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Ügytípus

Ideiglenes elhelyezés

Ügymenetmodell

Szükséges iratok

Az eljárás más szerv megkeresésére vagy bejelentés A bejelentő személyi igazolványa és lakcím kártyája
alapján indul. A jelzést követően azonnali döntéshozatal
és intézkedés a gyermek(ek) elhelyezésére. A döntés
azonnal végrehajtható, ellene fellebbezésnek nincs helye.

Ideiglenes
elhelyezés A szülők és a tanúk, valamint az ítélőképessége
felülvizsgálata
birtokában
lévő
gyermek(ek)
meghallgatása,
környezettanulmány készítése, jövedelemigazolások és
szakvélemények beszerzése után döntéshozatal: átmeneti
nevelésbe vétel vagy perindítás gyermekelhelyezés
és/vagy szülői felügyeleti jog megszüntetése iránt. Ha az
elhelyezés nem volt indokolt, vagy a veszélyeztető
körülmények megszűntek, a gyermek visszakerülhet a
vér szerinti családba. A határozat azonnal végrehajtható,
de fellebbezésnek van helye.
Szülői felügyeleti jog A gondozó szülő halála után szükséges. Az eljárás
feléledése
bejelentés alapján indul. A gyámhivatal meghallgatja a
szülőt és az ítélőképessége birtokában lévő
gyermek(ek)et. Szükség esetén beszerzi a halotti
anyakönyvi kivonatot és a gyermekelhelyezésről
született
bírósági
ítéletet.
Indokolt
esetben
környezettanulmányt készíttet a kérelmező lakóhelyén és
jövedelemigazolást szerez be. Ha a szülő körülményei
nem megfelelőek hivatalból intézkedik a gyermek más
rokonnál vagy intézetben történő elhelyezéséről.
Döntéshozatal, mely ellen fellebbezésnek van helye.
Átmeneti
és
tartós Az eljárás más szerv megkeresésére, a szülők, más
nevelésbe vétel
személyek vagy a gyermek bejelentésére indul. Az
eljárás során a hatóság meghallgatja az érintetteket,
környezettanulmányt,
jövedelemigazolásokat,
szakvéleményeket szerez be. Megvizsgálja, hogy a
gyermek elhelyezhető-e más rokonnál. Szükség esetén
pert indít a szülők ellen szülői felügyeleti jog
megszüntetése iránt. Döntéshozatal, mely azonnal
végrehajtható, de ellene fellebbezésnek van helye.

Az idézett személyek személyi igazolványa és lakcím
kártyája

A kérelmező személyi igazolványa és lakcím kártyája, a
gyermek(ek) személyi azonosító iratai. Amennyiben a
bejelentő birtokában van az elhalt szülő halotti
anyakönyvi kivonata és a gyermekelhelyezésről
született bírósági ítélet.

Az ügyfél személyi igazolványa és lakcím kártyája

Átmeneti és tartós nevelés 3 év alatti gyermek esetén félévente, idősebb
felülvizsgálata
gyermekeknél évente hivatalból induló eljárás. Alapos
indokkal körülményeinek javulása esetén a szülő
bármikor
kezdeményezheti.
A
gyámhivatal
szakvéleményeket szerez be a gyámtól, a gondozási
helytől, a gyermekvédelmi szakszolgálattól és szükség
esetén
meghallgatja
a
szülőket,
valamint
környezettanulmányt és jövedelemigazolásokat szerez
be. A gyámhivatal azt vizsgálja, hogy a gyermek
elhelyezése szükségleteinek megfelelő-e, valamint
megszüntethető-e a nevelésbe vétel. Döntéshozatal,
amely ellen fellebbezésnek van helye.
Örökbefogadhatóvá
Átmeneti nevelésbe vétel felülvizsgálatakor hivatalból
nyilvánítás
vagy megkeresés alapján indul az eljárás. A gyámhivatal
megvizsgálja a törvényi feltételek meglétét, ehhez
szakvéleményeket,
javaslatokat
szerez
be
a
gyermekvédelmi szervektől és lehetőség szerint
meghallgatja a szülőket. Döntéshozatal, mely ellen
fellebbezésnek van helye.
Utógondozói
ellátás A 18. életévét betöltött volt átmeneti vagy tartós nevelt
megállapítása
kérelmére induló eljárás. Az utógondozói ellátás
keretében a gondozási helyen teljes körű ellátásban
részesül a fiatal felnőtt, aki megélhetését más úton
biztosítani nem tudja. Maximum 24 éves korig, felsőfokú
tanulmányok folytatása esetén 25 éves korig adható
ellátás. A kérelemhez csatolni kell annak igazolását,
hogy miért szükséges az ellátás, valamint befogadó
nyilatkozatot a gondozási helytől. A körülmények
vizsgálatát követően döntéshozatal, mely ellen
fellebbezésnek van helye.

