
 
 
 
 
 
 

Nagyatádi Járási Hivatal 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 5. Pf.: 40. 

Telefon: (+36 82) 504 052/101 Fax: (+36 82) 504 047 E-mail: hivatal@nagyatad.gov.hu Honlap: www.nagyatad.jaras.gov.hu 

 

Tájékoztató 

  

a Nagyatádi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya hatáskörébe tartozó ügyekről, 

elérhetőségekről, ügyfélfogadásról 

 

Cím: 7500 Nagyatád, Baross G. u. 5. Pf.:40 

Telefon: (+36 82) 504-052 

E-mail: hivatal@nagyatad.gov.hu 

 

Osztályvezető: Matula-Szabó Katalin 

 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály hatáskörébe tartozó ügyek: 

 

1.  Szociális igazgatási feladatok 

 

A feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás 

biztosítása, fenntartása és megszüntetése, nyilvántartások vezetése az alábbiak szerint: 

 

a) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára időskorúak járadéka, aktív korúak ellátásának 

megállapítása; 

b) Ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy, illetve 18. év alatti tartós beteg személy gondozását, 

ápolását végző személy kérelmére ápolási díj megállapítása; 

c) Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása a jogszabályban meghatározott jogosultsági 

feltételek alapján; 

d) Közgyógyellátási igazolvánnyal térítésmentesen igénybe vehető havi rendszeres gyógyító ellátási 

szükségletre vonatkozó háziorvosi igazolás továbbítása szakkérdések vizsgálata során követendő 

eljárásrend szerint; 

e) Közgyógyellátottakról nyilvántartás vezetése, a nyilvántartás adatainak egyeztetése; 

f) Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából szociális rászorultság megállapítása, hatósági 

bizonyítvány kiállítása, nyilvántartás vezetése, bejelentési kötelezettség teljesítése az 

egészségbiztosítási szerv felé; 
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g) A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás folyósításának megszüntetése és az igénybevevő 

kötelezése az ellátás megtérítésére; 

h) Szociális ellátás megtérítésének elrendelése esetén a megtérítés, illetve a kamat összegének 

méltányosságból való csökkentése, elengedése; 

i) A nyilvántartásában kezelt adatok statisztikai célú felhasználása, illetve azokból statisztikai célra 

történő adatszolgáltatás a jogszabályban meghatározottak szerint; 

j) Adatkérés a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, valamint az ingatlanügyi 

hatóságtól a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása céljából; 

k) A havi rendszeres szociális ellátásra való jogosultság feltételeit kétévente, a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felülvizsgálja és a feltételek fennállása esetén az 

ellátást továbbfolyósítja. Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének változása, továbbá tartós 

jövedelemváltozás és az egy háztartásban élő családtagok létszám változása esetén az ellátások 

összegét felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményétől függően dönt az ellátás továbbfolyósításáról 

vagy annak megszüntetéséről. 

 

2.  Gyermekvédelmi és 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 – családba fogadó gyámot vagy 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 rendel, 

e) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 

f) 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, 

g) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 

h) 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, 

i) dönt a gondozási díj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 

j) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
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k) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek nevelési 

felügyeletéről, 

l) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 

m) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 

n) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti 

gondnok elszámolásának elfogadásáról, 

o) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését és a 

szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetését, 

p) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 

q) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az illetékességi 

területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakvélemény 

elkészítésére. 

 

A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban 

 

a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 

b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

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 



Nagyatádi Járási Hivatal 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 5. Pf.: 40. 

 

g)    megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 

 

 

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, feltéve, hogy nincs folyamatban 

a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 

 

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. 

 

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 

korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a 

cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság 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, 

 

 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. 
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A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak nyilvánítását. 

 

 

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 gyámhivatali 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. 

 

A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 

kapcsolatban 
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a) a gyermek részére családba fogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt 

egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 

b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 

c) felügyeli a családba fogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a 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) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 

tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen 

korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelméhez. 

 

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. 

 

 

3. Köznevelési feladatok 

 

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, továbbá hivatalból elrendeli és felügyeli a 

tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést; 
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b) Az állami intézményfenntartó útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a 

lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes óvodának, általános iskolának; 

c) A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg 

szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-

oktatási intézménybe írassa be. A járási hivatal döntése elleni fellebbezést a kormányhivatal bírálja 

el. Ha a szülő a járási hivatal felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a 

járási hivatal a gyermekjóléti szolgálatot értesíti; 

d) A tanköteles tanuló tanulmányai külföldön folytatásának bejelentése. 

 

4. Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely létesítését és ezzel egyidejűleg nyilvántartásba veszi a 

szolgáltatót. 

 

5. Földgázellátással kapcsolatos feladatok 

 

A fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, a földgázelosztási 

szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói 

berendezés ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat 

meg; 

 

6. Hadigondozási feladatok 

 

a) A hadigondozotti ügyekben ellátja az első fokú hatósági feladat-és hatáskört; 

b) Nyilvántartást vezet a hadigondozásba vett személyről; 

c) Megküldi az egyösszegű térítésre, a hadigondozási járadékra és az egyéb pénzellátásokra való 

jogosultságot jogerősen megállapító / módosító / megszüntető határozatát a nyugdíjfolyósító 

szervnek. 

