Ügytípus tájékoztató
Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok
Minden jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági ügy illetékmentes. A hatáskört és az
illetékességet a Gyszr. 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet határozza meg.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 13-16
Szerda 8-12 és 13-16
Péntek 8-12
Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal II. emelet 220. iroda
Ügyintéző:

Horváth Richárdné

Levelezési cím: Polgármesteri Hivatal Jegyzője, mint első fokú gyámhatóság
3600 Ózd, Városház tér 1.
Telefonszám: 48-574-145
Fax:
48-574-149
Ügytípus
Gyermek
veszélyeztetettségének
bejelentése

Ügymenetmodell
Bejelentés alapján induló eljárás.
A gyámhatóság jegyzőkönyvet
vesz fel a bejelentővel, majd
szakvéleményt
kér
a
Gyermekjóléti Szolgálattól. Ha
beigazolódik
a
gyermek
veszélyeztetettsége
a
gyámhatóság védelembe veszi a
gyermeket
vagy
dönt
az
ideiglenes elhelyezésről.
Teljes
hatályú
apai A nyilatkozattétel a felek
elismerő nyilatkozat
együttes kérelmére történik,
személyi
iratok
hiánytalan
megléte szükséges hozzá. Ha az
anya fiatalkorú, a gyermek
részére
eseti
gondnok
kirendelése
szükséges.
Amennyiben az apa kiskorú,
mind a két szülője hozzájárulása
szükséges. Ha az apa és a
gyermek között nincs 16 év
korkülönbség, nem tehet apai
elismerő nyilatkozatot, ilyenkor
apaság bírói megállapítása
szükséges.
Anya nyilatkozata családi Hivatalból vagy az anya
jogállás egyéb módon kérelmére induló eljárás. A
történő rendezéséhez
gyámhatóság tájékoztatja az

Szükséges iratok
Bejelentő
személyi
igazolványa
és
lakcím
kártyája

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
anya
személyi
igazolványa
és
lakcím
kártyája

anyát
a
családi
jogállás
rendezésének
lehetséges
módjairól, majd jegyzőkönyvet
vesz fel az anya nyilatkozatáról.
Ezt követően illetékességből
megkeresi
a
gyámhivatalt
képzelt apa bejegyzése vagy
apaság megállapítása iránti per
indítása céljából.
Eseti gondnok rendelése
Kérelemre
vagy
hivatalból
induló eljárás. A gyámhatóság
meghallgatja az érintetteket és
beszerzi az eseti gondnok
kirendelését
indokoló
dokumentumokat.
Döntéshozatal,
mely
ellen
fellebbezésnek van helye.
Örökbefogadáshoz
A szülő kérelmére induló eljárás.
hozzájáruló
nyilatkozat A gyámhatóság felveszi a
tétele
lemondó
nyilatkozatot
és
tájékoztatja a szülőt annak
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 nyilatkozatot a felvételt
követően
a
gyámhatóság
megküldi
az
illetékes
gyámhivatalnak.
Védelembe vétel
Kérelemre
vagy
bejelentés
alapján induló eljárás. A
gyámhatóság meghallgatja az
érintetteket, szakvéleményeket és
környezettanulmányt szerez be.
Döntéshozatal,
mely
ellen
fellebbezésnek van helye.
Ideiglenes elhelyezés
Az
eljárás
más
szerv
megkeresésére vagy bejelentés
alapján indul. A jelzést követően
azonnali
döntéshozatal
és
intézkedés
a
gyermek(ek)
elhelyezésére. A döntés azonnal
végrehajtható,
ellene
fellebbezésnek van helye. Az

A kérelmező és a kirendelni
kért
személy
személyi
igazolványa
és
lakcím
kártyája

A
nyilatkozatot
tevő
személyi igazolványa és
lakcím kártyája

Az
ügyben
idézettek
személyi igazolványa és
lakcím kártyája

A
bejelentő
személyi
igazolványa
és
lakcím
kártyája

ideiglenes elhelyezést követően a
gyámhatóság az összes iratot
megküldi a gyámhivatalnak az
ideiglenes
elhelyezés
felülvizsgálata
céljából
és
javaslatot tesz a végleges
döntésre.
Az
iskoláztatási Ha a közoktatási intézmény
támogatás folyósításának igazgatója jelzi a védelembe
felfüggesztése
vételi
eljárás
lefolytatására
illetékes jegyzőnek, hogy a
gyermek igazolatlanul mulasztott
Ügyintézők:
kötelező
tanórai
Horváth Richárdné
foglalkozásainak száma az adott
Fodor Kinga
tanévben elérte a tízet, a jegyző
nevelőszülőnél
vagy
gyermekotthonban
elhelyezett
gyermek esetén megküldi a
jelzést
a
gyermekvédelmi
szakszolgálat számára a gyámi
tevékenység szakmai segítése,
ellenőrzése
érdekében.
A
családban nevelkedő gyermekek
esetében végzést hoz, amelyben
tájékoztatja az iskoláztatási
támogatás jogosultját arról, hogy
az adott tanévben igazolatlanul
mulasztott ötvenedik kötelező
tanórai foglalkozás után elrendeli
az iskoláztatási támogatás teljes
összege
folyósításának
felfüggesztését,
valamint
védelembe nem vett gyermek
esetén a gyermek védelembe
vételét.
A jegyző az iskoláztatási
támogatás
felfüggesztését
határozatlan időre rendeli el. A
határozatban az iskoláztatási
támogatás
felfüggesztésének
kezdő időpontjaként a döntést
követő második hónap első
napját kell megjelölni. Az
iskoláztatási
támogatás
felfüggesztésének
időtartama
alatt a gyermek után járó
iskoláztatási
támogatást
a
családtámogatási folyószámlán
kell gyűjteni. Ha az iskoláztatási
támogatást
rendszeres

A közoktatási intézmény
igazgatójának jelzése az
igazolatlanul
mulasztott
kötelező
tanórai
foglakozásról

gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
gyermekre tekintettel állapították
meg, a felfüggesztés időtartama
alatt az iskoláztatási támogatás
teljes összegét természetbeni
formában kell a gyermek
számára
nyújtani.
A
felfüggesztés
megszüntetését
követően
a
felfüggesztés
időtartama
alatt
a
családtámogatási folyószámlán
összegyűlt
iskoláztatási
támogatás teljes összegét – a
felfüggesztés
időtartamával
megegyező
számú
hónapra
elosztva - havi részletekben,
természetbeni formában kell a
gyermek számára nyújtani. Az
iskoláztatási
támogatás
természetbeni formában történő
nyújtását a jegyző által kirendelt
eseti gondnok biztosítja. A
határozat ellen fellebbezésnek
van helye.
Gyámhatóság
Kérelemre induló eljárás. A
hozzájárulása
GYES gyámhatóság meghallgatja a
nagyszülő
általi szülőt
és
a
nagyszülőt,
igényléséhez az egyik megvizsgálja
a
benyújtott
szülő ismeretlen helyen mellékleteket. Indokolt esetben a
tartózkodása miatt
gyámhatóság azonnal kiadja
hozzájárulását. Ha a kérés nem
indokolt, határozattal utasítja el a
kérelmet,
mely
ellen
fellebbezésnek van helye.

A
kérelmező
személyi
igazolványa
és
lakcím
kártyája, GYES igénylő
formanyomtatvány,
az
Hatósági Osztály ügyintézője
által
kiállított
hatósági
igazolvány arról, hogy az
egyik szülő ismeretlen helyen
tartózkodik, a gyermek pedig
a
kérelmező
szülő
gondozásában van