A szülők személyi igazolványa és lakcím kártyája

A szülők személyi igazolványa és lakcím kártyája

A kérelmező személyi igazolványa és lakcím kártyája,
iskolalátogatási igazolás, befogadó nyilatkozat

Utógondozás

Gondozási
kötelezettség
megállapítása,
felülvizsgálata

A 18. életévét betöltött volt átmeneti vagy tartós nevelt
kérelmére induló eljárás. Az utógondozás célja, hogy a
fiatal felnőttnek ügyei intézésében, társadalomba való
beilleszkedésében egy hozzáértő személy segítsen. 18 és
24. életév között rendelhető el. A gyámhivatal beszerzi a
területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatát az
utógondozó személyére vonatkozóan. Döntéshozatal,
mely ellen fellebbezésnek van helye.
díjfizetési Az átmeneti vagy tartós nevelt gyermek szülője köteles
tartási kötelezettségét gondozási díj fizetésével
teljesíteni. Hivatalból induló eljárás a nevelésbe vételkor
és az éves felülvizsgálat alkalmával. A szülő
körülményeinek vizsgálata környezettanulmány és
jövedelemigazolás beszerzésével, indokolt esetben a
szülő meghallgatása. Döntéshozatal, a határozat azonnal
végrehajtható, de ellene fellebbezéssel lehet élni.

A kérelmező személyi igazolványa és lakcím kártyája

A kötelezettek személyi igazolványa és lakcím kártyája,
valamint jövedelemigazolás, ha nem az önkormányzat
folyósítja a járandóságot

Otthonteremtési támogatás Olyan nagykorúvá váltak igényelhetik, akiknek átmeneti
megállapítása
vagy tartós nevelése 18. életévük betöltésekor szűnt meg,
továbbá a törvényben meghatározott időt töltöttek
nevelésben és nem rendelkeznek a törvényben
megszabottnál nagyobb vagyonnal. Mivel a kérelmező
utógondozójával együtt nyújthatja be kérelmét, ha nincs
utógondozója, akkor első lépésben az utógondozó
kirendelését kell kérelmezni. Ezt követően az
utógondozóval együtt kell benyújtani a szükséges
kérelmet a törvényben előírt mellékletekkel együtt. A
gyámhivatal környezettanulmányt készít a megvásárolni
kívánt ingatlanban és megvizsgálja, hogy az alkalmas-e a
fiatal önálló életkezdésére. Döntéshozatal, mely ellen
fellebbezésnek van helye.
Az otthonteremtési támogatás felhasználásáról a fiatal
felnőtt eseti számadással tartozik. Figyelem: a kérelem
24 éves korig, felsőfokú tanulmányok folytatása esetén
25 éves korig nyújtható be, e határidő elmulasztása
jogvesztő.
Gyermektartásdíj
állam A gondozó szülő írásbeli kérelmére induló eljárás. A
általi megelőlegezése
gyámhivatal felhívja a kötelezettet a tartásdíj fizetésére,
beszerzi a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy
nyilvántartásukban szerepel-e a kötelezett, meghallgatja
a kötelezettet és lehetőség szerint beszerzi
jövedelemigazolását és ha fizet tartásdíjat, annak igazoló
szelvényeit. Döntéshozatal, mely azonnal végrehajtható,
de ellene fellebbezésnek van helye.