 

7. Környezet-és természetvédelmi feladatok 

 

a) a legfeljebb 500 kWh névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény 

tüzelőberendezés forrásával, 

b) a legfeljebb 140 kWh névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt 

kibocsátó tüzelőberendezés forrásával, 

c) az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona 

fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával, 

d) a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, és 

e) a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos 

levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben jár el első fokon. 
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8. Távhőszolgáltatást érintő feladatok 

 

a) A szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az 

ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére megállapítja a 

használati jogot és a fizetendő kártalanítás mértékét; 

b) Elrendelheti a távhőszolgáltató bejutását a felhasználási helyre, ha a felhasználó, illetve díjfizető 

nem teszi lehetővé a távhő-elszámolási vagy költségmegosztó mérőeszköz leolvasását, 

ellenőrzését, szerződésszegés vagy szabálytalan vételezés esetén a távhőszolgáltatás 

felfüggesztését, illetve a felhasználói berendezés ellenőrzését; 

 

 

 

9. Villamos energiaszolgáltatást érintő feladatok 

 

a) A fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő 

kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre 

vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg; 

b) Mérőhelyre való bejutás engedélyezése a hálózati engedélyes számára biztonságos szolgáltatásra 

vagy betáplálásra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése érdekében. 

 

10. Vízgazdálkodási feladatok 

 

Alapadatokat szolgáltat a vízgazdálkodási információs rendszer (VIZIR) részére a vízgazdálkodási 

feladatok ellátásához. 

 

11. Vízi-közmű szolgáltatással kapcsolatos feladatok 

 

Kötelezi az ingatlan beköttetésére az ingatlan tulajdonosát, amennyiben az ingatlan víziközmű-

rendszerbe beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem 

teljesíti. 

 

12. Temető ellenőrzési feladatok, temetkezési tevékenység engedélyezés 

 

a) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése; 

b) A temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése. 

 

13. Menedékjog 
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a) Határozattal dönt a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a befogadás anyagi 

feltételeinek további igénybevételéről, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátásokról és 

támogatásokról; 

b) Határozattal dönt a befogadás anyagi feltételei, valamint a külön jogszabályban meghatározott 

ellátások és támogatások korlátozásáról, megvonásáról, illetve megtagadásáról; 

c) Nyilvántartást vezet a hatáskörébe tartozó támogatásra jogosult menekült, oltalmazott illetve 

menedékes személy adatairól a támogatásra való jogosultság illetve a visszafizetési kötelezettség 

fennállásáig; 

d) Fogadja a menekültügyi hatóság tájékoztatását az érintett személy menekültként, vagy 

oltalmazottként történő elismeréséről, a nyilvántartásba történő felvétel, személyazonosító 

igazolvánnyal illetve lakcímigazolvánnyal történő ellátás céljából.  

 

 

14. Állampolgársági ügyek 

 

Átveszi és továbbítja az illetékes hatóságnak az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot 

és kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági 

bizonyítvány kiadása iránti kérelmet. 

 

15. Érettségi vizsgák szervezésével összefüggő feladatok 

 

Részt vesz az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti 

elosztásában, valamint átveszi az Oktatási Hivataltól, illetve annak megbízottjától a zárt feladatlap-

csomagokat tartalmazó zárt küldeményeket. 

 

16. Szabálysértési hatósági feladatok  

 

a) Gyakorolja a szabálysértési eljárásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott I. fokú 

szabálysértési hatósági feladat- és hatásköröket a szabálysértési feljelentések minősítése, a 

tényállás tisztázása (szükség esetén ennek keretében az eljárás alá vont személy, illetve a tanú, 

sértett meghallgatása, szakértő kirendelése, meghallgatása), a közbenső és az érdemi döntés 

meghozatala kapcsán. 

b) Közreműködik a szabálysértési határozatokkal kiszabott pénzbírság végrehajtása érdekében. 

 

 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 

 

Hatósági ügyintézés 

 Hétfő:   8:00-12:00, 12:30-16:00 

 Kedd:  8:00-12:00 

 Szerda:             8:00-12:00, 12:30-16:00 
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 Csütörtök: 8:00-12:00 

 Péntek:             8:00-13:00 

 

 

 Gyámügyi ügyintézés 

 Hétfő:   8:00-12:00, 12:30-16:00 

 Kedd:  nincs ügyfélfogadás 

Szerda:  8:00-12:00, 12:30-16:00  

 Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás 

Péntek:             8:00-12:00 

 

 

 

 

Települési ügysegédek ügyfélfogadási rendje: 

 

 Dorogi László 

települési ügysegéd 

Róka Rebeka 

települési ügysegéd 

Hétfő -    Beleg 07:30-09:30 

-   Ötvöskónyi 10:00-12:00 

-    Segesd 12:30-16:00 

     

Nagyatád 08:00-16:30 

Kedd - Szabás 07:30-09.30 
- Kisbajom 10:00-12:00 
- Kutas 12:30-16:00 

- Tarany 07:30-10:00 
- Bolhás 10:30-12:00 
- Kaszó 12:30-13:30  
- Somogyszob 13:45-16:00 

Szerda  

Nagyatád 08:00-16:30 

- Nagyatád 07:30- 12:30 
- Bakháza 13:00-14:00 
- Háromfa 14:15-16:00 
 

Csütörtök - Lábod 07:30-12:00 
- R.besenyő 12:30-13:30 
- Nagykorpád 14:00-16:00 

- Görgeteg 07:30-10:30 
- R.szentkirály 10:45-12:00 
- Nagyatád 12:30-16:00 

Péntek  

       Nagyatád 08:00-14:00 

 

Nagyatád 08:00-14:00 

 

 


