
A Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

feladatai 

 

1. Gyámhatósági feladatok:  

 Másodfokú hatósági jogkört tekintve a járási hivatal gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági 

ügyeiben jár el 

 Támogatja a járási hivatalok szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését. 

 Szakmai koordinációs értekezleten vesz részt, elsősorban a gyermekvédelmi és a gyámügyi 

feladat- és hatásköröket ellátó hatóságok, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók számára szervezett formában  

 Előkészíti és elkészíti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekkel, szolgáltatásokkal, 

illetve a gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos éves statisztikai jelentést.  

2. Gyermekvédelmi intézményi feladatok: 

 A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, 

intézmények, hálózatok működési engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló jogszabály által a 

feladatkörébe utalt ügyekben első fokon jár el.   

 Ellenőrzési jogkörében az irányadó jogszabályban meghatározott időszakonként ellenőrzi a 

külön jogszabályban meghatározottak szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók 

tevékenységét. 

 Nyilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt adattartalommal.  

 Elkészíti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekkel, szolgáltatásokkal, illetve a 

gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos éves statisztikai jelentést.  

 Ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 

3. A bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó feladatok: 

 Évente jelentésben elemzi az illetékességi területén a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú 

bűnelkövetés helyzetét, és értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet. 

 A gyámhatóságok ellenőrzése során, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben 

értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet, különös tekintettel a gyermeket veszélyeztető 

körülmények feltárására irányuló tevékenységre 

 Elősegíti és koordinálja a bűnismétlés megelőzését célzó programokat.  

 A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén segítséget nyújt a tudomást 

szerző gyámhatóságoknak, valamint a gyermekvédelmi rendszerben működő 

szakembereknek a szükséges feljelentés megtételéhez, 

 Részt vesz a kábítószerügyi egyeztető fórum, illetve az illetékességi területén működő 

bűnmegelőzési tanács munkájában 

4. Hivatásos gondnoki feladatok:  

 Ellátja a gondnokoltak törvényes képviseletét, vagyonuk kezelését. Erről a közvetlen szakmai 

felügyeletet ellátó járási gyámhivatal felhívására köteles felvilágosítást adni.  

 Bentlakásos intézményben élő gondnokoltak megállapított gondozási díját és költőpénzét 

havonta átutalja az intézmény által meghatározott számlára. Igény esetén gondoskodik a 

gondnokolt ruházatának pótlásáról.  

 Évente szükség szerint, de legalább negyedévente meglátogatja a bentlakásos intézményben 

élő gondnokoltat.  

 A gondnokolt életkörülményeiről, az éves számadás benyújtásával egyidejűleg tájékoztatást 

ad a gyámhatóság részére.  



 Figyelemmel kíséri az otthonukban élő gondnokoltak ellátását; szükség esetén megszervezi 

étkezésüket, gyógykezelésüket, kérelmezi a szociális intézményben történő elhelyezésüket.   

 A gondnokoltak segély vagy egyéb ellátás iránti igényüket rendezi.  

 A vagyonkezelés megszűnését követően a gyámhatóságnak végszámadást nyújt be.  

 A gondnokolt elhalálozása utána a leltár előadónál bejelenti a hagyatékot.  

 A kezelésében lévő betétkönyv vagy más értékpapír megőrzéséről gondoskodik, amíg a 

közjegyző a hagyaték átadásáról rendelkezik.  

5. Szociális igazgatási feladatok:  

A járási hivatalok szociális hatósági ügyei vonatkozásában másodfokú hatósági jogkört gyakorol az 

alábbi ügyekre tekintettel:  

 időskorúak járadéka; 

 aktív korúak támogatása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás; 

egészségkárosodási- és gyermekfelügyeleti támogatás); 

 közgyógyellátás; 

 ápolási díj  

 kiemelt ápolási díj 

 emelt összegű ápolási díj; 

 egészségügyi ellátásra való jogosultság megállapításai. 

 

 Eljár a nappali ellátást-, valamint a bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális intézményekben 

előforduló  panaszos ügyek vizsgálata terén; 

 Hatósági tevékenysége során az érdemi döntéshez előkészítő munkát végez.  

 Figyelemmel kíséri az illetékességi területéhez tartozó települések önkormányzatainak 

szociális  ellátó rendszerét;  

 Előkészíti és elkészíti a hatósági statisztikai jelentéseket. 

 Nyilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt adatokról;  

6. Szociális intézményi feladatok:  

 Első fokon dönt az alap- és nappali ellátást nyújtó, valamint a bentlakásos elhelyezést nyújtó 

szociális szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, intézmények, hálózatok működési 

engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló jogszabály által a feladatkörébe utalt ügyekben.  

 Bentlakásos szociális intézmény fenntartója kérelmére térítési díj hátralék erejéig a jelzálog   

bejegyzési eljárás kezdeményezéséről rendelkezik.  

 Dönt első fokú jogkörében - az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli 

foglalkoztatása érdekében - a szociális foglalkoztatási engedélyek kiadásáról .  

 Ellenőrzési jogkörénél fogva az engedélyezett foglalkoztatás területén ellenőrzést végez, 

valamint nyilvántartást vezet a szociális foglalkoztatásban résztvevő személyekről.  

 Ellenőrzési jogkörében az irányadó jogszabályban meghatározott időszakonként ellenőrzi a 

külön jogszabályban meghatározottak szerint a szociális szolgáltatók tevékenységét. 

 Nyilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt adattartalommal.  

 Elkészíti a szociális intézményekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos éves statisztikai jelentést.  

 Ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 

 


