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XV. Szociális és gyámügyi ágazat 

1. A jegyző szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Ellátja szociális hatáskört gyakorló 

szervként az 1993. évi III. törvényben 

meghatározott szociális feladat- és hatás-

köröket. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 4/A. § 

(1) b) 

 

2.  Tájékoztatást nyújt szociális hatáskört 

gyakorló szervként 

a) az e törvény szerinti pénzbeli és ter-

mészetbeni ellátások igénybevételi fel-

tételeiről és az igényléshez szükséges 

iratokról, 

b) az e törvényben meghatározott sze-

mélyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal 

és szolgáltatásokkal kapcsolatban a 

helyben igénybe vehető ellátások és 

szolgáltatások köréről, feltételeiről és az 

igénybevétel eljárási kérdéseiről. 

 * * * * * 1993. évi III. tv. 5. § (2) 

 

3.  Elrendelheti szociális hatáskört gyakorló 

szervként a jogosulatlanul igénybe vett 

ellátás megtérítését az igénybevételről 

való tudomásszerzésétől számított három 

hónapon belül. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 17. § 

(3) 

 

4.  Követelését az általa folyósított pénzbeli 

ellátásból történő levonással érvényesíti 

ha a pénzbeli ellátásban részesülő sze-

mély a megtérítés összegét nem fizeti 

meg. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 17/A. § 

(1) - (3) 

 

5.  Követelés meg nem térült összegét a 

megtérítésre kötelezett személy halála 

esetén - a hagyaték erejéig - az örököstől 

kell behajtani. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 17/A. § 

(4) 

 

6.  Nyilvántartást vezet a települési önkor-

mányzat feladat- és hatáskörébe tartozó 

szociális ellátásokra való jogosultság 

megállapítása, az ellátások biztosítása, 

fenntartása és megszüntetése céljából. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 18. § 

 

7.  Rögzíti az országos nyilvántartásba a te-

lepülési önkormányzat hatáskörébe tar-

tozó ellátásokkal összefüggő azon ada-

tokat, amelyeket érintően a  18.  § sze-

rinti nyilvántartás vezetésének kötele-

  * * * * 1993. évi III. tv. 18/B. § 

(3) 
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zettsége őt terheli. 

8.  Kizárólag az országos nyilvántartásba 

való bejegyzéssel is teljesítheti nyilván-

tartás-vezetési kötelezettségét az orszá-

gos nyilvántartásban szereplő ellátások 

tekintetében. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 18/B. § 

(5) 

9.  Átadja a 18. § l) pont la) alpontja szerinti 

szolgáltató részére – a képviselő-

testületnek a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez termé-

szetben nyújtott települési támogatás ér-

vényesítésével kapcsolatos feladata telje-

sítése céljából – a pénzbeli és természet-

beni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításá-

nak részletes szabályairól szóló kormány-

rendeletben meghatározott módon a lak-

hatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viseléséhez természetben nyújtott telepü-

lési támogatásra jogosult személy 18. § a) 

pont aa) és ab) alpontjában, d) és e) pont-

jában, valamint a 18. § l) pont la) alpont-

jában foglalt adatait. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 19. § 

(4) 
 

10.  Nyilvántartásban kezelt adatokat termé-

szetes személyazonosító adatok nélkül 

statisztikai célra felhasználhatja, illetőleg 

azokból statisztikai célra adatot szolgál-

tathat. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 24. § 

(1) 

11.  Nyilvántartásban kezelt adatokat a Köz-

ponti Statisztikai Hivatal részére - a hiva-

talos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 

törvény (Stt.) 28. §-ával összhangban a 

statisztikai cél előzetes igazolása alapján, 

az ahhoz szükséges mértékben - statiszti-

kai célra egyedi azonosításra alkalmas 

módon, térítésmentesen át kell adni és 

azok a Központi Statisztikai Hivatal által 

statisztikai célra felhasználhatók. Az át-

vett adatok körét és az adatátvétel részlet-

szabályait a Stt. 28. §-ában meghatározott 

együttműködési megállapodásban kell 

rögzíteni. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 24. § 

(1a) 
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12.  Adatot kérhet a kérelmező által megjelölt 

pénzforgalmi szolgáltatótól a szociális 

ellátásra való jogosultság megállapítása 

céljából. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 24. § 

(2) 

13.  Adatot kérhet szociális hatáskört gyakor-

ló szervként a szociális igazgatási eljárás 

során a szociális ellátásra való jogosult-

ság megállapítása, illetve ellenőrzése cél-

jából a polgárok személyi adatait és lak-

címét nyilvántartó szervtől, a közúti köz-

lekedési nyilvántartást vezető, valamint 

az ingatlanügyi hatóságtól. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 24. § 

(3) 

14.  Kérelmet - ha e törvény másként nem 

rendelkezik - az a szociális hatáskört 

gyakorló szerv bírálja el, amelynek ille-

tékességi területén a kérelmező lakóhe-

lye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen 

a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a 

tartózkodási helye van. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 32/A. § 

(1) 

15.  A nevelésbe vett kiskorú ügyében az eljá-

rást a gondozási hely szerint illetékes 

szociális hatáskört gyakorló szerv folytat-

ja le. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 32/A. § 

(2) 

 

16.  Szakértőt kér fel házi segítségnyújtás 

igénybevételét megelőzően gondozási 

szükséglet vizsgálatára intézményvezető 

hiányában. 

