerül, a gyámhatóság legalább
egy év időtartamra utógondozót rendel a gyermek visszailleszkedésének elősegítése
érdekében.
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

