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Építésügyi, Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatai körében ellátja 

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint 

a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

b) a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint a felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott; 

c) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, valamint a felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott; 

d) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

e) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint 

az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

g) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben, valamint az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

h) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

i) a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben, valamint az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

j) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényben, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

k) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben meghatározott; 

l) 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 NGM. 

rendeletben meghatározott; 

m) a levegőtisztaság védelméről szóló 306/2010 (XII.23) Korm. rendeletben meghatározott; 

n) az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 

szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben és a közlekedési igazgatási feladatokkal 

összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendeletben meghatározott; 

o) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben maghatározott; 

p) a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben 

meghatározott; 
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q) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

r) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, 

valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

s) a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII 

törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott;
 

t) a családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV. törvényben, valamint a felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

u) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott;
 

v) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben meghatározott; 

w) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben, valamint a felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott; 

x) 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 jogszabályban meghatározott; 

y) a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben, valamint a felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

z) a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 

CXXXV. törvény törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott; 

aa) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvényben meghatározott; 

bb) továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő építésügyi, 

szociális, gyámügyi hatóságokhoz telepített feladatokat. 

 

Építésügyi, Hatósági és Gyámügyi Osztály részletes feladatai 

2.2.1. Építésfelügyeleti hatósági jogkörében: 

a) Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével összefüggő 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokat folytat le. 

b) A helyszínen, illetve a nyilvántartás igénybevételével távoli eléréssel ellenőrzi az 

építőipari kivitelezési tevékenység végzésének szakszerűségét, jogszerűségét, 

résztvevőinek jogosultságát, végzéséhez előírt építési napló vezetésének módját 

és tartalmát, folytatásához előírt kivitelezési dokumentáció(rész) meglétét. 

c) A szabálytalan építési tevékenység feltárása érdekében az építésügyi monitoring 

igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le. 

d) Az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg. 
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e) Szakhatóságként működik közre.  

2.2.2. Kiemelt építésügyi hatósági jogkörében: 

a) Az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyekben építéshatósági 

engedélyezési eljárásokat folytat le építési engedélyezési, összevont engedélyezési, 

fennmaradási engedélyezési, használatbavételi engedélyezési, bontási 

engedélyezési, az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmek 

elbírálásakor, építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárásokat folytat le a jogutódlás 

tudomásulvételi, az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, 

kötelezési, végrehajtási, szakhatósági, valamint veszélyhelyzet esetén szükségessé 

váló építési tevékenység tudomásulvétele esetén. 

b) A jókarbantartási kötelezettség teljesítése körében ellenőrzést és eljárást folytat le. 

c) A Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé (a továbbiakban: kiemelt 

jelentőségű ügy) nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyekben történő hatósági 

eljárások lefolytatása - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 

kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában. 

d)  Ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a 

külön jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok ellátása. 

e) A kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések 

megtétele és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok 

helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyek. 

2.2.3. Szociális feladatok 

a)  Szociális rászorultság esetén időskorúak járadékára, ápolási díjra való jogosultságot; 

b)  A törvényben felsorolt jogosultsági feltételek fennállása esetén közgyógyellátásra, 

egészségügyi szolgáltatásra, aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg; 

c)  Vezeti a szociális ellátásokkal kapcsolatos nyilvántartásokat, az ellátások 

folyósításáról kérelemre igazolást állít ki. 

2.2.4. Kommunális igazgatás 

Ellátja a temető fenntartásával és üzemeltetésével, temetkezési szolgáltatási 

tevékenység engedélyezésével összefüggő feladatokat. 

2.2.5. Menekültügy 

Nyilvántartást vezet a hatáskörébe tartozó támogatásra jogosult menekült, oltalmazott 

illetve menedékes személy adatairól a támogatásra való jogosultság, illetve a 

visszafizetési kötelezettség fennállásáig. 

2.2.6. Vízügy 

Ingatlan vízközműbe történő bekötésének elrendelése, szolgalmi jog létesítése, hibák 

kijavítására vonatkozó kötelezés. 

2.2.7. Honvédelmi igazgatás 

a)  Helyi szintű honvédelmi feladatok ellátása. 
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b)  Helyi szintű honvédelmi feladatok összehangolása, helyi honvédelmi bizottság 

munkaszervezete működési feltételeinek biztosítása. 

2.2.8. Hadigondozás 

Ellátja a hadigondozásba vétellel, igazolvány kiállításával, temetési hozzájárulás 

megállapításával, nyilvántartásba vétellel, egyösszegű térítés megállapításával a járadék 

összegének növelésével kapcsolatos feladatokat. 

2.2.9. Állampolgársági ügyek 

Közreműködik az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatok és kérelmek, az 

állampolgárságról lemondó nyilatkozatok átvételében, azoknak az illetékes hatóság 

részére való továbbításában. 

2.2.10. Társasház- és ingatlankezeléssel kapcsolatos ügyek 

Ellátja a társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenység engedélyezésével kapcsolatos 

feladatokat. 

2.2.11. Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ügyek 

Ellátja a légszennyezéssel kapcsolatos feladatokat. 