A nagykorúvá vált felnőtt utógondozójával együtt
nyújthatja be kérelmét, aki a szükséges iratok
beszerzésében is segít
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező önjogúvá
válását megállapító iratokat, így különösen az önjogúvá
vált vagyonáról szóló értesítést, a vagyonkezelő
végszámadását,
a
nagykorúságának
elérésekor
tulajdonában lévő ingatlanok adó-érték bizonyítványát,
a területi gyermekvédelmi szakszolgálat igazolását az
átmeneti vagy tartós nevelésben eltöltött időről, a
megvásárolni
kívánt
ingatlan
adóés
értékbizonyítványát,
pénzfelhasználási
tervet,
nyilatkozatot arról, hogy a fiatal felnőtt együttműködik
utógondozójával
és
hozzájárul
az
ingatlanra
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez,
valamint az elszámolás várható időpontjáról

A gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági
határozat, végrehajtási lap, hat hónapnál nem régebbi
végrehajtási jegyzőkönyv illetve az ezek beszerzéséhez
szükséges adatok és felhatalmazás, jövedelemigazolás,
ha nem az önkormányzat folyósítja a járandóságot,
jövedelemnyilatkozat, rezsiköltségek egy havi számlája.
A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránti
eljárást formanyomtatványon kell igényelni.
A kötelezett személyi igazolványa, lakcím kártyája,
jövedelemigazolás, ha nem az önkormányzattól kap
ellátást, a tartásdíj fizetést igazoló átvételi
elismervények vagy postai feladóvevények.

Teljes
hatályú
elismerő nyilatkozat

apai A nyilatkozattétel a felek együttes kérelmére történik,
személyi iratok hiánytalan megléte szükséges hozzá. Ha
az anya fiatalkorú, a gyermek részére eseti gondnok
kirendelése szükséges. Ha az apa és a gyermek között
nincsen 16 év korkülönbség, nem tehet apai elismerő
nyilatkozatot, ilyenkor apaság bírói megállapítása
szükséges.
Gyermek
családi
és Ha a szülők nem tudnak megegyezni ebben a kérdésben
utónevének megállapítása és nem indítanak bírósági eljárást, a gyámhivatal dönt a
gyermek nevéről a felek meghallgatása után. Talált
gyermek esetén a családi és utónevet is a gyámhivatal
állapítja meg hivatalból. Döntéshozatal, mely ellen
fellebbezésnek van helye.
Apaság/anyaság
bírói A gondozó szülő kérelmére induló eljárás. A
megállapítása
vagy gyámhivatal meghallgatja a gyermek vér szerinti és
megdöntése
vélelmezett szüleit és az ítélőképessége birtokában lévő
gyermeket. Eseti gondnok kirendelése, mely ellen
fellebbezésnek van helye. A családi jogállás rendezése
bírósági per útján történik.
Képzelt
szülő Hivatalból vagy kérelemre induló eljárás. Talált gyermek
megállapítása
esetén születése után azonnal, más esetben az anya
kérelmére azonnal, hivatalból a gyermek 3. életévének
betöltését követően kerül rá sor. A gyámhivatal
nyilatkoztatja az anyát, amennyiben ez lehetséges. Ezt
követően határozattal dönt a képzelt apa megállapításáról
és a gyermek nevéről a képzelt apa bejegyzését
követően. A döntés ellen fellebbezésnek van helye.

