A gyámhivatal feladatait az alábbi jogszabályok alapján végzi:
•
•
•
•
•
•

Gyermekvédelmi törvény 1997. XXXI. tv. ( Gyvt. )
A gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet ( Gyer )
A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952.évi IV.tv. ( Csjt )
A Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV.tv. ( Ptk )
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL tv.
(Ket.)
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Korm.
rendelet

A gyámhivatal feladat és hatásköre
Gyermekek védelmével kapcsolatos feladatok:
• ideiglenes hatályú elhelyezés ( különélõ szülõnél, más hozzátartozónál, vagy
alkalmas más személynél, illetve nevelõszülõnél, - ha erre nincs mód
gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben.
• a szülõi felügyeleti jog feléledését megállapítja
• a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetésérõl és
megváltoztatásáról dönt.
• átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket, egyidejûleg gyámot (hivatásos gyámot )
rendel.
• tartós nevelésbe veszi a gyermeket, egyidejûleg gyámot, (hivatásos gyámot )
rendel.
• a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról dönt.
• figyelemmel kíséri és dönt az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülõ
kapcsolattartásáról.
• a nevelésbe vétel megszüntetésérõl dönt.
• az utógondozás elrendelésérõl rendelkezik.
• a szülõ gondozási díjfizetési kötelezettségét megállapítja, illetve megszünteti.
- a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét megállapítja
• a nevelésbe vételt évente ill. szükség szerint felülvizsgálja.
• a nevelésbe vett gyermek gondozási helyét meghatározza.
• a nevelésbe vett gyermekre vonatkozó egyéni elhelyezési tervet elfogadja.
• fenti adatokról és intézkedésekrõl nyilvántartást vezet.• közremûködik a bírósági végrehajtási eljárásban
A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:
• teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot vesz fel.
• megállapítja a gyermek családi és utónevét.
• hozzájárul - cselekvõképtelen jogosult esetén - a családi jogállás
megállapítására irányuló per megindításához és egyidejûleg - eseti gondnokot
rendel.
• pert indít az apaság vélelmének megállapítása ill. megszüntetése iránt.
• képzelt apát állapít meg.

•

ismeretlen szülõktõl származó gyermek törvényes
anyakönyvezésével kapcsolatos eljárást lefolytatja.

képviseletével

és

Az örökbefogadással kapcsolatban :
• dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre
elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való
felvételét
• dönt a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról.
• elbírálja és jóváhagyja a szülõnek azon nyilatkozatát, amelyben hozzájárul
gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához.
• elrendeli a gyermek egy hónapra történõ kihelyezését az örökbefogadó
szülõkhöz, és annak eredményét megállapítja.
• dönt az örökbefogadás engedélyezésérõl ( nyílt és titkos ).
•
dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról ill
arra irányuló pert indít.
• kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülõ adatairól.
A szülõi felügyeleti jogot érintõ ügyekben:
 a gyermek és a szülõ kapcsolattartásáról dönt.
 a bíróság, valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás
végrehajtásáról intézkedik.
 a szülõ jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról dönt.
 dönt a szülõi felügyeleti jogkörbe tartozó olyan kérdésrõl, amelyben a szülõi
felügyeletet együttesen gyakorló szülõk nem jutottak egyetértésre.
 hozzájárul a gyermek családbafogadásához.
 jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot.
 engedélyezi a gyermek részére a szülõi ház vagy a szülõk által kijelölt más
tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén
visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt.
 a gyermek házasságkötésének engedélyezésérõl dönt.
 eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével
kapcsolatos ügyben.
 engedélyezi a tanköteles gyermek mûvészeti, sport-, modell- vagy hirdetési
tevékenység keretében történõ foglalkoztatását.
Gyámsággal kapcsolatos ügyek:
• a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel.
• irányítja és felügyeli a gyám, hivatásos gyám tevékenységét.
• felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot.
• a fenti adatokról nyilvántartást vezet, továbbá a nevezett gyámról és
gyámságból kizárt személyekrõl.
Gondnoksággal kapcsolatos ügyek:
 ideiglenes gondnokot ( hivatásos gondnokot ) rendel.
 irányítja és felügyeli a gondnok tevékenységét.
 felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gondnokot.
 külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, eseti



gondnokot, zárgondnokot, ügygondnokot, az ügyeinek vitelében akadályozott
személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel,
továbbá megállapítja a munkadíjukat
 a fenti adatokról nyilvántartást vezet.

Vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyek:
 dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos
betétben vagy folyószámlán történõ elhelyezésérõl, illetve az elhelyezett pénz
felhasználásáról, ( eseti számadás ) államilag garantált értékpapírba, biztosítási
kötvénybe történõ befektetésérõl, letétbe helyezésérõl, valamint egyéb tárgyak
letétbe helyezésérõl.
 dönt a gyám, a gondnok vagyon és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó
jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról.
 rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülõk a gyermek
vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik.
 az iskoláztatási támogatás felhasználásának korlátozása ( szülõ elszámoltatása,
ill. vagyonkezelõ eseti gondnok kirendelése ).
 elbírálja a rendszeres és eseti számadást, meghatározott esetekben a
végszámadást.
 közremûködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és
vagyonértékû jogával kapcsolatos ügyekben és a törvényes képviselõ
jognyilatkozatának érvényességérõl dönt.
 közremûködik a gyermeket és gondnokoltat érintõ hagyatéki eljárásban.
a fenti adatokról nyilvántartást vezet.
Pert indít, illetve kezdeményez:
 a gyermek elhelyezése, illetve kiadása.
 a gyermeket megilletõ tartási követelés érvényesítése.
 a szülõi felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása.
 a gyermek örökbefogadásának felbontása.
 a cselekvõképességet érintõ gondnokság alá helyezés és annak megszüntetése,
továbbá felülvizsgálata iránt.
 a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása
iránt.
Feljelentést tesz :
 a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása.
 a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.
Pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban:
 az otthonteremtési támogatás megállapításáról, és esetleges jelzálogjog
bejegyzésérõl.
 a gyermektartásdíj megelõlegezésérõl, és jogosulatlanul felvett összeg
visszafizetésének elrendelésérõl.
 mindezen támogatásokról nyilvántartást vezet.
Döntéseinek meghozatalához
• szakértõt rendel és ment fel, továbbá
• megállapítja a szakértõi díjat .
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