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XV. Szociális és gyámügyi ágazat 

1. A polgármesteri hivatal ügyintézőjének szociális ellátással kapcsolatos feladat- és 

hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Adatot kérhet szociális hatáskört gya-

korló szervként a 18-18/B §-ban megha-

tározott nyilvántartásokból – a 18/B § 

(2) bekezdés d) pontja szerinti adatok 

kivételével. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 19. § 

(1) 

 

2.  Nyilvántartásba veszi intézmény (szol-

gáltató) vezetőjeként a szolgáltatásra 

vonatkozó igényt – az (5) bekezdésben 

foglalt szolgáltatások kivételével – érke-

zésének napján.  

 * * * * * 1993. évi III. tv. 20. § 

(1) 

3.  Vizsgálnia kell évente a nyilvántartott 

igények teljesítésének indokoltságát te-

rületi ellátási kötelezettséggel rendelke-

ző szolgáltató, intézmény vezetőjeként, 

ha a kapacitás, illetve férőhely hiányá-

ban a szolgáltatásra vonatkozó igényt 

nem teljesíti. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 20. § 

(3) 

4.  Vezethető a nyilvántartás a változások 

nyomon követhetőségét biztosító elektro-

nikus úton is. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 20. § 

(8) 

5.  Törölni kell a nyilvántartásból az adato-

kat, ha az ellátásra vonatkozó igény a tel-

jesítését megelőzően megszűnik. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 20. § 

(9) 

6.  Adatot kérhet a kérelmező által megjelölt 

pénzforgalmi szolgáltatótól a szociális 

ellátásra való jogosultság megállapítása 

céljából. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 24. § 

(2) 

7.  Adatot kérhet a polgárok személyi adatait 

és lakcímét nyilvántartó szervtől, vala-

mint az ingatlanügyi hatóságtól a szociá-

lis ellátásra való jogosultság megállapítá-

sa céljából. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 24. § 

(3) 

8.  Gondozási tervet készít szociális alap-

szolgáltatást nyújtó személyként – külön 

  * * * * 1993. évi III. tv. 59. § 

(4) 
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jogszabályban meghatározott esetekben –

az egyes ellátottak részére nyújtott szol-

gáltatások formáiról, rendszerességéről, 

időtartamáról. 

9.  Együttműködik a szociális szolgáltató, 

illetve intézmény az ellátási területén 

működő szociális, gyermekjóléti-

gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási 

és munkaügyi szolgáltatókkal, intézmé-

nyekkel, így különösen 

a) az otthonápolási szolgálattal, 

b) a pártfogó felügyelői szolgálattal, va-

lamint a büntetés-végrehajtási szervezet-

nél működő pártfogó felügyelőkkel, 

c) fogyatékos személy ellátása esetén a 

gyógypedagógiai, nevelési szakszolgálat-

okkal és a fogyatékos személyek segítő, 

érdekvédelmi szervezeteivel, 

d) pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg 

esetén a háziorvossal és a kezelőorvossal. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 59. § 

(2) 

10.  Vizsgálnia kell a szociális rászorultságot 

a) 

b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

c) támogató szolgáltatás esetében. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 59/A. § 

(1) 

11.  Megvizsgálja intézményvezetőként a 

szociális rászorultság fennállását a szol-

gáltatás igénybevételét megelőzően, va-

lamint – amennyiben a szociális rászo-

rultság alapjául szolgáló körülmény hatá-

rozott ideig áll fenn – az igénybevétel so-

rán a határozott idő leteltét. A szociális 

rászorultság fennállását nem kell felül-

vizsgálni a 65. § (4) bekezdés a) pontja 

szerinti egyedül élő 65 év feletti személy 

esetén. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 59/A. § 

(3) 

12.  Vizsgálja intézményvezetőként a gondo-

zási szükségletet házi segítségnyújtás 

igénybevételét megelőzően. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 63. § 

(5) 

13.  Tájékoztatja az intézményvezető, ennek 

hiányában a jegyző által felkért szakértő 

a házi segítségnyújtás szolgáltatást igény-

  * * * * 1993. évi III. tv. 63. § 

(6) 
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lőt, ha annak gondozási szükséglete a III. 

fokozatú, a bentlakásos intézményi ellá-

tás igénybevételének lehetőségéről.  

14.  Elvégzi intézményvezetőként idősotthoni 

ellátás iránti kérelem alapján az az ellá-

tást igénylő gondozási szükségletének 

vizsgálatát.  

  * * * * 1993. évi III. tv. 68/A. § 

(1) 

15.  Megvizsgálja intézményvezető a gondo-

zási szükségletet jogszabályban meghatá-

rozottak szerint és megállapítja a napi 

gondozási szükséglet mértékét, továbbá a 

jogszabály szerinti körülmények fennál-

lását. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 68/A. § 

(2), (3) 

16.  Tájékoztatást ad intézményvezetőként a 

házi segítségnyújtás igénybevételének 

lehetőségéről, ha az idősotthoni ellátást 

igénylő személy gondozási szükséglete 

fennáll, de az értékelő adatlap alapján 

nem III. fokozatú, és az idősotthoni elhe-

lyezést a jogszabályban meghatározott 

egyéb körülmények sem indokolják. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 68/A. § 

(4) 

17.  Dönt intézményvezetőként a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátás 

iránti kérelemről 

a) a szociális szolgáltató, nappali és át-

meneti elhelyezést nyújtó intézmény ese-

tében, 

b) a tartós bentlakásos intézmény eseté-

ben, ha a fenntartó önkormányzat képvi-

selő-testülete eltérően nem rendelkezik. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 94/A. § 

(1) 

18.  Döntésről értesíti intézményvezetőként 

az ellátást igénylőt, illetve törvényes 

képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés 

írásban történik. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 94/A. § 

(2) 

19.  Segítséget nyújt jogai gyakorlásában 

ellátottjogi képviselőként a személyes 

gondoskodást nyújtó alap- és szakosított 

ellátást biztosító intézményi elhelyezést 

igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban 

részesülő részére, Működése során tekin-

 * * * * * 1993. évi III. tv. 94/K. § 

(1) 
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tettel van az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 

és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvény rendelkezéseire. 