Az apa és az anya személyi igazolványa és lakcím
kártyája,
ha az apa fiatalkorú mindkét szülőjének megjelenése
szükséges személyi igazolványukkal és lakcím
kártyájukkal,
a 14. életévét betöltött gyermek személyi igazolványa
és lakcím kártyája is szükséges.
Az apa és az anya személyi igazolványa és lakcím
kártyája

A vélelmezett és a vér szerinti apa és az anya személyi
igazolványa és lakcím kártyája

Az anya személyi igazolványa és lakcím kártyája

Örökbefogadásra
való Az eljárás a területi gyermekvédelmi szakszolgálat
alkalmasság megállapítása megkeresésére indul, ahol már előzetesen megvizsgálták
a leendő szülők alkalmasságát. A gyámhivatal
környezettanulmányt készít a kérelmezők lakóhelyén,
jegyzőkönyvileg meghallgatja őket és szükség szerint
egyéb szakvéleményeket, igazolásokat szerez be.
Döntéshozatal, mely ellen fellebbezéssel lehet élni.
Örökbefogadáshoz
A szülő kérelmére induló eljárás. A gyámhivatal felveszi
hozzájáruló
nyilatkozat a lemondó nyilatkozatot és tájékoztatja a szülőt annak
tétele
joghatásairól. Orvosi igazolással méhmagzatról is le
lehet mondani. A nyilatkozat a gyermek hathetes koráig
visszavonható. 6 évesnél idősebb vagy egészségileg
károsodott gyermek esetén a nyilatkozat teljes hatályához
a gyámhivatal hozzájárulása is szükséges. A döntés ellen
fellebbezéssel lehet élni.

A meghallgatáskor az örökbefogadók
igazolványa és lakcím kártyája szükséges

személyi

A nyilatkozatot tevő személyi igazolványa és lakcím
kártyája

Örökbefogadás
engedélyezése

Nyílt örökbefogadás esetén a vér szerinti és az
örökbefogadó szülők együttes kérelme alapján indul az
eljárás. Titkos örökbefogadás esetén az örökbefogadók
kérelmére a területi gyermekvédelmi szakszolgálat
javaslata alapján. A gyámhivatal meghallgatja az érintett
feleket és az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket.
Környezettanulmányt készít az örökbefogadó szülőknél.
Beszerzi a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. A
benyújtott kérelem és a csatolt iratok alapján
megvizsgálja azt, hogy az örökbefogadás a gyermek
érdekeit szolgálja-e. Amennyiben igen, a gyermeket egy
hónapra elhelyezi a leendő örökbefogadóknál. Ez idő
alatt szakvéleményt szerez be a gyermek családba való
beilleszkedéséről. A gondozási idő letelte után ismét
meghallgatja a feleket. Ekkor lehetőség van a kérelem
visszavonására is. Döntéshozatal, mely azonnal
végrehajtható, de ellene fellebbezésnek van helye. Ha az
örökbefogadó az eljárás folyamán meghal, az
örökbefogadás joghatásai annak engedélyezése esetén
már az örökbefogadó halálával beállnak.
Örökbefogadott
14. életévét betöltött gyermek az örökbefogadó szülőkkel
tájékoztatása a vér szerinti együttesen,
nagykorú
örökbefogadott
önállóan
szülő adatairól
terjesztheti elő a kérelmét. A gyámhivatal meghallgatja a
vér szerinti szülőket is arról, hogy kívánnak-e
kapcsolatba lépni gyermekükkel. Kiskorú kérelmező
esetén indokolt esetben pszichológiai szakvélemény
beszerzése. Kiskorú kérelmező esetén megtagadható a
tájékoztatás, ha annak megadása nem áll a gyermek
érdekében. Titkos örökbefogadás esetén a vér szerinti
szülő az örökbefogadó szülő személyes adatáról
tájékoztatást nem kaphat.

Az örökbefogadó szülők személyi igazolványa és
lakcím kártyája, vagy útlevele, születési és házassági
anyakönyvi
kivonatuk,
örökbefogadásra
való
alkalmasságukat megállapító jogerős határozat, igazolás
az örökbefogadás előtti tanfolyamon való részvételről,
jövedelemigazolás, ha nem az önkormányzat folyósítja
a járandóságot, orvosi igazolás az alkalmasságról, nyílt
örökbefogadásnál az örökbefogadni kívánt gyermek
születési anyakönyvi kivonata
Az eljárás költségeit az örökbefogadó szülő viseli.
Költségként a szükséges okmányok beszerzése és az
örökbefogadási tanfolyam részvételi költsége merül fel.
Indokolt
esetben
a
gyámhivatal
egyéb
szakvéleményeket is kérhet, melynek elkészítési
költségét az ügyfél viseli.

