A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály feladatai körében ellátja különösen:

-

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint az
annak felhatalmazása alapján kiadott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III.27.) Kormányrendeletben meghatározott;

-

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben,
valamint annak felhatalmazása alapján kiadott a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendeletben, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott;

-

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott
rendeletekben meghatározott;

-

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvényben, az annak felhatalmazása alapján kiadott a szabálysértésekről,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV.13.) BM rendeletben; a szabálysértési
jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvényben; a 21/2017 (VIII. 23.) BM rendelettel
módosított szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014.
(XII.5.) BM rendeletben; a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI.27.) IRM rendeletben; a
szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás
és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek
kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII.5.) BM rendeletben; a büntetőeljárásban, a
szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás
során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 39/2017 (XII.29.) BM
rendeletben; a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő
adatközlés formájáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített
adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra
tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV.13.)
BM rendeletben;

-

a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvényben meghatározott;

-

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott;

-

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben, a cirkuszi
menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes
szabályairól szóló 222/2007. (VIII.29.) Kormányrendeletben meghatározott;

-

a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvényben, a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben,
valamint a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az
ingatlanvagyon- értékelő- és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő
végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013.
(VI.28.) NGM rendeletben meghatározott;

-

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.)
Kormányrendeletben meghatározott;

-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nemzeti köznevelési törvény
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendeletben, a pedagógiai szakszolgálati
intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben meghatározott;

-

a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben és annak felhatalmazása alapján
kiadott rendeletekben meghatározott;

-

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott
rendeletekben meghatározott;

-

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII törvényben és annak felhatalmazása alapján
kiadott rendeletekben meghatározott;

-

a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben és annak felhatalmazása
alapján kiadott rendeletekben meghatározott;

-

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben és az utak építésének, forgalomba
helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012.(V. 10.)
Kormányrendeletben meghatározott;

-

a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvényben és annak
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;

-

a fegyveres biztonsági őségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLXI. törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;

-

a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának
kiadásáról
szóló
100/1997.
(VI.13.)
Kormányrendeletben
meghatározott;

-

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott
rendeletekben meghatározott,

-

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.
(II. 10.) Korm. rendeletben meghatározott,

-

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben, továbbá a jogi segítségnyújtás
keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások
igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII.27.) IM rendeletben és
a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és
visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII.19.) Korm.
rendeletben meghatározott;

-

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi
CXXXV. törvényben, továbbá az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem
tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem
hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 29/2017. (XII.27.) IM rendeletben
és a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélye iránti eljárás, valamint a

pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló
420/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott;

-

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott

feladatokat.
A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály részletes feladatai különösen:
Szociális igazgatás, hadigondozottakkal kapcsolatos feladatellátás
a)

az

időskorúak

járadéka

megállapításával,

a

kérelem

elutasításával,

a

jogosultság

megszüntetésével,
aa) hajléktalan személynek az át nem vett folyósított járadéka esetén az ellátás
fenntartásával, illetve megszüntetésével,
ab) mint a hajléktalan személy részére a járadékot korábban megállapító Járási Hivatal az
általa megállapított ellátás folyósításának megszüntetésével,
ac) az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek fennállásának vizsgálatára irányuló
felülvizsgálattal,
ad) a jogosult személynek az adatváltozásaival,
b) az ápolási díj megállapításával, a kérelem elutasításával, a jogosultság megszüntetésével,
ba) a szociális jogszabályokban meghatározott esetben a szakértő kijelölésével,
bb) a háziorvosi igazolás, a jogszabályban meghatározott szakvélemény felülvizsgálatának
kezdeményezésével,
bc) az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállásának vizsgálatára irányuló
felülvizsgálattal,
bd) a Nemzeti Eszközkezelőnél lakóingatlan megvételére irányuló eljárásban a hiteladós
kérelmére az ápolási díjra való jogosultságról az igazolás kiállításával,
c) közgyógyellátásra jogosult személynek az adatváltozásaival, a jogosultság megállapításával, a
kérelem elutasításával, a jogosultság megszüntetésével,
ca) a szociális törvényben és a végrehajtási rendeletében meghatározott esetekben a kérelem
érdemi vizsgálat nélküli elutasításával,
cb) a háziorvos igazolásának az ügyintézésre kijelölt járási hivatal felé történő továbbításával,
cc) a szakkérdés vizsgálatára irányuló megkereséssel,
cd) az egyéni gyógyszerkeret újbóli megállapítására irányuló felülvizsgálattal,
ce) az ügyintézésre kijelölt járási hivatal kezdeményezésére az egyéni gyógyszerkeret
felülvizsgálatára irányuló kezdeményezéssel,
cf) a az ügyintézésre kijelölt járási hivatal és a Járási Hivatal nyilvántartása szerinti adatoknak
egyeztetésével,
cg) kérelem elutasítása esetén az ügyfél tájékoztatási kötelezettségével,
d)