20.  Megkeresi az intézmény vezetőjeként a 

jogosult lakóhelye (tartózkodási helye) 

szerint illetékes jegyzőt, ha a jogosult a 

bentlakásos intézménybe az igénybevé-

telre biztosított időtartamon belül nem 

költözik be, és ennek okáról az intéz-

mény vezetőjét nem értesíti. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 95. § 

(3) 

21.  Gondoskodik lehetőség szerint intéz-

ményvezetőként az érintett elhelyezéséről 

az az akadályoztatásra okot adó körül-

mény megszűnését követő 30 napon be-

lül, ha a jegyző tájékoztatása szerint a jo-

gosult az intézményi ellátást neki fel nem 

róható okból nem tudta megkezdeni. 

Egyéb esetben kezdeményezi a beutalás 

megszüntetését. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 95. § 

(5) 

22.  Átadja intézményvezetőként az ellátás 

igénybevételekor a fenntartó által jóvá-

hagyott intézményi házirend egy példá-

nyát a jogosultnak. Egyébként a háziren-

det az intézményben jól látható helyen ki 

kell függeszteni és gondoskodni kell ar-

ról, hogy az a jogosultak hozzátartozói és 

az intézmény dolgozói számára folyama-

tosan hozzáférhető legyen. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 97. § 

23.  Megszünteti az intézményi jogviszonyt 

intézményvezetőként, ha a jogosult 

a) másik intézménybe történő elhelyezése 

indokolt, vagy további intézményi elhe-

lyezése nem indokolt, 

b) a házirendet súlyosan megsérti, 
c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy 

a térítési díjat megfizető személy 

térítésidíj-fizetési kötelezettségének – a 

102. § szerint – nem tesz eleget, 

d) az ellátott jogosultsága megszűnik. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 101. § 

(2) 

 

24.  Biztosítani kell az ellátást változatlan fel-  * * * * * 1993. évi III. tv. 101. § 
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tételek mellett mindaddig, amíg a fenn-

tartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős 

határozatot nem hoz. 

(6) 

 

25.  Tájékoztatást kell adni intézményi jogvi-

szony felmondásában a jogorvoslat lehe-

tőségéről és az ellátás biztosításáról. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 101. § 

(7) 

 

26.  Megállapítja intézményvezetőként a 

személyi térítési díjat a 119/C. § szabá-

lyai szerint lefolytatott jövedelemvizsgá-

lat – ideértve a 68/B. § és a 117/B. § sze-

rinti esetet is – eredményének megfelelő-

en. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 102. § 

(2) 

 

27.  Írásban tájékoztatni kell az ellátottat, a 

törvényes képviselőt vagy a térítési díjat 

megfizető személyt a felmondás lehető-

ségéről, annak kezdő időpontjáról, vala-

mint a (3) bekezdésben foglaltakról, ha 

három hónapon át térítésidíj-tartozás áll 

fenn. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 102. § 

(4) 

 

28.  Megállapítja konkrét összegben intéz-

ményvezetőként kötelezett által fizetendő 

térítési díj összegét (a továbbiakban: 

személyi térítési díj), és arról az ellátást 

igénylőt a megállapodás megkötésekor 

írásban tájékoztatja.    

 * * * * * 1993. évi III. tv. 115. § 

(2) 

29.  Nem írható elő a kiskorú ellátott után té-

rítési díj fizetésének kötelezettsége, 

amennyiben az intézményi elhelyezést a 

gyámhivatal határozata alapozza meg. A 

gyámhivatal határozatában megállapított 

gondozási díjat – a külön jogszabályban 

meghatározott feltételek és eljárás alapján 

– a szociális intézmény részére kell át-

utalni. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 118. § 

30.  Megvizsgálja intézmény (szolgáltató) ve-

zetőjeként az intézményi ellátás (szolgál-

tatás) nyújtásának megkezdését megelő-

zően az ellátást igénylő 

a) havi jövedelmét szociális alapszolgál-

tatás és átmeneti elhelyezést nyújtó in-

 * * * * * 1993. évi III. tv. 119/C. 

§ (1) 



6 

 

Polgármesteri hivatal ügyintézője  Szociális és gyámügyi ágazat  2022 03 31 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

tézmény esetén, 

b) havi jövedelmét és jelentős pénzva-

gyonát rehabilitációs intézmény esetén, 

c) havi jövedelmét, jelentős pénzvagyo-

nát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, 

gondozást nyújtó intézmény esetén. 

31.  Megvizsgálja intézmény (szolgáltató) ve-

zetőjeként a térítési díj felülvizsgálatakor 

az ellátott 

a) havi jövedelmét szociális alapszolgál-

tatás és átmeneti elhelyezést nyújtó in-

tézmény esetén, 

b) havi jövedelmét és pénzvagyonát tar-

tós bentlakásos intézmény esetén, 

c) havi jövedelmét és ingatlanvagyonát a 

117. § (5) bekezdése szerinti esetben. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 119/C. 