A kérelmező személyi igazolványa és lakcím kártyája,
továbbá ha birtokában van, az örökbefogadást
engedélyező határozat

Örökbefogadás felbontása

Kapcsolattartás
szabályozása

Kapcsolattartás
végrehajtása

Kérelemre induló eljárás, a gyámhivatal meghallgatja az
örökbefogadó szülőket és a gyermeket is. A felek közös
kérelme alapján a gyámhivatal, csak az egyik fél kérelme
esetén a bíróság illetékes eljárni. Elháríthatatlan esetben
a vér szerinti szülőket is meghallgatja a gyámhivatal.
Döntéshozatal, mely ellen fellebbezésnek van helye. Ha
bármelyik fél meghal az eljárás során, engedélyezés
esetén annak joghatásai a kérelem beadásának napjára
visszamenő hatállyal szűnik meg az örökbefogadás.
Szülő, nagyszülő vagy egyéb kapcsolattartásra jogosult
személy kérelmére indul az eljárás. Ha a kapcsolattartást
két éven belül bíróság szabályozta, akkor az
újraszabályozásra is a bíróság jogosult. A gyámhivatal
meghallgatja az érintett feleket és az ítélőképessége
birtokában lévő gyermek(ek)et is. Tárgyalás keretében
egyezséget próbál létrehozni a gyámhivatal, melyet
azonnal határozatba foglal és a felek nyilatkozata alapján
azonnal jogerőssé válik. Ha nem sikerül egyezséget
létrehozni a gyámhivatal egyéb bizonyítékokat
(környezettanulmány,
pszichológiai
szakvélemény,
tanúvallomások, pedagógiai vélemény) szerez be szükség
szerint. Döntéshozatal, mely ellen fellebbezésnek van
helye.
Kérelemre induló eljárás. A gyámhivatal meghallgatja a
mindkét felet, majd felszólítja a kötelezettet a
kapcsolattartásról szóló határozat betartására. Ismételt
esetben a gyámhivatal pénzbírságot szab ki a
kötelezettre. A döntés ellen fellebbezésnek van helye. A
kapcsolattartás folyamatos akadályozása a gondozó szülő
részéről
indokot
nyújt
a
gyermekelhelyezés
megváltoztatása iránti per indítására a másik szülő
részéről.

Az örökbefogadók és az örökbefogadott személyi
igazolványa és lakcím kártyája, az örökbefogadásról
hozott határozat, ha birtokukban van

Az ügyfelek személyi igazolványa és lakcím kártyája,
ha született az ügyben bírósági vagy gyámhivatali
határozat a gyermekelhelyezésről és a kapcsolattartás
szabályozásáról, annak csatolása vagy a beszerzéséhez
szükséges adatok közlése is szükséges
A kapcsolattartási ügyben felmerült költségeket az
ügyfél
viseli.
Elsősorban
a
szakvélemények
elkészíttetése és a kapcsolattartást segítő mediátor díja
merülhet fel költségként.

A kérelmező személyi igazolványa és lakcím kártyája,
az ügyben hozott jogerős bírósági vagy gyámhivatali
határozat, vagy a beszerzéséhez szükséges adatok
közlése is szükséges