* * * * * * 1993. évi III. tv. 63. § 

(5) 

17.  Jelzi a családsegítést nyújtó szolgáltató-

nak, intézménynek, ha segítségre szoruló 

családról, személyről szerez tudomást. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 64. § 

(2) 

 

18.  Kezdeményezheti szociális diagnózis el-

készítését a család- és gyermekjóléti köz-

pontnál. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 64/A 

(2) 

 

19.  Tájékoztatást ad az intézményvezetőnek 

a jogosult tartózkodási helyéről, a beköl-

tözés elmaradásának indokairól, az in-

tézményi ellátás igénybevételének várha-

tó időpontjáról. 

  * * * * 1993. évi III. tv. 95. § 

(4) 

20.  Gondoskodik megállapított pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások folyósí-

 * * * * * 63/2006. (III. 27.) 

Korm. rend. 6. § 
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tásáról.  

21.  Személyes gondoskodásban közremű-

ködő szakképzett szociális gondozót 

vagy vezető gondozót kér fel szakértő-

nek, ha az önkormányzat a házi segít-

ségnyújtást szakfeladatként nyújtja. 

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

Korm. rend. 2. § (1) 

22.  Ha a szolgáltatást igénylő személy (tör-

vényes képviselője) a gondozási szük-

séglet vizsgálatának eredményét vitatja, 

öt napon belül – másik szakértőt kér fel, 

aki öt napon belül elvégzi a gondozási 

szükséglet felülvizsgálatát. 

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

Korm. rend. 2. § (4) 

23.  Igazolja, ha a szolgáltatást igénylő sze-

mély hetvenedik életévét betöltötte és 

lakóhelye közműves vízellátás vagy fű-

tés nélküli a közművesítés hiányát a te-

lepülési önkormányzat jegyzője. 

  * * * * 36/2007. (XII. 22.) 

SZMM rend. 3/A. § (4) 

1/2017. (II.14) EMMI 

rend. 62. § (2) 
 

2. A jegyző gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

feladatot lát el - a gyermek családban 

történő nevelkedésének elősegítése, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelő-

zése és megszüntetése érdekében - a tör-

vényben meghatározott alaptevékenység 

keretében. 

  * * * * * 1997. évi XXXI. tv. 17. 

§ (1) 

megállapította: 2020. 

évi CXLVII. tv. 12. § 
hatályba lép:2021. január 1. 

2.  Természetbeni támogatást nyújt fogyasz-

tásra kész étel, ruházat, valamint tanszer 

vásárlására felhasználható Erzsébet-

utalvány formájában annak a gyermek-

nek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jo-

gosultsága és nem minősül hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a 

tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a 

tárgyév november hónapjára tekintettel. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

20/A. § (1) 
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3.  Természetbeni támogatást nyújt fogyasz-

tásra kész étel, ruházat, valamint tanszer 

vásárlására felhasználható Erzsébet-

utalvány formájában, annak a gyermek-

nek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jo-

gosultsága és hátrányos vagy halmozot-

tan hátrányos helyzetűnek 

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a 

tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a 

tárgyév november hónapjára tekintettel. 

emelt összegű. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

20/A. § (2) 

 

4.  Családi pótlék természetbeni formában 

történő biztosítása céljából a gyermek ré-

szére – figyelemmel korára, egyéni szük-

ségleteire és az ítélőképessége birtokában 

lévő gyermek véleményére – eseti gyá-

mot rendel ki. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

68/C. § (1) 

 

5.  Jegyzőkönyvet készít a jognyilatkozat 

felvételéről, illetve a gyámhatóság által 

előre meghatározott kérdésekre adott vá-

laszokról és azt megküldi a gyámható-

ságnak. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

128. § (9)  

6.  Gondoskodik gondozásidíj-hátralék adók 

módjára történő behajtásáról – az állami 

fenntartó megkeresésére – adóügyi ha-

táskörében. 

  * * * * 1997. évi XXXI. tv. 

154. § (4) 

 

7.  Kérheti gyám rendelését a magzat részére 

a gyámhatóságtól. 

* * * * * * 2013. évi V. tv. 2:3. § 

(2) 

8.  Környezettanulmányt (helyzetértékelést) 

készít a gyámhatóság Gyvt. 130. § (2) 

bekezdésében meghatározott felkérésére.   