§ (2) 

32.  Elvégeztetheti önállóan gazdálkodó in-

tézmény vezetőjeként intézményen kívüli 

szervezet igénybevételével legfeljebb öt-

éves időtartamra kötött szerződés alapján 

a személyes gondoskodást nyújtó szociá-

lis intézmény által biztosítandó egyes 

szolgáltatásokat. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 122/A. 

§ (1) 

33.  Pályázatot ír ki önállóan gazdálkodó in-

tézmény vezetőjeként szerződéses szol-

gáltatások lebonyolításra. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 122/C. 

§ (1) 

34.  Elkészítik a helyi esélyegyenlőségi prog-

ramot települési önkormányzati köztiszt-

viselők vagy közalkalmazottakként. 

  *  * * 2003. évi CXXV. tv. 

31. § (5) 

35.  Megküldi intézményvezetőként az arra 

jogosult szervnek – az ellátás igénybevé-

telétől, illetőleg a felülvizsgálat kezdeté-

től számított 15 napon belül – a személyi 

térítési díj megállapításhoz és felülvizs-

gálathoz szükséges iratokat, ha arra nem 

az intézmény vezetője jogosult.  

 * * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rend. 7. § (1) 

 

36.  Kiszámítja a házi segítségnyújtásban ré-

szesülő által havonta fizetendő személyi 

térítési díjat az óradíj és az adott hónap-

ban a házi segítségnyújtás keretében el-

 * * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rend. 13. § (1) 
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végzett tevékenységekre fordított idő 

szorzata alapján. 

37.  Ellenőrzi intézmény vezetőjeként, hogy a 

megállapított térítési díj befizetése ha-

vonként megtörténik-e.  

 * * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rend. 31. § (2) 

38.  Felhívja írásban intézményvezetőként, a 

fizetésre kötelezett személyt az elmaradt 

térítési díj befizetésére 15 napos határidő 

megjelölésével, ha a kötelezett a befize-

tést elmulasztotta. Ha a határidő ered-

ménytelenül telt el, az intézmény vezető-

je a kötelezett nevét, lakcímét és a fennál-

ló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 

 * * * * * 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rend. 31. § (2) 

39.  Végzi szolgáltató, intézmény vezetője-

ként gondozási szükséglet vizsgálatát. 

  * * * * 340/2007. (XII. 15.) 

Korm. rend. 2. § (1) 

40.  Kijelölhet adatszolgáltató munkatársat 

az adatszolgáltatás teljesítésére, ha szo-

ciális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

igénybevevői nyilvántartás e-

képviselője. Az adatszolgáltató munka-

társ megfelelő felkészítéséről az e-

képviselő gondoskodik. 

 * * * * * 415/2015. (XII. 23.) 

Korm. rend. 2. § (6)-(8) 
 

41.  Teljesíti e-képviselő vagy az adatszol-

gáltató munkatársként (a továbbiakban 

együtt: adatszolgáltatásra jogosult) az 

Szt.-ben, meghatározott adatokra vonat-

kozó adatszolgáltatást. 

 * * * * * 415/2015. (XII. 23.) 

Korm. rend. 4. – 8. §, 

10. § (3) 
 

42.  Házi segítségnyújtás 

a) a személyi gondozás keretében gon-

dozás és háztartási segítségnyújtás, 

b) a szociális segítés keretében háztartási 

segítségnyújtás 

szolgáltatási elemet biztosít. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 25/A. § 

 

43.  Házi segítségnyújtás keretében kizárólag 

szociális segítés – segítő munkakörben – 

a személyi jövedelemadóról szóló tör-

vényben meghatározott szociális gondo-

zói díjban részesíthető társadalmi gon-

dozó alkalmazásával, közérdekű önkén-

tes tevékenység keretében, 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 27. § (3) 
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közfoglalkoztatotti jogviszonyban álló 

személyek vagy szociális szövetkezet 

igénybevételével is nyújtható. 

44.  Támogató szolgáltatás 

a) gondozás, 

b) készségfejlesztés, 

c) tanácsadás, 

d) szállítás, 

e) felügyelet, 

f) gyógypedagógiai segítségnyújtás, 

g) háztartási segítségnyújtás és 

h) esetkezelés 

szolgáltatási elemeket biztosít. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 39/B. § 

 

45.  Külön-külön kell biztosítania ellátási 

formánként, ha egy intézmény keretében 

több ellátási forma működik az ellátás 

jellegének megfelelő személyi, tárgyi és 

szakmai feltételeket. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 40. § (4) 

46.  Nappali ellátást biztosító intézmény 

a) az ellátást igénybe vevők részére szo-

ciális, egészségi, mentális állapotuknak 

megfelelő napi életritmust biztosító 

szolgáltatást nyújt, 

b) a helyi igényeknek megfelelő közös-

ségi programokat szervez, valamint he-

lyet biztosít a közösségi szervezésű 

programoknak, csoportoknak, 

c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott 

formában, az ellátotti kör és a lakosság 

által egyaránt elérhető módon működ-

jön. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 74. § 

47.  Figyelemmel kell lenni hajléktalan ellá-

tás megszervezése során az ellátást 

igénybe vevők alapvető jogaira, emberi 

méltóságára. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 102. § (1) 

48.  Segítséget nyújt hajléktalan személyek 

ellátását végző intézmény a hajléktalan 

személy életviteléhez, elősegítve a szo-

ciális ellátások igénybevételét, elérését. 

 * * * * * 1/2000. (I. 7.) SZCSM 

rend. 102. § (2) 
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  m f fk mjv v k  

1.  Megalapozza intézkedése személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásra irányuló 

jogviszony keletkezését, ha 

c) átmeneti gondozást nyújtó intézmény 

vezetője,  

d) a fenntartó önkormányzat rendeletében 

meghatározott körben intézményvezető-

ként arra jogosult. 

* * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 32. 

§ (1) c), d) 

2.  Megállapodást köt írásban – az (5a) be-

kezdésben foglalt kivétellel – gyermekjó-

léti alapellátások valamint az utógondo-

zói ellátás igénybevételének a megkezdé-

se előtt a kérelmezővel, illetve törvényes 

képviselőjével. 

  *  *  1997. évi XXXI. tv. 32. 

§ (5) b) 

3.  Megállapodást köt az ügyeletet biztosító 

intézmény az (5) bekezdésben foglaltak 

szerint a törvényes képviselővel, ha a ne-

velés-gondozás nélküli munkanapra, il-

letve a bölcsődei szünet teljes idejére 

vagy annak egy részére is igényli a böl-

csődei ellátást.  

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 32. 

§ (7) c) 

 

4.  Gondoskodnia kell intézményvezetőként 

az ellátásra jogosult gyermek, fiatal fel-

nőtt azonnali elhelyezéséről  

a) az elhelyezés fellebbezésre tekintet 

nélküli végrehajtását elrendelő határozat 

alapján, 

b) soron kívüli elhelyezésre vonatkozó 

indokolt kérelem alapján, 

c) az 57. § (2) bekezdése szerinti esetben. 

* * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 32. 

§ (8) 

5.  Tájékoztatja a kérelmezőt a kérelem be-

nyújtásakor a személyes gondoskodás 

feltételeiről. 

* * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 33. 

§ (1) 

6.  Megszünteti intézményvezetőként az ön-

kéntesen igénybe vett, a családok átme-

neti otthonában a szülőnek, nagykorú 

testvérnek nyújtott ellátást a (3) bekez-

désben foglaltakon túl, ha a szülő, nagy-

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

37/A. § (3a) 
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korú testvér mások életét, testi épségét 

veszélyeztető magatartást tanúsít. Az in-

tézményvezető ezzel egyidejűleg értesíti 

a szülő lakóhelye, ennek hiányában tar-

tózkodási helye szerinti gyermekjóléti 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, és szük-

ség esetén hatósági intézkedést kezdemé-

nyez. 

7.  Írásban értesíti intézményvezetőként az 

önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ellátás megszüntetésé-

ről, valamint az ellene tehető panaszról a 

jogosultat vagy törvényes képviselőjét. 

Egyet nem értés esetén a jogosult vagy 

törvényes képviselője az értesítés kéz-

hezvételétől számított nyolc napon belül 

a fenntartóhoz fordulhat. A (3a) bekezdés 

szerinti eset kivételével a fenntartó vég-

rehajtható határozatáig az ellátást biztosí-

tani kell. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

37/A. § (4) 

 

8.  Biztos Kezdet Gyerekház célja a szocio-

kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban 

a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek egészsé-

ges fejlődésének biztosítását támogató, 

fejlődési lemaradását kompenzáló, a szü-

lői kompetenciákat erősítő, a szülő és kü-

lönösen az óvodáskort még el nem ért 

gyermek számára együttesen biztosított 

társadalmi felzárkózást segítő prevenciós 

szolgáltatás biztosítása. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

38/A. § (1) 

9.  Biztos Kezdet Gyerekház a gyermek és 

család sikeres óvodai beilleszkedése tár-

sadalmi integrációja érdekében együtt-

működik különösen a gyermekjóléti 

szolgálattal, a védőnői szolgálattal, az 

óvodával, egyéb gyermekintézménnyel, 

valamint szükség esetén a jelzőrendszer 

egyéb tagjaival. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

38/A. § (2) 

10.  Gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a 

gyermek érdekeit védő speciális szemé-

lyes szociális szolgáltatás, amely a szoci-

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 39. 

§ 
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ális munka módszereinek és eszközeinek 

felhasználásával szolgálja a gyermek testi 

és lelki egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a 

kialakult veszélyeztetettség megszünteté-

sét, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését. 

11.  Gyermekjóléti szolgálat – összehangolva 

a gyermekeket ellátó egészségügyi és ne-

velési-oktatási intézményekkel, illetve 

szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási 

és gondozási feladatokat végez. Tevé-

kenysége körében a 39. §-ban és az Szt. 

64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl: 

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a te-

lepülésen élő gyermekek szociális hely-

zetét, veszélyeztetettségét, 

b) meghallgatja a gyermek panaszát, és 

annak orvoslása érdekében megteszi a 

szükséges intézkedést, 

d) szervezi a – legalább három helyettes 

szülőt foglalkoztató – helyettes szülői há-

lózatot, illetve működtetheti azt, vagy 

önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

e) segíti a nevelési-oktatási intézmény 

gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

f) felkérésre környezettanulmányt készít, 

g) kezdeményezi a települési önkor-

mányzatnál új ellátások bevezetését, 

i) részt vesz a külön jogszabályban meg-

határozott Kábítószerügyi Egyeztető Fó-

rum munkájában, 

j) nyilvántartást vezet a helyettes szülői 

férőhelyekről. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 40. 

§ (2) 

 

12.  Család- és gyermekjóléti központnak az a 

járásszékhely településen működő gyer-

mekjóléti szolgálat minősül, amely önálló 

intézményként, illetve szervezeti és 

szakmai szempontból önálló intézmény-

egységként működik. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

40/A. § (1) 

 

13.  Gyermekjóléti központ ellátja a gyermek-

jóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) be-

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

40/A. § (2) 
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kezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése 

szerinti általános szolgáltatási feladatait. 

