
 

 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztály 

 
A Szociális és Gyámügyi Osztály feladatai  

1. gyámhatósági feladatok 
2. Szociális igazgatási feladatok 
3. gyermekvédelmi intézményi feladatok 
4. szociális intézményi feladatok 
5. lakástámogatási feladatok (családi- és otthonteremtési kedvezmény) 
6. gyermekvédelmi és hivatásos gondnoki feladatok 

 

 
1. A gyámhatósági feladatok körében ellátja: 
- Másodfokú hatósági jogkört gyakorol a járási hivatal gyermekvédelmi- és gyámügyi hatósági 

ügyeiben, valamint az elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés tekintetében. 
- Segíti a járási hivatal szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését. 
- Szakmai koordinációs értekezleten részt vesz, 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. A Szociális igazgatási feladatok körében ellátja: 
- és II. fokú szociális hatósági feladatokat lát el. 
- Másodfokú hatósági jogkört gyakorol a járási hivatal szociális hatósági ügyeiben, illetőleg a 

települési önkormányzat jegyzőjének a gyermekvédelmi ügyeiben. 
- Kivizsgálja a panaszos ügyeket 
- Érdemi döntés 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 
- Ellátja a jogszabályokban határkörébe utalt egyéb feladatokat. 

 
3. A gyermekvédelmi intézményi feladatok körében ellátja: 
- Első fokon dönt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző 

szolgáltatók, intézmények, hálózatok működési engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 
jogszabály által a feladatkörébe utalt ügyekben. 

- Érdemi döntést előkészítő feladatokat végez. 
- Legalább negyedévenként ellenőrzi az egészségügyi szakfelügyelet kivételével a kijelölt 

módszertani feladatokat ellátó intézmény, illetve az Országos Gyermekvédelmi Szakértői 
Névjegyzékbe felvett szakértő szükség szerinti bevonásával 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 határkörébe utalt egyéb feladatokat. 

 
4. A szociális intézményi feladatok körében ellátja: 
- 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. 

- Dönt a tartós bentlakásos szociális intézmény fenntartója kérelmére a folyó évi térítési díj 
hátralék erejéig a jelzálog bejegyzési eljárás kezdeményezéséről. 
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- Első fokon dönt az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli 
foglalkoztatása esetén a szociális foglalkoztatási engedélyek kiadásáról. 

- Ellenőrzi az engedélyezett foglalkoztatást, valamint nyilvántartást vezet a szociális 
foglalkoztatásról. 

- A Szociális és Gyámügyi Osztály feladatkörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti. 
- 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, valamint az osztályvezetőtől, illetve 

főosztályvezetőtől kapott egyéb feladatokat. 
 

5. A lakástámogatási feladatok körében ellátja: 
- A beérkezett ügyirat vizsgálata alapján az annak megfelelő dokumentumok (a Magyar Állam 

javára bejegyzett jelzálog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom 
törléséhez hozzájáruló/elutasító nyilatkozat, letéti igazolás, letét visszafizetés 
kezdeményezése, stb.) elkészítése 

- Ellenőrzi első fokú hatósági jogkörben a lakástámogatások igénybevételének jogszerűségét, 
illetve hitelintézeti elutasítás esetén a jogosultság megállapításának ellenőrzése érdekében 
hatósági eljárás lefolytatása, döntések előkészítése a kiadmányozásra jogosult részére. 

- A lakástámogatások felfüggesztése, a jogosulatlan igénybevételek, a lejárat előtti 
visszafizetés esetén a központi költségvetést, a támogatottat megillető befizetések 
figyelemmel kísérése teljesítés elmaradása esetén NAV megkeresése a végrehajtás 
érdekében. 

- A jogerős határozatokban előírt követelések nyilvántartása tekintetében a lakáscélú 
támogatások állami követeléseinek, valamint kötelezettséginek állományról és az ezzel 
összefüggésben lévő állományváltozás összetevőiről a hatályos jogszabályokban 
meghatározott részletezettséggel és időpontokban adatszolgáltatások előkészítése a Kincstár 
részére történő adatközlés érdekében. 

- Ellátja a feladatkörhöz kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenységet. 
- Ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt, valamint az osztályvezetőtől, illetve 

főosztályvezetőtől kapott egyéb feladatokat. 
 
A lakás-előtakarékossági állami támogatás és járulékai visszafizetésére kötelezett lakás-
előtakarékoskodó fizetési könnyítés iránti kérelmeiben a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak 
el. Ez lehet részletfizetés, illetve a követelés részben vagy egészben történő elengedése. A fizetési 
könnyítés engedélyezése nem automatikus, azt kérelmezni szükséges. A fizetésre kötelezett 
személynek igazolnia kell, hogy családi, jövedelmi, vagyoni és/vagy szociális körülményei miatt a 
támogatást és járulékait nem tudja azonnal és egy összegben megfizetni.  
 

6. A gyermekvédelmi koordinátor és hivatásos gondnok koordinátori feladatok körében 
ellátja: 

- Szakmai koordinációs értekezletet hív össze a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és 
hatáskörüket ellátó hatóságok, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók 
számára és a hivatásos gondnokok részére. 

- Elősegíti és koordinálja a bűnismétlés megelőzését célzó programokat. 
- Elősegíti és koordinálja a hivatásos gondnokok és támogatók tevékenységét. 

 
7. Hivatásos gondnoki feladatok körében ellátja: 
- 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. 
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- 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. 
 
 
 
Hol intézzem el? 
 
Zala Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Szociális és Gyámügyi Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté utca 22. 

 
 