Családbafogadás

Gyám kirendelése

A szülők kérelmére induló eljárás. A gyámhivatal
meghallgatja a vér szerinti és a családbafogadó szülőket,
valamint az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket.
Környezettanulmányt készít és jövedelemigazolásokat
szerez be, szükség esetén egyéb szakvéleményeket is
beszerez. Beszerzi a családbafogadó házastársának vagy
élettársának befogadó nyilatkozatát. Elkészítteti a
gyermek vagyoni leltárát. Döntéshozatal, mely ellen
fellebbezésnek van helye.
Kérelemre vagy más szerv jelzése alapján hivatalból
induló eljárás. A gyámhivatal meghallgatja a kérelmezőt
és az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket.
Elkészítteti
a
gyermek
vagyoni
leltárát.
Környezettanulmányt készít a gyám lakóhelyén, és
jövedelemigazolásokat szerez be. Befogadó nyilatkozatot
szerez be a leendő gyám házas- vagy élettársától.
Beszerzi továbbá a gyermek elhelyezéséről született
bírósági ítéletet, ha van ilyen.
Gyámrendelésre sor kerül átmeneti vagy tartós
nevelésbe vételkor és családbafogadáskor is.
Ha a szülők elhaltak vagy ismeretlen helyen vannak
illetve gátolva vannak szülői felügyeleti joguk
gyakorlásában pl. börtönbüntetés miatt. A gyámhivatal
beszerzi az ezt igazoló iratokat, ha lehetséges
meghallgatja a szülőket is. Amennyiben a szülők nem
értenek egyet a harmadik személynél történő
elhelyezéssel, de az indokolt, ideiglenesen elhelyezi a
gyermeket a leendő gyámnál, majd kirendeli a gyámot és
pert indít a gyermek elhelyezése iránt. A gyám
kirendeléséről
rendelkező
határozat
azonnal
végrehajtható, de ellene fellebbezésnek van helye.

Mindkét szülő, a családbafogadó szülő és a 14 életévét
betöltött gyermek személyi igazolványa és lakcím
kártyája, a gyermekelhelyezésről hozott jogerős
bírósági ítélet (ha van ilyen), vagy a beszerzéséhez
szükséges adatok közlése

A leendő gyám személyi igazolványa és lakcím kártyája

16. életévét betöltött gyermek szüleivel és jegyesével
együtt kérheti. A gyámhivatal meghallgatja a feleket,
környezettanulmányt készít a szülőknél és a jegyesnél,
jövedelemigazolásokat szerez be. Beszerzi a pár
gyermekeinek születési anyakönyvi kivonatát. Szükség
esetén egyéb szakvéleményeket is beszerezhet.
Döntéshozatal, mely ellen fellebbezéssel lehet élni.
Szülő jognyilatkozatának Az eljárás a szülő és a 14. életévét betöltött gyermek
jóváhagyása
közös kérelme alapján indul. A gyámhivatal
meghallgatja a feleket és a kérelem indokolását a csatolt
dokumentumok alapján. Szükség esetén egyéb
bizonyítékokat, szakvéleményeket is beszerezhet.
Döntéshozatal, mely ellen fellebbezésnek van helye. A
gyámhivatal a döntéshozatal jogerőre emelkedését
követően engedélyezés esetén jóváhagyási záradékkal
látja el a szülő jognyilatkozatát tartalmazó okiratot.
Gyermek
végleges A szülő kérelmére induló eljárás. A gyámhivatal
külföldre
távozásához meghallgatja mindkét szülőt és az ítélőképessége
hozzájárulás
birtokában lévő gyermeket is. A szükséges mellékleteket
a kérelemhez a kérelmezőnek kell csatolnia.
Döntéshozatal, mely ellen fellebbezésnek van helye.
Gyermek
házasságkötésének
engedélyezése

Gyermek
foglalkoztatásához
hozzájárulás

Mindkét szülő, a gyermek, a leendő házastárs személyi
igazolványa és lakcím kártyája, a leendő házastárs
jövedelemigazolása, ha nem az önkormányzat folyósítja
a járandóságot, orvosi igazolás arról, hogy a gyermek
fizikailag alkalmas a házaséletre és családvédelmi
tanácsadáson részt vett
A kérelmező és a 14 életévét betöltött gyermek
személyi igazolványa és lakcím kártyája, annak az
okiratnak a csatolása, melyben a szülő jognyilatkozata
szerepel.
Kérelemre indult az öregségi nyugdíj mindenkori
összegének százszorosát meghaladó értékhatárú
vagyoni ügyekben az eljárási költséget az ügyfél viseli.