 

14.  Gyermekjóléti központ a gyermek csa-

ládban nevelkedésének elősegítése, a 

gyermek veszélyeztetettségének meg-

előzése érdekében a gyermek igényeinek 

és szükségleteinek megfelelő önálló 

egyéni és csoportos speciális szolgálta-

tásokat, programokat nyújt, amelynek 

keretében 

aa) utcai és – ha a helyi viszonyok azt 

indokolják – lakótelepi szociális munkát, 

ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek ke-

retében közvetítői eljárást, ide nem értve 

a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése sze-

rinti közvetítői eljárást, 

ac) – ha a helyi viszonyok azt indokolják 

– kórházi szociális munkát, 

ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri ké-

szenléti szolgálatot, 

ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszicho-

lógiai tanácsadást, 

af) családkonzultációt, családterápiát, 

családi döntéshozó konferenciát, 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

40/A. § (2) a) 

 

15.  Gyermekjóléti központ a gyermekvé-

delmi gondoskodás keretébe tartozó ha-

tósági intézkedésekhez kapcsolódó, a 

gyermekek védelmére irányuló tevé-

kenységet lát el, amelynek keretében 

ba) kezdeményezi a gyermek védelembe 

vételét vagy súlyosabb fokú veszélyezte-

tettség esetén a gyermek ideiglenes hatá-

lyú elhelyezését, nevelésbe vételét, 

bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség 

mértékének megfelelően a gyermek vé-

delembe vételére, illetve a családi pótlék 

természetbeni formában történő nyújtá-

sára, a gyermek tankötelezettsége teljesí-

tésének előmozdítására, a gyermek csa-

ládjából történő kiemelésére, a leendő 

gondozási helyére vagy annak megvál-

toztatására, valamint a gyermek megelő-

ző pártfogásának mellőzésére, elrendelé-

sére, fenntartására és megszüntetésére, 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

40/A. § (2) b) 
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bc) együttműködik a pártfogó felügyelői 

szolgálattal és a megelőző pártfogó felü-

gyelővel a bűnismétlés megelőzése ér-

dekében, ha a gyámhatóság elrendelte a 

gyermek megelőző pártfogását, 

bd) a családjából kiemelt gyermek visz-

szahelyezése érdekében családgondozást 

végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve 

a területi gyermekvédelmi szakszolgálta-

tást végző intézménnyel együttműködve 

– a család gyermeknevelési körülménye-

inek megteremtéséhez, javításához, a 

szülő és a gyermek közötti kapcsolat 

helyreállításához, 

be) utógondozást végez – az otthont 

nyújtó ellátást, illetve a területi gyer-

mekvédelmi szakszolgáltatást végző in-

tézménnyel együttműködve – a gyermek 

családjába történő visszailleszkedéséhez, 

bf) védelembe vett gyermek esetében el-

készíti a gondozási-nevelési tervet, csa-

ládgondozást végez, illetve a gyámható-

ság megkeresésére a családi pótlék ter-

mészetbeni formában történő nyújtásához 

kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a 

továbbiakban: pénzfelhasználási terv) ké-

szít. 

16.  Szakmai támogatást nyújt a gyermekjólé-

ti központ az ellátási területén működő 

gyermekjóléti szolgálatok számára. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

40/A. § (2) c) 

 

17.  Napközbeni ellátás keretében biztosított 

szolgáltatások időtartama lehetőleg a szü-

lő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek 

napközbeni ellátásának igénybevételére 

jogosult az átmeneti gondozásban és az 

otthont nyújtó ellátásban részesülő gyer-

mek is. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 41. 

§  

18.  Bölcsődében az ellátáson túl nyújtott – 

speciális tanácsadás, időszakos gyermek-

felügyelet, gyermekhotel működtetése 

vagy más gyermeknevelést segítő – szol-

gáltatást a gyermek hatodik életévének 

betöltéséig lehet igénybe venni. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 42. 

§ (4) 
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19.  Bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől 

a következő év augusztus 31-éig tart. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 42. 

§ (5) 

20.  Bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmény, amely a gyermekek napköz-

beni ellátása keretében, a Bölcsődei neve-

lés-gondozás országos alapprogramja 

szerint, jogszabályban meghatározott 

szakirányú végzettséggel rendelkező 

személy által, akár több csoportban nyújt 

szakszerű gondozást és nevelést. A böl-

csőde nyári nyitvatartási rendjét a fenn-

tartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei 

szünet idejére a szülő, törvényes képvise-

lő kérésére gondoskodik a gyermek in-

tézményi gondozásának, nevelésének 

megszervezéséről. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 43. 

§ 

 

21.  Mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást 

nyújtó intézmény, amely a gyermekek 

napközbeni ellátása keretében, a Bölcső-

dei nevelés-gondozás országos alapprog-

ramja szerint, jogszabályban meghatáro-

zott szakirányú végzettséggel rendelkező 

személy által akár több, a 43. § szerinti 

bölcsődei intézményhez képest kisebb 

létszámú csoportban, valamint egysze-

rűbb személyi, tárgyi és működtetési fel-

tételek mellett nyújt szakszerű gondozást 

és nevelést. A mini bölcsőde működteté-

sére a 43. § (3)-(5) bekezdésében foglal-

takat alkalmazni kell. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

43/A. § 

 

22.  Munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei 

ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a 

foglalkoztató tart fenn elsősorban a nála 

keresőtevékenységet folytató személyek 

gyermekei bölcsődei ellátásának biztosí-

tására. 

* * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 44. 

