
1. „Tájékoztató a feladatokról, tevékenységekr ől”  

A megyei szakigazgatási szervek feladatait és tevékenyégét áttekintve az alábbiak szerint módosítom 
a Szociális és Gyámhivatal feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztatót:  

16. Szociális és Gyámhivatal 

I. Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály 

1. A Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály koordináció s feladatai tekintetében: 

• Tájékoztatja a minisztert az ellenőrzési tervről, valamint az ellenőrzések és vizsgálatok 
tapasztalatairól; 

• Szakmai koordinációs értekezletet hív össze, elsősorban a gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatásköröket ellátó hatóságok, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók számára; 

• Közreműködik az ágazati képzések, továbbképzések szervezésében; 
• Véleményezi a helyi önkormányzatnak az önkormányzati ellátórendszer átalakítására 

vonatkozó javaslatait, és szükség esetén kezdeményezi a javaslatok megváltoztatását; 
• Elősegíti és koordinálja a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó programok 

indítását a veszélyeztetett, továbbá a bűncselekményt elkövetett, de nem büntethető, valamint 
a büntetőeljárás alá vont gyermekek számára; 

• Minden év június 30. napjáig az előző évre vonatkozóan jelentésben elemzi az illetékességi 
területén a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét, és értékeli a 
bűnmegelőzési tevékenységet; 

• Egyeztető értekezletet tart a jelentés ismertetése és a bűnmegelőzés érdekében elvégzendő 
feladatok megvitatása céljából; 

• Szervezi a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képzését illetve hivatásos 
támogatóvá történő átképzését, továbbá gondoskodik a hivatásos gondnokok évenkénti  
továbbképzéséről; 

• Részt vesz az ágazati képzések lebonyolításában, szakmai képzéseket, továbbképzéseket 
szervez; 

• Kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező 
központi és területi államigazgatási szervekkel valamint az Emberi Erőforrás Minisztérium 
illetékes főosztályával. 

 
2. A Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály egyedi közh atalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 
tekintetében: 

• Első fokon dönt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző 
szolgáltatók, intézmények, hálózatok hatósági szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzéséről, módosításáról, törléséről és ellenőrzéséről a hatáskörébe utalt ügyekben;  

• Ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzat jegyzőjének és a járási 
gyámhivatalnak a szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését; 

• A gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén javaslatot tesz fegyelmi 
felelősségre vonás alkalmazására, illetve büntetőeljárást kezdeményez a gyermek sérelmére 
elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén; 

• Ellátja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, 
intézmények, hálózatok működési engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló jogszabály által a 
hatáskörébe utalt ellenőrzési feladatokat; 

• Másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének, a járási 
gyámhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben, valamint az ügyészség és 



a bíróság kivételével a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény szerinti beutaló szerv által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés tekintetében; 

• Ellenőrzési jogkörében legalább négyévente ellenőrzi a gyámhatóságok gyámügyi- és 
gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét; 

• A gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter utasítása alapján meghatározott 
témakörben az ellenőrzési tervben meghatározottakon túl vizsgálatot folytat le; 

• Nyilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt adatokról; 
• Elkészíti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekkel, szolgáltatásokkal, illetve a 

gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos éves statisztikai jelentést. 

II. Szociális Hatósági és Ellen őrzési Osztály 

1. A Szociális Hatósági és Ellen őrzési Osztály koordinációs feladatai tekintetében: 

• Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvényben meghatározott önkormányzati ellátási kötelezettségek teljesítését. Amennyiben az 
önkormányzat ellátási kötelezettségéből adódó feladatainak, különösen fenntartói, illetve a 
szolgáltatástervezési koncepció elkészítésére vonatkozó feladatának nem tesz eleget, 
megfelelő határidő kitűzésével felszólítja az önkormányzatot a feladat teljesítésére; 

• Részt vesz az ágazati képzések lebonyolításában, szakmai képzéseket, továbbképzéseket 
szervez; 

• Kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező 
központi és területi államigazgatási szervekkel és az Emberi Erőforrás Minisztérium illetékes 
főosztályával. 

2. A Szociális Hatósági és Ellen őrzési Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsola tos 
feladatai tekintetében: 

• Ellátja a jegyző és járási gyámhivatalok szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését, 
másodfokon eljár a jegyző és a járási hivatal hatáskörébe tartozó szociális hatósági ügyekben, 
figyelemmel a külön jogszabályban meghatározott hatásköreire; 

• Dönt a szociális szolgáltatók, intézmények hatósági szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzéséről, módosításáról, törléséről és ellenőrzéséről a hatáskörébe utalt ügyekben; dönt 
továbbá a tartós bentlakásos szociális intézmény fenntartója kérelmére a folyó évi térítésidíj-
hátralék erejéig a jelzálogjog bejegyzés kezdeményezéséről; 

• Eljár első fokon a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos 
ügyekben, illetve dönt a szerzési és átalakítási támogatási utalványok kiadásáról; 

• Felügyeleti szervként eljár az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével 
kapcsolatos ügyekben, elbírálja a jogorvoslati kérelmeket; 

• Első fokon dönt az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli 
foglalkoztatása esetén a szociális foglalkoztatási engedélyek kiadásáról. Ellenőrzi az 
engedélyezett foglalkoztatást, valamint nyilvántartást vezet a szociális foglalkoztatásról; 

• Nyilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt adatokról. 

 