A kérelmező és a 14 életévét betöltött gyermek
személyi igazolványa és lakcím kártyája, a
gyermekelhelyezésről hozott jogerős bírósági ítélet,
vagy a beszerzéséhez szükséges adatok közlése,
külföldi hatóság által kiállított alábbi iratok hiteles
magyar fordítással együtt: környezettanulmány,
iskolalátogatási igazolás, jövedelemigazolás, ha nem az
önkormányzat folyósítja a járandóságot, befogadó
nyilatkozat a szülő házastársától
Kérelemre induló eljárás, a gyámhivatal meghallgatja a A kérelmező és a 14 életévét betöltött gyermek
szülőt és a gyermeket, megvizsgálja a munkáltatóval személyi igazolványa és lakcím kártyája, a
kötött szerződést, szükség esetén szakvéleményt szerez munkáltatóval kötött szerződés
be. Döntéshozatal, mely ellen fellebbezésnek van helye.

Szülői ház elhagyásának A 16. életévét betöltött gyermek kérelmére induló
engedélyezése 16. évét eljárás. A gyámhivatal meghallgatja a szülőket, a
betöltött gyermek esetén
gyermeket és a befogadókat is. Környezettanulmányt
készít a szülők és a befogadó lakóhelyén,
jövedelemigazolásokat szerez be, szükség esetén egyéb
szakvéleményeket is beszerez. Döntéshozatal, mely ellen
fellebbezésnek van helye.
Számadás (rendszeres, eseti A számadási kötelezettséget határozattal állapítja meg a
és végszámadás)
gyámhivatal. A számadáshoz csatolni kell a bevételek és
kiadások igazolását. A számadás tartalmára és formájára
vonatkozó egyéb követelményekről a gyámhivatal
tájékoztatja a kötelezettet. A kötelezett külön felhívás
nélkül is köteles a megadott határidőre benyújtani
számadását. Ha ezt elmulasztja a gyámhivatal felszólítja
a számadásra. Ha erre sem reagál, számadás elmulasztása
miatt per indítható ellene.
A benyújtott számadást a gyámhivatal megvizsgálja,
szükség esetén hiánypótlásra hívja fel a kötelezettet.
Döntéshozatal, mely ellen fellebbezésnek van helye. A
vagyonkezelő köteles megtéríteni az általa okozott kárt,
ha ezt nem teszi a gyámhivatal pert indít a követelés
érvényesítésére.
Eseti gondnok rendelése
Kérelemre induló eljárás. A gyámhivatal meghallgatja az
érintetteket és beszerzi a szükséges dokumentumokat.
Döntéshozatal, mely ellen fellebbezésnek van helye.

A gyermek és a szülők, valamint a befogadók személyi
igazolványa és lakcím kártyája, a befogadók
jövedelemigazolása, ha nem az önkormányzat folyósítja
a járandóságot

A bevételeket igazoló nyugdíjas- és egyéb szelvények, a
kiadásokat igazoló áfás számlák, rezsiköltségeket
igazoló bizonylatok

A kérelmező személyi igazolványa és lakcím kártyája, a
kérelem igazolására szolgáló dokumentumok csatolása.
Kérelemre indult az öregségi nyugdíj mindenkori
összegének százszorosát meghaladó értékhatárú
vagyoni ügyekben az eljárási költséget az ügyfél viseli.

Gondnokság alá helyezés

Hivatalból vagy kérelemre induló eljárás. Az eljárás
megindításához
ideg-szakorvosi
szakvélemény
szükséges. A gyámhivatal megvizsgálja, hogy van-e
perindításra jogosult hozzátartozó. Ha van ilyen,
felszólítja a per megindítására. Ha nincs hozzátartozó
vagy alapos okkal nem indítja meg a pert, a gyámhivatal
beszerzi az alábbi iratokat: környezettanulmány,
tanúmeghallgatási jegyzőkönyvek, orvosi szakvélemény,
jövedelemigazolás,
tulajdoni lap. Szükség esetén
ideiglenes gondnokot rendel ki. A döntés ellen
fellebbezésnek nincs helye. Perindítás. A gondnokság alá
helyezésről szóló ítélet jogerőre emelkedését követően a
gyámhivatal gondnokot rendel a gondnokolt részére.
Gondnokság alá helyezés Hivatalból induló eljárás a bíróság által meghatározott
felülvizsgálata
időben kell lefolytatni. A gyámhivatal orvosi
szakvéleményt szerez be, meghallgatja a gondnokot és
lehetőség szerint a gondnokoltat is, környezettanulmányt
készít, jövedelemigazolást és tulajdoni lapot szerez be.
Ezt követően pert indít a gondnokság alá helyezés
megszüntetése, fenntartása vagy megváltoztatása iránt.
Ha állapota már nem indokolja a gondnokság alá
helyezést, a gondnokolt soron kívül is kérheti
közvetlenül a bíróságtól a gondnokság alá helyezés
megszüntetését.