§ 

23.  Családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást 

nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás 

nyújtója a saját otthonában vagy más e 

célra kialakított helyiségben biztosít. A 

családi bölcsőde feladatait önálló szolgál-

tató vagy legalább három – egy szolgálta-

* * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

44/A. § 
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tó székhelyeként, illetve telephelyeiként, 

egy vagy több épületben működő – csa-

ládi bölcsődét magába foglaló hálózat 

biztosítja. Három vagy annál több családi 

bölcsőde fenntartását hálózatba kell szer-

vezni. A hálózatban biztosítani kell a 

szolgáltatást nyújtó személyek részére a 

folyamatos szakmai tanácsadást, vala-

mint a gyermekek igényeihez rugalmasan 

igazodó szolgáltatások összehangolását. 

24.  Napközbeni gyermekfelügyelet keretében 

– nem nevelési-oktatási céllal – a szolgál-

tatás nyújtója az életkornak megfelelő 

napközbeni ellátást biztosít. 

A szülő, törvényes képviselő otthonában 

akkor biztosítható a napközbeni gyer-

mekfelügyelet, ha a gyermek állandó 

vagy időszakos ellátása nappali intéz-

ményben – betegsége vagy egyéb ok mi-

att – nem biztosítható, és a szülő, törvé-

nyes képviselő a gyermek napközbeni 

ellátását nem vagy csak részben tudja 

megoldani. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

44/B-44/C. § 

 

25.  Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri 

program, játszóház, klubfoglalkozás ke-

retében nyújtott, a szülő és a gyermek 

kapcsolatát erősítő, a gyermek szociali-

zációját támogató, valamint egyéb sza-

badidős és prevenciós szolgáltatás, a csel-

lengő vagy egyéb okból veszélyeztetett 

iskoláskorú gyermekek számára biztosí-

tott nappali felügyelet, sport-, illetve 

egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, 

ha a működtető rendelkezik az ehhez 

szükséges – jogszabályban meghatározott 

– személyi és tárgyi feltételekkel. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

44/D. § 

 

26.  Családok átmeneti otthonában az otthon-

talanná vált szülő kérelmére együttesen 

helyezhető el a gyermek és szülője, va-

lamint legfeljebb 21. életévének betölté-

séig vagy – ha köznevelési, felsőoktatási 

vagy felnőttképzési intézménnyel, szol-

gáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőtt-

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 51. 

§ (1) 
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képzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 

24. életévének betöltéséig a gyermek 

nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelye-

zés hiányában lakhatásuk nem lenne biz-

tosított, és a gyermeket emiatt el kellene 

választani szülőjétől, családjától. 

27.  Krízisközpontként kizárólag a családok 

átmeneti otthona működhet. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 51. 

§ (4) 

28.  Krízisközpont befogadja a hozzátartozók 

közötti erőszak miatt krízishelyzetbe ke-

rült, a hozzátartozók közötti erőszak mi-

att alkalmazható távoltartásról szóló tör-

vény szerint bántalmazottnak minősülő 

személyt és azt a vele egy háztartásban 

élő személyt, akinek tartására jogszabály, 

szerződés vagy bírósági határozat alapján 

köteles (a továbbiakban együtt: bántal-

mazott család). 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 51. 

§ (5) 

29.  Titkos menedékház a (10) bekezdésben 

foglalt személy számára 

a) legfeljebb hat hónap időtartamra 

aa) lakhatást biztosít, és szükség esetén 

biztosítja az étkeztetést, a ruházattal való 

ellátást, a mentálhigiénés ellátást, vala-

mint segítséget nyújt az egészségügyi el-

látáshoz való hozzáféréshez, 

ab) közreműködik – a gyermekjóléti, il-

letve családsegítő szolgálattal együttmű-

ködve – a titkos menedékház szolgálta-

tást szükségessé tevő okok megszünteté-

sében, a család, az egyén helyzetének 

rendezésében, otthontalanságának meg-

szüntetésében, 

ac) segítséget nyújt a bántalmazás követ-

keztében kialakult pszichés sérülések ke-

zelésében és jogi tanácsadással segíti a 

személy érdekeinek védelmét, 

b) legfeljebb öt év időtartamra kiegészítő 

tevékenysége keretében a bántalmazott 

társadalmi reintegrációja érdekében 

félutasház-szolgáltatást nyújthat. 

 * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 51. 

§ (11) 

30.  Ha intézményen belül biztosítja a gyer-   * * * * 1997. évi XXXI. tv. 
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mekétkeztetést, a (4) bekezdés alkalma-

zásában intézményvezető alatt a települé-

si önkormányzat azon intézményének ve-

zetőjét kell érteni, amely a gyermekétkez-

tetést biztosítja. Ha a kötelezett a szemé-

lyi térítési díjat vitatja, illetve annak 

csökkentését vagy elengedését kéri, a 

személyi térítési díj összegéről történő 

értesítés kézhezvételétől számított nyolc 

napon belül a települési önkormányzat-

hoz fordulhat.  

151. § (4a) 

 

31.  Környezettanulmányt (helyzetértékelést) 

készít Család- és gyermekjóléti szolgá-

latként a gyámhivatal felkérésére. 

  * * * * 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rend. 9. § (1) 
  

32.  Tájékoztatja minden hónap 5. napjáig 

gyermekotthon vezetője, valamint a ne-

velőszülői hálózat működtetőjeként az 

intézmény székhelye szerint illetékes te-

rületi gyermekvédelmi szakszolgálat ve-

zetőjét 

a) az üres férőhelyek, azon belül a külön-

leges, illetve speciális ellátást nyújtó fé-

rőhelyek, 

b) az elhelyezett gyermekek, fiatal felnőt-

tek, 

c) a gondozási napok 

számáról. 

  * * * * 235/1997. (XII. 17.) 