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

Korm. rend. 9. § (1) 

9.  Közreműködhet az ideiglenes hatályú 

elhelyezés és a nevelésbe vétel végrehaj-

tása foganatosításában a gyámhivatal, va-

lamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal megkeresésére. 

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

Korm. rend. 16. § (1) 

10.  A gyermek családi és utónevének megál-

lapítása érdekében eljár. 

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

Korm. rend. 21. §  



6 

 

Jegyző Szociális és gyámügyi ágazat 2021 0331 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

11.  A szülő lakóhelyének megváltozása ese-

tén a gyámnevezést tartalmazó vagy a 

gyámságból kizáró jognyilatkozatról fel-

vett jegyzőkönyv egy példányát megkül-

di az illetékessé vált települési önkor-

mányzat jegyzőjének. 

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

Korm. rend. 26/C. (2) 

 

12.  Tájékoztatja az anyát az apa adatai nélkül 

anyakönyvezett gyermek születése esetén 

arról, hogy 

a) a gyermek érdekében a családi jogállás 

rendezése milyen módon biztosítható, és 

b) a kiskorú apa apai elismerő nyilatkoza-

tának felvételére bármely gyámhivatal 

illetékes, valamint, hogy az apai elismerő 

nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság 

vagy közjegyző előtt is meg lehet tenni, 

ha van olyan férfi, aki a gyermeket ma-

gáénak elismeri. 

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

Korm. rend. 54. § (1) 

13.  Az anya - gyermeke családi jogállásának 

rendezése érdekében történő - meghallga-

tásakor jegyzőkönyvbe kell foglalni min-

dazokat az adatokat, amelyek a későbbi-

ekben az apaság megállapítása iránti per 

megindításához, vagy a képzelt személy 

apaként történő bejegyzéséhez szüksége-

sek. 

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

Korm. rend. 55. § (1) 

 

14.  Haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt, ha 

az anya kiskorú személyt nevez meg 

apaként.  

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

Korm. rend. 55. § (1a) 

15.  Az apaként megnevezett nagykorú férfit 

meghallgatja és, ha az apaság tényét nem 

vitatja, felhívja őt az apai elismerő nyi-

latkozat megtételére, majd nyilatkozatát 

jegyzőkönyvben rögzíti. Kiskorú apa ese-

tén a gyámhivatal jár el. 

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

Korm. rend. 55. § (2) 

  

16.  Ha az anya korlátozottan cselekvőképes 

kiskorú, a meghallgatásán a törvényes 

képviselője is jelen van. A korlátozottan 

cselekvőképes kiskorú férfit a törvényes 

képviselője jelenlétében hallgatja meg. 

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

Korm. rend. 55. § (3) 

  

17.  A törvényes képviselő jelenlétében hall-   * * * * 149/1997. (IX. 10.) 
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gatja meg a cselekvőképességében a 

származás megállapításával összefüggő 

jognyilatkozatok tekintetében részlegesen 

korlátozott anyát és apaként megnevezett 

férfit. 

Korm. rend. 55. § (4) 

 

18.  A meghallgatás során tájékoztatja az 

anyát és az apaként megnevezett férfit, 

hogy az apasági vélelem megtámadására 

ad alapot, ha a teljes hatályú apai elisme-

rő nyilatkozatot jogszabály megkerülése 

céljából tették. 

      149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rend. 55. § (5) 

 

19.  Az elismerésről készített jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, 

amelyekből megállapítható, hogy a férfi a 

gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a 

magáénak ismerte el. A jegyzőkönyvbe 

foglalja továbbá az anya, a 14. évét betöl-

tött gyermek és a törvényes képviselő 

hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a 

gyermek családi nevére vonatkozó beje-

lentést. 

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

Korm. rend. 56. § (2) 

 

20.  A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

felvételekor vizsgálja a Ptk. 4:101. § (1) 

bekezdésében foglalt feltétel fennállását, 

és tájékoztatást ad. 

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

Korm. rend. 56. § (4) 

 

21.  Ha a teljes hatályú apai elismerő nyilat-

kozat megtételére nagykorú gyermek te-

kintetében kerül sor, tájékoztatja a nagy-

korú gyermeket, hogy nyilatkozatával 

kérheti a vér szerinti apa családi nevének 

viselését vagy az addig viselt családi ne-

vének továbbviselését. Nyilatkozat hiá-

nyában tájékoztatja a nagykorú gyerme-

ket, hogy névviselését az apaság vélelme 

nem érinti. 

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

Korm. rend. 56. § (5) 

 

22.  Ha a hajadon családi állapot nem állapít-

ható meg, az anya a települési önkor-

mányzat jegyzője előtt nyilatkozik haja-

don családi állapotáról. A nyilatkozatot 

jegyzőkönyvbe foglalja. 