egészségügyi

szolgáltatásra

való

jogosultság

megállapításához

jövedelmi

feltételek

teljesülésének vizsgálatával, a szociális rászorultság megállapításával, a kérelem elutasításával, a
jogosultság megszüntetésével,

da) a szociális rászorultság igazolásával,
db) az egészségbiztosítási szerv felé a külön jogszabály szerinti bejelentési kötelezettséggel,
dc) a jogosult személynek az adatváltozásaival,
e) az aktív korúak ellátására jogosult személynek az adatváltozásaival, a jogosultság
megállapításával, a kérelem elutasításával, a jogosultság szüneteltetésével, a jogosultság
megszüntetésével,
ea) hajléktalan személynek az át nem vett folyósított járadéka esetén az ellátás
fenntartásával, illetve megszüntetésével,
eb) mint hajléktalan személy részére a jogosultságot korábban megállapító Járási Hivatal az
általa

megállapított

ellátás

folyósításának

szüneteltetésével,

illetve

a

folyósítás

megszüntetésével,
ec) az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek fennállásának vizsgálatára
irányuló felülvizsgálattal,
f)

a hadigondozási igényjogosultságról, a hadirokkant járadékosztályba sorolásáról és az

orvosszakértői szerv szakvéleményében megjelölt gyógyászati segédeszköz, valamint a hadi
eredetű fogyatkozás megnevezéséről rendelkező döntéssel,
fa) a pénzellátások — beleértve az egyösszegű térítést, a rendszeres járadékot és a temetési
hozzájárulást is — megállapításával és összegszerűségével, a járadékösszeg növelésével,
fb) a hadigondozott közgyógyellátásra jogosító igazolványa és a hadigondozotti igazolvány
kiadásával,
fc) a pénzellátás szüneteltetésével, megszüntetésével, valamint a jogalap nélkül felvett
pénzellátás visszafizetésével,
fd) a hadigondozási igényjogosultság megszüntetésével,
fe) a rehabilitációs és szakértő szerv elé történő utalással, illetve a rehabilitációs és szakértő
szerv szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresésével,
ff) a hadigondozotti nyilvántartásba vételével,
fg) a nyugdíjfolyósító szerv megkeresésével,
fh) a hadigondozási igazolvány igénylésével, kiállításával.
kapcsolatos feladatokat.
Gyámügyi igazgatás
A gyermekek védelme érdekében:
a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál
vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél (a
továbbiakban: nevelőszülő), vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékosok
vagy pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén –
családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot
rendel,
b) megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését,

c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés
felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról,
d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes
gyermekvédelmi gyámot rendel,
e) a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben vagy javítóintézetben lévő szülője együttes
elhelyezéséhez kapcsolódóan
ea) dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya–gyermek részlegén vagy a
javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő
elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról,
eb) véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vagy a javítóintézet
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes
elhelyezéséről, és
ec) a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának vagy a javítóintézet igazgatójának az
együttes elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a
gyermek kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket,
f)

dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról,

g) figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő
kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való
együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás
igénybevételét,
h) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről,
i)

dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy
hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,

j)

dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről,

k) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét,
l)

dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek
nevelési felügyeletéről,

m) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban,
n) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek
megszüntetéséről,
o) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a
kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról,
p) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését
és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának
szüneteltetését,
q) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében,
r)

a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az
illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot
szakvélemény elkészítésére.

1. A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban:

a)

dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról,

b)

dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.

2. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét,
c) hozzájárul
ca) a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való
részvételéhez,
cb) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy
apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes
képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja
meg,
cc) a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához,
d) eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha
da) az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,
db) az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a
hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn,
e) jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének
megdöntése iránt,
f) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, és
g) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették.
4. A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke érdekében
a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,
b) a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a
gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról.
5. Az örökbefogadással kapcsolatban
a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,
b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy
általi örökbefogadásához.
6. Szükség esetén pert indíthat, illetve kezdeményezhet

a) a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok
gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek
kiadása,
b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,
c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,
d) a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet
részlegesen
változtatása,

korlátozó
a

gondnokság

cselekvőképességet

cselekvőképességet
teljesen

korlátozó

teljesen

korlátozó

gondnokság

gondnokságra

cselekvőképességet

részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet részlegesen
korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok
módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése,
e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása.
iránt.
7. Feljelentést tesz:
a) a gyermek veszélyeztetése,
b) a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy
c) az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény
miatt.
8. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak nyilvánítását.
9. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban:
a) dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról,
indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben kötelező
gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli
el,
b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhatósági határozat végrehajtásáról,
c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
d) dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és vallásszabadság
körébe tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, valamint a
szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy
kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el,
e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához,
f) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról,
g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási
helynek az elhagyását,
h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,
i) eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20.
napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével

kapcsolatos ügyben, továbbá – a Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással
kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, valamint a gyermektartás és a
családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a
tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági
nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére –
közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj
leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében,
j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység
keretében történő foglalkoztatását, és
k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének
elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében.

10.

A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal

kapcsolatban:
a) a gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes
gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként
kirendeli,
b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket,
c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám és
helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét,
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot,
e) külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot,
eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a
munkadíjukat,
f) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak az
előzetes

jognyilatkozatok

nyilvántartásába

való

bejegyzésre

jogosult

bíróságnak

történő

megküldéséről, és
g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti,
elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót,
h) hozzájárul a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban
részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelméhez.

11.

A vagyonkezeléssel kapcsolatban:

a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy
fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált
értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb
tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza,
amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona,

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
c) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,
d) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával
kapcsolatos ügyekben,
e) közreműködik a hagyatéki eljárásban.

12.

A gyámhatóság a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdésében

meghatározott esetben ügygondnokot rendeli ki.

13.

A gyámhivatal kirendeli az idegenrendészeti hatóság megkeresésére az eseti gondnokot vagy

az eseti gyámot a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény 87/D. § (7) bekezdésében meghatározott esetben.
Szabálysértési igazgatással kapcsolatban
a) minősíti a szabálysértési feljelentéseket,
b) a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytat le,
c) szükség esetén dönt a kényszerintézkedések alkalmazásáról,
d) a feljelentés minősítése alapján döntést hoz a feljelentés elutasításáról, a büntetés kiszabásáról,
illetve az eljárás megszüntetéséről,
e) kiszabja az eljárás során felmerült szabálysértési költséget,
f) kérelemre megállapítja az eljárás során meghallgatott tanúk költségtérítését,
g) intézkedik a szabálysértési költség végrehajtása, a szabálysértéssel okozott kár megtérítése
érdekében,
h) figyelemmel kíséri a szabálysértési hatóság határozatainak végrehajthatóságát, szükség esetén
intézkedik a végrehajtás foganatosítása felől (gondoskodik a kiszabott büntetés végrehajtásáról),
i) naprakészen vezeti a szabálysértési központi nyilvántartási rendszert és abból a hatályos
jogszabályban meghatározott rendben adatot szolgáltat,
j) gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint a más szerv által kiszabott helyszíni
bírság végrehajtásáról, továbbá a bíróság által kiszabott eljárási költség végrehajtásáról,
k) teljesíti a szabálysértési jogsegély kérelmekkel összefüggő feladatokat.
Növényvédelmi igazgatással kapcsolatban gondoskodik a vetéstervek kifüggesztéséről.
Környezet- és természetvédelmi igazgatással kapcsolatban
a)

levegőtisztaság-védelemmel összefüggő bejelentés alapján megindítja a hatósági eljárást,
kötelezi a jogsértést elkövető személyt a légszennyező tevékenység abbahagyására, szükség
esetén levegővédelmi bírság kiszabása felől intézkedik,

b)

ellátja a fegyveres biztonsági őrséggel, a természetvédelmi őrszolgálattal, valamint az
önkormányzati

természetvédelmi

őrszolgálattal

való

együttműködéssel

összefüggő

feladatokat.
Földművelésügyi igazgatással kapcsolatban
a)

részt vesz a földkiadó bizottság megválasztása céljából a részarány-földtulajdonosok
közgyűlésének (részközgyűléseinek) összehívásában,

b)

részt vesz a mezőgazdasági igazgatási szerv által kezdeményezett részarány-földtulajdonok
közgyűlésének összehívásával összefüggő feladatokat,

c)

ellátja a vonatkozó jogszabályban megjelölt határozatnak és jogkövetkezményeinek
értesítésével kapcsolatos feladatokat,

d)

kijelöli a termőföld zárgondnokának javasolt személyt vagy szervezetet a bírósági
végrehajtásról szóló törvény alapján.