Korm. rend. 9. § (1) 

33.  Tájékoztatja negyedévente területi gyer-

mekvédelmi szakszolgálatként elektroni-

kus úton a gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalt az 1. számú melléklet 

X., XI., XII. és XIV. adatlapjának adatai-

ról és az azokban bekövetkezett változá-

sokról. 

  * * * * 235/1997. (XII. 17.) 

Korm. rend. 9. § (3) 

34.  Kezdeményezi intézmény vezetőjeként 

újonnan létrejött bölcsőde hatjegyű köz-

nevelési azonosítójának kiadását az in-

tézmény szolgáltatói nyilvántartásba tör-

ténő jogerős bejegyzése birtokában, a 

köznevelés információs rendszere (KIR) 

honlapján keresztül és egyidejűleg pos-

  * * *  235/1997. (XII. 17.) 

Korm. rend. 11/E. § (1) 
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tai úton megküldi az Oktatási Hivatal 

számára a jogerős működési engedélyt 

és a törzskönyvi nyilvántartásba vételről 

szóló határozatot. 

35.  Kijelölhető köztisztviselő vagy költség-

vetési szerv közalkalmazottja a Társa-

dalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a 

továbbiakban: TEF) mentorhálózata által 

szervezett, a helyi esélyegyenlőségi 

programok megírására felkészítő képzé-

sen való részvételre. 

  * * * * 321/2011. (XII. 27.) 

Korm. rend. 8. § (1) 

36.  Részt vehet, ha köztisztviselő vagy köz-

alkalmazott helyi esélyegyenlőségi prog-

ramok kétévente esedékes felülvizsgála-

tába és az új helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésébe, valamint a helyi 

esélyegyenlőségi programok részét kép-

ző intézkedési terv végrehajtásának 

nyomon követésébe, ha rendelkezik a 

TEF helyi esélyegyenlőségi programok 

írására felkészítő képzésének elvégzését 

tanúsító bizonyítvánnyal. 

  * * * * 321/2011. (XII. 27.) 

Korm. rendelet 8. §  (3) 

37.  Dokumentálni kell gondozási naplóban 

házi gyermekfelügyelet keretében végzett 

tevékenységet a 3. melléklet szerinti. 

  * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 12. § (3) 

 

38.  Intézmény vezetője az ingyenes és ked-

vezményes intézményi gyermekétkezte-

tés feltételeiről, a szünidei gyermekétkez-

tetésről és az igénybevételének módjáról 

tájékoztatja a kötelezettet 

a) a beíratáskor, 

b) az ellátás igénybevételének megkezdé-

sekor, és 

c) az ingyenes és kedvezményes intéz-

ményi gyermekétkeztetés feltételeinek 

megváltozásakor 

  * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 13. § (6) 

 

39.  Intézményvezetőnek nyújtja be a kötele-

zett: 

a) ingyenes intézményi gyermekétkezte-

tés igénybevételéhez a 6. melléklet sze-

rinti, 

  * * * * 328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 17. § (2) 
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b) ingyenes és kedvezményes intézmé-

nyi gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

a 8. melléklet szerinti nyilatkozatot és  

c) az adott jogcím igazolására előírt do-

kumentumot. 

40.  Kijelölhet adatszolgáltató munkatársat 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvé-

delmi igénybevevői nyilvántartás e-

képviselőjeként az adatszolgáltatás telje-

sítésére. Gondoskodik e-képviselőként 

az adatszolgáltató munkatárs megfelelő 

felkészítéséről. 

 * * * * * 415/2015. (XII. 23.) 

Korm. rend. 2. § (6)-(8) 
 

41.  Teljesíti e-képviselő vagy az adatszol-

gáltató munkatársként a Gyvt.-ben meg-

határozott adatokra vonatkozó adatszol-

gáltatást. 

 * * * * * 415/2015. (XII. 23.) 

Korm. rend. 4. – 8. §, 

10. § (3) 
 

42.  Ellátja családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyúj-

tásával, szociális segítőmunkával, vala-

mint más személy, illetve szervezet által 

nyújtott szolgáltatások, ellátások közve-

títésével. 

 * * * * * 15/1998. (IV. 30.) NM 

rend. 6. § (2) 

 

43. Biztosítani kell családsegítést és gyer-

mekjóléti szolgáltatást végzők számára a 

törvény által meghatározott eszközöket. 

 * * * * * 15/1998. (IV. 30.) NM 

rend. 7. § 

 

44. Jelzőrendszert működteti család- és 

gyermekjóléti szolgálatként a gyermek 

veszélyeztetettségére, illetve a család, a 

személy krízishelyzete figyelésére.  

 * * * * * 15/1998. (IV. 30.) NM 

rend. 9. §-11. § 

 

45.  Ellátja család- és gyermekjóléti szolgá-

latként a Gyvt. 39. § (2)-(4) bekezdése, 

40. §-a, valamint az Szt. 64. §-a szerinti 

feladatokat. 

 * * * * * 15/1998. (IV. 30.) NM 

rend. 12. §-18. § 

 

46.  Ellátja család- és gyermekjóléti köz-

pontként  

a) a család- és gyermekjóléti szolgálat 

feladatait, 

b) a Gyvt. 39. § (3a) bekezdése és 40/A. 

§-a szerinti feladatokat. 