A bejelentő személyi igazolványa és lakcím kártyája,
ideg-szakorvosi igazolás a gondnokság alá helyezés
szükségességéről, a beteg jövedelemigazolása, ha nem
az önkormányzat folyósítja a járandóságot

A gondnok és a gondnokolt személyi igazolványa és
lakcím kártyája, a gondnokolt jövedelemigazolása
A gyámhivatal kötelezheti a gondnokot, hogy a
gondnokolt aktuális állapotáról szakorvosi véleményt
szerezzen be.

Gondnok
kirendelése Hivatalból induló eljárás. A gyámhivatal megvizsgálja,
gondnokság alá helyezett hogy a gondnokolt rokonai között van-e gondnoki tisztre
személy részére
alkalmas és azt vállaló személy. Meghallgatja a leendő
gondnokot és ha lehetséges a gondnokoltat is. Vagyoni
leltárt szerez be. Döntéshozatal, mely azonnal
végrehajtható, de ellene fellebbezésnek van helye.
Indokolt esetben már a gondnokság alá helyezési
eljárás során is lehet ideiglenes gondnokot rendelni a
szükséges nyilatkozatok beszerzése után. Az ideiglenes
gondnok kirendelése ellen fellebbezésnek helye nincs. A
döntést a bíróság a per során felülvizsgálja és végzéssel
hatályában fenntarthatja vagy meg is semmisítheti a
gyámhivatal határozatát.
Hozzájárulás kiskorú vagy A szülő és a 14. életévét betöltött gyermek közös
gondnokolt ingatlanának kérelmére induló eljárás. A gyámhivatal meghallgatja a
megterheléséhez
vagy feleket, megvizsgálja a kérelem mellékleteit, szükség
eladásához
esetén egyéb iratokat, szakvéleményeket is beszerezhet.
Döntéshozatal, mely ellen fellebbezésnek van helye. A
kiskorú ingatlanának eladásáról szóló szerződést a
gyámhivatal jóváhagyási záradékkal látja el azt
követően, hogy a vételárat a szülő gyámhatósági
fenntartásos
betétkönyvben
helyezte
el
vagy
felhasználásáról elszámolt.

A gondnok és a gondnokolt személyi igazolványa és
lakcím kártyája.

A kérelmező és a 14 életévét betöltött gyermek
személyi igazolványa és lakcím kártyája, az ingatlanra
vonatkozó szerződése egy eredeti és három másolati
példánya, 3 hónapnál nem régebbi adó- és
értékbizonyítvány
vagy
ingatlanközvetítésre
feljogosított bármely szerv értékbecslése, az ingatlan 15
napnál nem régebbi tulajdoni lapja, közös tulajdon
megállapodás alapján történő megszüntetéséhez való
hozzájárulás kérelmezése esetén elvi telekmegosztási
engedély, továbbá a megosztás után kialakításra kerülő
ingatlanrészekre vonatkozó értékbecslés is szükséges. A
gyámhivatal az ügyfél kérelmére beszerzi az ingatlan
tulajdoni lapjának 15 napnál nem régebbi másolatát.
Kérelemre indult az öregségi nyugdíj mindenkori
összegének százszorosát meghaladó értékhatárú
vagyoni ügyekben az eljárási költséget az ügyfél viseli.