2.2.12. Útügyi, közlekedéshatósági ügyek 

a) Eljár az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú 

berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben. 

b) Elrendeli a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében 

az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, vagy egyéb növényzet 

eltávolítását. 

c) Elrendeli a vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, vagy egyéb 

növényzet kivágását. 

d) Kötelezi az út melletti ingatlan tulajdonosát a közlekedés biztonsága, az út állagának 

védelme érdekében. 

e) Engedélyezi a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építését, korszerűsítését, 

forgalomba helyezését, fennmaradását és megszüntetését (elbontását), valamint ezek 

nem közlekedési célú igénybevételét ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, 

valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést). 

2.2.13. Oktatással, érettségi vizsgával kapcsolatos feladatok 

a) Ellátja a tanköteles korúak nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat, 

adatot szolgáltat az intézményfenntartó központ valamint a lakóhely szerint illetékes 

települési jegyző számára. 

b) Ellátja a tankötelezettség teljesítésével és a szakértői vizsgálaton való részvétel 

felügyeletével összefüggő feladatokat. 

c) Ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség megállapításával összefüggő feladatokat. 

d) Közreműködik az érettségi tételek oktatási intézményeknek történő átadásában. 
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2.2.14. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok 

Az ellenőrzési útmutatókban foglaltak szerint hivatalból vagy panaszbejelentésre 

hatósági ellenőrzést folytat le. Fogyasztóvédelmi hiányosság észlelése esetén eljárást 

folytat le, mely végén szankciót szab ki. 

2.2.15.  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 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, valamint 

helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel, dönt a gyermek nevelésbe vételének 

megszüntetéséről. 

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 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. 

h) Dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről. 

i) Megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét. 

j) Dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű 

gyermek nevelési felügyeletéről. 

k) Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban. 

l) Dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről. 

m) Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról. 

n) Kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósításának szüneteltetését és 

a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának 

szüneteltetését. 
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o) Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében. 

p) A gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői 

bizottságot szakvélemény elkészítésére. 

2.2.16.  A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében 

a) Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel. 

b) Megállapítja a gyermek családi és utónevét. 

c) Hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya 

pertársaként való részvételéhez, 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, 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 az apaság megállapítása iránti perben a 

gyermek nem az anya pertársa, 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 

megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából 

tették. 

2.2.17. 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. 

2.2.18. 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. 
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2.2.19. Eljárás kezdeményezése más hatóságoknál 

a) Pert indíthat, illetve kezdeményezhet a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a 

szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a 

gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek kiadása, a gyermeket 

megillető tartási követelés érvényesítése, a szülői felügyelet megszüntetése vagy 

visszaállítása, 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, a 

számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 

b) Feljelentést tesz a gyermek veszélyeztetése, a tartási kötelezettség elmulasztása, 

vagy a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt. 

c) Jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását. 

2.2.20. 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 
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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. 

2.2.21. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott 

döntéshozatallal kapcsolatban 

a) A gyermek részére családbafogadó 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 családbafogadó 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. 

2.2.22. 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. 
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d) Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni 

értékű jogával kapcsolatos ügyekben. 

e) Közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

2.2.23. 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 gyámhivatal hatáskörébe tartozik. 

2.2.24. Jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok 

a) Tájékoztatást ad a törvény alapján nyújtható támogatásról, a támogatás 

engedélyezésének, felülvizsgálatának, megvonásának és visszatérítésének 

feltételeiről, valamint a jogi segítők személyéről és elérhetőségükről. 

b) Biztosítja a vonatkozó jogszabályok alapján a jogi segítő igénybevételének jogát a 

hozzá forduló ügyfelek számára. 

c) Dönt a támogatás engedélyezéséről és annak mértékéről, illetve a kérelem 

elutasításáról. 

d) A támogatás igénybevételéről nyilvántartást vezet. 

e) A támogatás visszatérítését határozattal megállapítja, a tartozást a jogerős határozat 

alapján nyilvántartja. 

f) Továbbítja az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítésnyújtás iránti 

kérelmeket. 

g) Az ügyfelet tájékoztatja a büntetőeljárásbeli 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 típusára figyelemmel az 

ismételt áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről. 

h) Dönt az áldozati státuszról, a szolgáltatások biztosításáról, azok tartalmának 

határozatba foglalásáról, illetve a kérelem elutasításáról. 

i) Azonnali pénzügyi segélyt nyújt az áldozatnak. 

j) Biztosítja az érdekérvényesítés elősegítését, jogi tanácsot ad. 

k) 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. 

l) Együttműködést alakít ki és kapcsolatot tart a jogszabályban megjelölt szervekkel, 

intézményekkel, ennek során, illetve az egyedi ügyek intézése kapcsán szükség 

szerint személyesen is felkeresi ezen intézményeket. 
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2.2.25. Szabálysértési ügyek 

Ellátja a szabálysértési eljárás lefolytatásához kapcsolódó feladatokat a tényállás 

tisztázásától az alapügyben a döntés meghozataláig, közreműködik a végrehajtási 

eljárásban. 

 