Kereskedelmi igazgatással kapcsolatban
a)

az üzletszerűen végzett társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység folytatására
irányuló szándék bejelentése alapján a jogszabályban foglalt feltételek teljesítése esetén a
szolgáltatót nyilvántartásba veszi,

b)

az üzletszerűen végzett társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenységet folytató
természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet és gondoskodik
a nyilvántartás közzétételéről,

c)

nyilvántartást vezet az üzletszerűen végzett társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység
folytatásától eltiltott természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről és gondoskodik a
nyilvántartás közzétételéről,

d)

ellenőrzi az üzletszerűen végzett társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenységet folytató
szolgáltatók tevékenységét, szükség esetén a jogszabályi feltételek hiányában működő
szolgáltatót a tevékenységtől a jogszabályban meghatározott időre eltiltja, illetve törli a
hatósági nyilvántartásból,

e)

ellenőrzi az ideiglenes menazséria működését, szükség esetén intézkedik az állatoknak az
állandó menazsériába történő visszaszállításáról.

Kommunális igazgatással kapcsolatban
a) engedélyezi a temetkezési szolgáltatási tevékenység megkezdését,
b) engedélyezi a szolgáltató részére újabb telephely létesítését vagy a telephely megváltoztatását,
b) az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatókról nyilvántartást vezet és gondoskodik a
nyilvántartás közzétételéről,
c) ellenőrzi és felügyeli a temetkezési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezetek tevékenységét,
d) a jogszabályi feltételek hiányában vagy a jogszabályi előírások megsértésével működő
szolgáltató engedélyét haladéktalanul visszavonja,
e) szükség esetén a jogsértés súlyának figyelembe vételével bírságot szab ki,

f) ellenőrzi a temetők és köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő, jogszabályban
meghatározott előírások és feladatok teljesítését.
Vízügyi igazgatással kapcsolatban
a) a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, szükség esetén kötelezi az ingatlan tulajdonosát
az ingatlana közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás
biztosításhoz szükséges víziközmű-rendszerbe történő bekötésére,
b) közreműködik a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő
építmény, berendezés stb. elbontásának, leszerelésének, átalakításának végrehajtásában,
c) megegyezés hiányában dönt a szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési
szolgalom alapításáról, illetve a tűrési kötelezés megszüntetéséről,
d) közreműködik a nádaratással, nádégetéssel összefüggő feladatok ellátásában,
e) közreműködik a területi közcélú vizilétesítmények, illetve közcélú vizimunkák költségeinek –
vizitársulat hiányában – kivetésével összefüggő feladatok ellátásban.
Közlekedésigazgatással kapcsolatban
a) engedélyezi az ágazati jogszabályokban meghatározott járdák, gyalogutak és azok műtárgyai
építését, korszerűsítését, fennmaradását és megszüntetését,
b) forgalomba helyezi az ágazati jogszabályokban meghatározott járdákat és gyalogutakat,
c) az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés
vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben eljár,
d) eljár a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan
tulajdonosával szemben.
Ipari- és kereskedelmi igazgatással kapcsolatban
a) távhőszolgáltatással összefüggésben ellátja a szolgáltatói hőközponttal kapcsolatosan a
használati jog alapításával, összefüggő feladatokat, továbbá közreműködik a fizetendő kártalanítás
mértékének megállapításában,
b) kötelezi a fogyasztót a távhőszolgáltatónak a felhasználási helyre történő bejutásának érdekében
a szolgáltatóval való együttműködésére és részére tűrési kötelezettséget állapít meg,
c) villamos energia- és földgázellátással összefüggésben kötelezi a fogyasztót a fogyasztásmérő
leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének; az ellátásból történő kikapcsolásának; a
felhasználói berendezés ellenőrzésének érdekében, az elosztóval történő együttműködésre,
valamint részére tűrési kötelezettséget állapít meg,
d) a tűrési és együttműködési kötelezettség megállapítása ellenére fennálló együttműködés
hiányában a fogyasztóval szemben elrendeli és lefolytatja a végrehajtási eljárást.
Oktatási igazgatással kapcsolatban

a) gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az
állami intézményfenntartó központ, és tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzője számára,
b) hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, valamint a szakértői vizsgálatokon
való megjelenést,
c) döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény
megállapításával, illetve a szakértői véleményekben foglaltakkal összefüggésben,
d) közreműködik az írásbeli érettségi vizsga lebonyolításával kapcsolatos feladatokban, részt vesz
az érettségi vizsga feladatlapjainak átadás-átvételében, gondoskodik a feladatlapoknak a vizsga
napjáig történő biztonságos őrzéséről, illetve a vizsga napján a feladatlapokat átadja az oktatási
intézmények arra felhatalmazott képviselőjének,
e) ellátja a nevelési oktatási-intézményekben elrendelt rendkívüli szünettel kapcsolatos feladatokat,
f) dönt a tankötelezettségi korhatárt megelőző iskolakezdésről,
g) nevelőtestületi javaslat alapján kötelezi a tanulót pszichológiai vizsgálaton való megjelenésre.

Jogi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok tekintetében
a) biztosítja a vonatkozó jogszabályok alapján a jogi segítő (pártfogó ügyvéd) igénybevételének
jogát a hozzá forduló ügyfelek számára, peren kívüli és peres ügyekben egyaránt, jogszabályban
meghatározottak alapján méltányosságot gyakorol;
b) dönt a támogatás engedélyezéséről és annak mértékéről, illetve a kérelem elutasításáról;
c) az ügyfél kérelmére dönt a pártfogó ügyvéd kirendeléséről, döntését közli az ügyfélen kívül az
eljáró bírósággal és a kirendelt ügyvéddel;
d) határozattal megállapítja a pártfogó ügyvéd - törvény alapján megillető - díjának mértékét,
kérelemre díjelőleget állapít meg, rendelkezik a díj viseléséről;
e) eljár a pártfogó ügyvéd díjának kifizetése és visszatérítése érdekében;
f)

szükség esetén a támogatásra való jogosultságot felülvizsgálja, és dönt a már megállapított
támogatás megvonásáról, hatályában való fenntartásáról;

g) a

támogatás

iránti

kérelem

elbírálásakor,

illetve

a

támogatás

engedélyezésének

felülvizsgálatakor - szükség esetén - eljár a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzése
érdekében a tényállás tisztázása végett,
h) a támogatás igénybevételéről a jogszabály által meghatározott tartalommal nyilvántartást vezet;
a támogatási kérelmeket iktatja;
i)

a támogatás visszatérítését határozattal megállapítja, a tartozást a véglegessé vált határozat
alapján nyilvántartja, a teljesítés elmulasztása esetén megkeresi a tartozás összegének
behajtására hatáskörrel rendelkező szervet, jogszabályi feltételek esetén méltányosságot
gyakorol;

j)

ellenőrzi, hogy a jogi segítők által kiállított számlák és a teljesítési igazolás megfelel-e az
engedélyező határozatban foglaltaknak;

k) elvégzi a jogi segítők és pártfogó ügyvédek által kiállított számlák számszaki átvizsgálását, a
számlákat iktatja, nyilvántartja;
l)

a jogi segítők és pártfogó ügyvédek által kiállított számlákat – a jogszabályban előírt módon – a
Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztálya részére továbbítja;

m) továbbítja az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelmeket és
a jogszabályban foglalt esetekben végzi a tolmácsolással, fordítással kapcsolatos feladatokat;
n) a Kormányhivatal és az Igazságügyi Hivatal által megadott szempontok szerint kimutatást,
elemző

jelentést

készít,

illetve

a

megadott

határidőben

statisztikai

adatszolgáltatási

kötelezettséget teljesít, a belső szabályzatok, utasítások által meghatározott rend szerint;
büntetőeljárásban jogi segítségnyújtás keretében a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a

o)