 * * * * * 15/1998. (IV. 30.) NM 

rend. 19. § 
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47.  Járás területén működő család- és gyer-

mekjóléti szolgálat feladatainak szakmai 

támogatása érdekében család- és gyer-

mekjóléti központként 

a) havi rendszerességgel esetmegbeszé-

lést tart a szolgálatok számára és szük-

ség szerint konzultációt biztosít, és 

b) tájékoztatja a szolgálatokat az általa 

nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő 

változásokról, illetve a járás területén 

elérhető, más személy, illetve szervezet 

által nyújtott, közvetíthető szolgáltatá-

sokról, ellátásokról, 

c) a családsegítő munkatárs szakmai fel-

készülését alkalmazásának első évében 

kétheti rendszerességgel támogatja, ha 

az egyedül látja el a szolgálat feladatait, 

és a képesítési előírások teljesítése alól 

felmentést kapott. 

  * * *  15/1998. (IV. 30.) NM 

rend. 21. § (1) 

48.  Biztosítja család- és gyermekjóléti köz-

pontként a kapcsolattartási ügyeletet. 

 * * * * * 15/1998. (IV. 30.) NM 

rend. 22. § 

49.  Készenléti szolgálat célja a család- és 

gyermekjóléti központ nyitvatartási ide-

jén kívül felmerülő krízishelyzetekben 

történő azonnali segítség, tanácsadás 

vagy tájékoztatás nyújtása. 

 * * * * * 15/1998. (IV. 30.) NM 

rend. 27. § 

 

50.  Javaslatot tesz család- és gyermekjóléti 

központként a gyámhivatal részére. 

 * * * * * 15/1998. (IV. 30.) NM 

rend. 28. §-30. § 

51.  Biztosítania kell gyermekvédelmi gon-

doskodás keretébe tartozó hatósági in-

tézkedés alatt álló gyermek esetében a 

család- és gyermekjóléti központ szol-

gáltatásait a gyámhivatal, illetve a bíró-

ság határozata alapján. 

 * * * * * 15/1998. (IV. 30.) NM 

rend. 31. § 

 

3. A polgármesteri hivatal ügyintézőjének egyéb szociális- és gyámügyi feladat- és hatáskö-

rei 
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1.  Azon polgármesteri hivatalának a szék-

helyére idézi eljárása során az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság, amelynek székhe-

lyén a kérelmező lakcímmel rendelke-

zik. Ha a körülmények nem alkalmasak 

annak a polgármesteri hivatalának szék-

helyén kell a tárgyalást megtartani, 

amely a tárgyalás megtartásához szük-

séges feltételeket biztosítani tudja. 

* * * * * * 2003. évi CXXV. tv. 

16. § 

2.  A gyámhatóság – a gyermek vagy a 

gondnokság alatt álló személy érdeké-

ben – tárgyalását az ügyfél lakóhelyéhez 

legközelebb lévő polgármesteri hivata-

lának hivatalos helyiségében tarthatja, 

ha több ügyfélnek kellene más helység-

ből a székhelyre utaznia. 

  * * * * 149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rend. 13. § (2) 

3.  Helyszíni megtekintést kell lefolytatnia 

és jegyzőkönyvet kell felvennie környe-

zettanulmány elkészítéséhez a természe-

tes személy adósságrendezési eljárásá-

ban az adóssal és az adóstárssal egyezte-

tett időpontban, hétköznap 8 és 19 óra 

között. Az időpont egyeztetést a környe-

zettanulmány előkészítésért felelős sze-

mély végzi el az adóssal, valamint a 

Családi Csődvédelmi Szolgálat területi 

szerve, illetve a családi vagyonfelügyelő 

bevonásával. A helyszíni megtekintésen 

a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi 

szervénél foglalkoztatott személy, illetve 

a családi vagyonfelügyelő is részt vesz. 

  * * * * 21/2015. (IX. 2.) IM 

rend. 1. § (4) 

 

4.  Adós és az adóstárs köteles a természe-

tes személy adósságrendezési eljárásá-

ban a személyazonosító okmányát be-

mutatni, a környezettanulmány elkészí-

téséhez a szükséges felvilágosítást meg-

adni, annak elkészítésében az adatok, 

nyilatkozatok és egyéb tájékoztatás 

megadásával együttműködni. Ha ezt a 

kötelezettségét megszegi, ennek tényét a 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és fel 

kell hívni az Are. tv. 2. § (3) bekezdés 

szerinti kötelezettség megszegésének 

  * * * * 21/2015. (IX. 2.) IM 

rend. 4. § (2) 
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jogkövetkezményeire. 

5.  Jegyzőkönyvet készít a természetes 

személy adósságrendezési eljárásában a 

helyszíni megtekintés lefolytatását köve-

tően. A jegyzőkönyvet a jelenlévőkkel 

alá kell íratnia. A jegyzőkönyvet a jegy-

ző által a környezettanulmány előkészí-

tésével megbízott személy és a Családi 

Csődvédelmi Szolgálat területi szerve 

által megbízott személy, illetve a családi 

vagyonfelügyelő hitelesíti. 

  * * * * 21/2015. (IX. 2.) IM 

rend. 4. § (3) 

 

6.  Megküldi a természetes személy adós-

ságrendezési eljárásában a jegyzőköny-

vet a Családi Csődvédelmi Szolgálat te-

rületi szerve, illetve a családi vagyonfe-

lügyelő a bíróságnak, az ismert hitele-

zőknek és a jegyzőnek. 

  * * * * 21/2015. (IX. 2.) IM 

rend. 4. § (4) 

 

7.  Átutalja negyedévente, a negyedév utol-

só napjától számított 30 napon belül a 

díjbevételeknek a Családi Csődvédelmi 

Szolgálat területi szervét megillető há-

nyadát a Családi Csődvédelmi Szolgálat 

területi szervének kincstári számlájára. 

  * * * * 21/2015. (IX. 2.) IM 

rend. 5. § 
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