
  

  

  

  

HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  

EEGGRRII  JJÁÁRRÁÁSSII  HHIIVVAATTAALL  
 

 

Hatósági Főosztály 

 

 

A Főosztály elérhetőségei 

 

Cím:  3300 Eger, Szarvas tér 1. 

Levelezési cím:  3301 Eger, Pf.: 203 

Telefon:  06 (36) 482-900 

Fax:  06 (36) 482-905 

E-mail:  titkarsag.eger@heves.gov.hu 

Ügyfélfogadás:  H - Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-14:00 

Kormányablak Osztály: H: 7:00-18:00 

 K: 8:00-18:00 

 Sz: 11:00-18:00 

 Cs: 8:00-18:00 

 P: 8:00-16:00 

 

 

A Főosztály főbb feladatai 

 

Gyámügyi szakterületen kérelemre indítható fontosabb elsőfokú hatósági eljárások: 

 

 titkos örökbefogadás 

 nyílt örökbefogadás 

 nemzetközi örökbefogadás 

 kapcsolattartással kapcsolatos döntés 

 kiskorú vagyona 

 gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése 

 családba fogadás 

 gyámság 

 utógondozás, utógondozói ellátás 

 otthonteremtési támogatás 

 nevelésbe vétel felülvizsgálata 

 családi pótlék felülvizsgálata 

 védelembe vétel 

 ideiglenes hatályú elhelyezés 

 nevelésbe vétel 
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 eltűnt személyek holtnak nyilvánítási kérése 

 gondozási hely megváltoztatása 

 családi jogállás rendezése (születendő és megszületett gyermek esetében) - teljes hatályú 
apai elismerő nyilatkozat felvétele, - képzelt szülő megállapítása, - peres ügyek, - gyermek 
család-és utónevének meghatározása, - ismeretlen szülőtől származó gyermek, - rendezetlen 
családi jogállású gyermek, - apa/anya adatai nélkül anyakönyvezett gyermek, - titkolt 
terhességből született gyermek 

 kiskorú házasságkötésének engedélyezése 

 gondnokság alá helyezési eljárás 

 gondnokság alá helyezési felülvizsgálata 

 támogató kirendelése, és felülvizsgálata 

 ügygondnok rendelése, felmentése 

 peren kívül i jogi segítségnyújtás engedélyezése (jogi segítségnyújtás) 

 pártfogó Ügyvédi képviselet  engedélyezése polgári és büntető eljárásban (jogi 
segítségnyújtás) 

 okmánypótláshoz hatósági bizonyítvány (áldozatsegítés) 
 
 

Hatósági szakterületen kérelemre indítható fontosabb elsőfokú hatósági eljárások: 

 

 időskorúak járadéka 

 ápolási díj 

 közgyógyellátás 

 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 hadigondozás 

 tanköteles tanulók nyilvántartása 

 szakértői véleményekkel kapcsolatos felülvizsgálati kérelem 

 szakértői vizsgálaton való megjelentésre kötelezés 

 honosítás 

 egyházi és magán köznevelési intézmények nyilvántartásba vétele 

 egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati köznevelési intézmények működésének 
engedélyezése 

 egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati köznevelési intézmények fenntartóinak 
törvényességi ellenőrzése 

 köznevelési intézmények hatósági ellenőrzése 

 iskolakijelölés fegyelmi vétség miatt az intézményből kizárt, vagy a tanév folytatásától 
eltiltott tanulók számára 

 a tankötelezettség teljesítése a Hídprogramra jelentkezők részére 

 aktív korúak ellátása 

 temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése, ellenőrzése. 
 

 

Építésügyi és Örökségvédelmi szakterületen kérelemre indítható fontosabb elsőfokú hatósági 

eljárások: 

 

 építésügyi és építésfelügyeleti hatósági szolgáltatás 

 építési engedélyezési eljárás 

 összevont engedélyezési eljárás 

 összevont telepítési eljárás 
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 OTÉK előírásától való eltérés engedélyezése 

 használatbavételi engedélyezési eljárás 

 fennmaradási engedélyezési eljárás 

 bontási engedélyezési eljárás 

 jogutódlás tudomásul vételi eljárása 

 használatbavétel tudomásulvételi eljárása 

 veszélyhelyzet esetén végzett munkálatok bejelentésének tudomásulvételi eljárása 

 hatósági bizonyítvány (építésügyi) 

 szakhatósági eljárás és szakkérdés vizsgálat 

 építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés - építőipari kivitelezés helyszíni ellenőrzése 

 építésrendészeti eljárás 

 egyszerű bejelentéshez kötött épületek elkészültét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása 

 hatósági bizonyítvány kiállítása (felügyelet) 

 bejelentésköteles feltárási tevékenységek, valamint a fémkereső műszer hivatás 

gyakorlásához szükséges használatának bejelentése 

 a régészeti feltárás engedélyezése 

 fémkereső műszer használatának engedélyezése 

 régészeti örökségvédelmi engedélyezési eljárás 

 egybefoglalt örökségvédelmi engedélyezési eljárás  

 örökségvédelmi bejelentés tudomásulvételi eljárás védett műemléki érték esetén 

 örökségvédelmi engedélyezési eljárás műemlék esetén. 

 

 