magánfél, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt részére a pártfogó ügyvéd díjának és
költségeinek (a továbbiakban: pártfogó ügyvédi díj) állam általi előlegezéséről és jogszabályban
meghatározott esetben viseléséről döntéshozatal;
p) büntetőeljárásban a terhelt részére a kirendelt védő díjának és költségeinek állam általi
előlegezése és viselése tárgyában döntéshozatal.
Áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok tekintetében
a) a jogszabályban megállapított határidőn belül dönt a benyújtott kérelem alapján a szolgáltatás
nyújtásáról, illetve a kérelem elutasításáról;
b) az áldozat szükségleteit a miniszteri kérdőív alapján felméri, nyilvántartja;
c) az áldozat áldozati státuszának igazolására hatósági bizonyítványt állít ki és továbbítja azt az
illetékes szervek felé;
d) szükség esetén – a jogszabályban meghatározott jogkörökben – eljár a kérelemben foglaltak
valódiságának ellenőrzése érdekében;
e) áldozatsegítő szolgáltatásként dönt az azonnali pénzügyi segély tárgyában benyújtott
kérelemről, melynek során megállapítja az azonnali pénzügyi segély összegét, gondoskodik
annak helyi pénztárból történő kifizetéséről, kezdeményezi postai úton, illetve bankszámlára
való utalással történő kifizetését, vagy visszautasítja azt;
f)

áldozatsegítő szolgáltatásként biztosítja az érdekérvényesítés elősegítését; ennek érdekében
különösen: jogi tanácsot ad, illetve szükség esetén továbbítja a kérelmet a jogi segítségnyújtó
szolgálathoz, a hozzá forduló ügyfelet tájékoztatja a büntető-, illetve szabálysértési eljárásbeli
jogairól és kötelezettségeiről, a számára elérhető támogatások fajtáiról és az igénylés
feltételeiről, jogérvényesítési lehetőségekről, az áldozatsegítésben részt vevő állami,
önkormányzati, civil és egyházi szervezetek elérhetőségéről, és a bűncselekmény/tulajdon
elleni szabálysértés típusára figyelemmel az ismételt áldozattá válás elkerülésének
lehetőségeiről, valamint érzelmi és egyéb segítséget ad a sérelem rendezéséhez;

g) kárenyhítési eljárásban támogató hatóságként jár el, segíti az áldozatot a nyomtatvány
kitöltésében, továbbítja a kérelmet a döntő hatóságnak, útmutatást ad a kiegészítő adatok
iránti megkeresés teljesítéséhez, illetve szükség szerint beszerzi a kiegészítő adatokat;

h) szükség esetén a támogatás visszatérítését határozattal megállapítja, a tartozást a
véglegessé vált határozat alapján nyilvántartja; a teljesítés elmulasztása esetén megkeresi a
tartozás összegének behajtására hatáskörrel rendelkező szervet;
i)

a támogatás igénybevételéről – a jogszabály által meghatározott tartalommal – nyilvántartást
vezet;

j)

az áldozati jogok érvényesülését figyelemmel kíséri, ennek keretében tájékoztatást kér az
áldozatokkal kapcsolatba kerülő hatóságoktól, intézményektől, szervezetektől. Az Igazságügyi
Hivatal által megadott szempontok szerint kimutatást, elemző jelentést készít, illetve
statisztikai adatszolgáltatást végez.

Fogyasztóvédelmi igazgatással kapcsolatban
a) az

Éves

Vizsgálati

Programban

meghatározott

témavizsgálatok

és

piacfelügyeleti

tevékenységek keretében ellenőrzi az áruk forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására
vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását, vizsgálatot folytat a fogyasztókat
érintő ügyekben, mely vizsgálatok során próbavásárlást végezhet;
b) a vizsgálatok megállapításait a helyszínen írásban rögzíti;
c) jegyzőkönyv ellenében minta és ellenminta vételére jogosult, ha az áru minősége, összetétele
vagy műszaki vizsgálattal állapítható meg;
d) fogyasztók által benyújtott panaszokat, közérdekű bejelentéseket, kérelmeket megvizsgálja;
e) a hatáskörébe tartozó fogyasztóvédelmi jogsértések esetén kötelezi a jogsértőt a
jogszabályok betartására, szükség esetén fogyasztóvédelmi bírságot szab ki;
f)

a kiszabott bírság teljesítésének elmulasztása esetén megkeresi a behajtására hatáskörrel
rendelkező szervet végrehajtás érdekében, a jogszabályi feltételek esetén méltányosságot
gyakorol;

g) ellenőrzi a kötelezésben foglaltak teljesítését.