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

Korm. rend. 56. § (7) 

 

23.  Kérheti apai elismerő nyilatkozat teljes   * * * * 149/1997. (IX. 10.) 
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hatályúvá válásához a gyámhivatal hoz-

zájárulásának megadását. 

Korm. rend. 57. § (4) 

24.  A hiányzó hozzájárulást abban az esetben 

kerül pótolásra, ha az apai elismerő nyi-

latkozat teljes hatályúvá válása a gyer-

mek érdekével nem ellentétes. 

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

Korm. rend. 57. § (5) 

25.  Pótolnia kell az apai elismerő nyilatkozat 

teljes hatályúvá válásához szükséges 

hozzájáruló nyilatkozatot a gyámhivatal-

nak vagy a települési önkormányzat 

jegyzőjének, az iratokat haladéktalanul, 

kiskorú apa esetében az illetékes gyám-

hivatalhoz, egyéb esetben a települési 

önkormányzat jegyzőjéhez teszi át. Ha a 

magzatnak vagy a gyermeknek gyámot 

kell rendelni, a gyámhivatal vagy a tele-

pülési önkormányzat jegyzője az iratokat 

haladéktalanul az illetékes gyámhivatal-

hoz teszi át. 

      149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rend. 58. § (2) 

 

26.  Az apa adatai nélkül anyakönyvezett kis-

korú gyermek részére az anya kérelmére 

képzelt személyt állapít meg apaként, fel-

téve, hogy az apaság megállapítása iránt 

nincs per folyamatban, illetve nincs eljá-

rás folyamatban a gyermek örökbefoga-

dásának engedélyezése iránt. 

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

Korm. rend. 60. § (1) 

27.  Képzelt személyt állapít meg apaként –a 

feltéve hogy nincs olyan személy, akit 

apának kell tekinteni – ha azt a gyermek 

a nagykorúvá válását követően bármikor 

kéri. 

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

Korm. rend. 60. § (2)  

28.  A bejegyezett képzelt apa nevét és adatait 

törli, ha a gyermek a nagykorúvá válását 

követően ezt bármikor kéri.  

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

Korm. rend. 60. § (3) 

29.  Jegyzőkönyvet vesz fel a képzelt apa 

adatainak megállapítására irányuló eljá-

rásban az anya kérelméről és a gyermek 

névviselésére vonatkozó döntéséről. Le-

hetőség szerint az anyával egyetértésben 

állapítja meg a képzelt személy. 

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

Korm. rend. 61. § (1) 

30.  Nem állapít meg képzelt apát a gyermek   * * * * 149/1997. (IX. 10.) 
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részére, és a gyermek az anya családi ne-

vét viseli tovább, ha az anya azért nem 

hallgatható meg, mert ismeretlen helyen 

tartózkodik, vagy a meghallgatáson a 

szabályszerű idézésre nem jelenik meg. 

Korm. rend. 61. § (3) 

31.  Ha a gyermek családi jogállása egyéves 

korában még mindig rendezetlen, megke-

resi az anyát, és ismételten tájékoztatja a 

családi jogállás rendezésének lehetősége-

iről. 

      149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rend. 61. § (5) 

 

32.  Képzelt személyt állapít meg anyaként a 

hazai anyakönyvezést végző hatóság 

megkeresésére a külföldön született és 

honosított gyermek vagy nagykorú sze-

mély számára és az anya adatai nélkül 

anyakönyvezett személy számára. 

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

Korm. rend. 61/A. § (2) 

a)-b)  

33.  A települési önkormányzat jegyzője a 

szülő vagy más törvényes képviselő ké-

relmére igazolást állít ki arról, hogy a 

gyermek tekintetében az anyakönyvbe 

bejegyzett apa vagy anya képzelt sze-

mély. 

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

Korm. rend. 61/B. § 

34.  Ha az anyakönyvvezetőtől vagy más 

szervtől, személytől ismeretlen szülőktől 

származó gyermekről értesül, a gyermek 

anyakönyveztetésével kapcsolatos eljá-

rást hivatalból folytatja le, és erről tájé-

koztatja a gyámhivatalt. 

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

Korm. rend. 62. § (2) 

 

35.  A Ptk. 4:151. §-ában meghatározott in-

tézkedések során megállapítja mindazo-

kat az adatokat, amelyekre a gyermek 

születésének anyakönyvezéséhez szükség 

van. 

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

Korm. rend. 62. § (3) 

 

36.  A gyermek születésének anyakönyvi be-

jegyzéséhez megállapítja 

a) a gyermek születési helyét és idejét, 

valamint családi és utónevét, 

b) képzelt szülőként az apa és anya csa-

ládi és utónevét, születési helyét és idejét, 

lakóhelyét. 

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

Korm. rend. 63. § (1) 

 

37.  Az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges       149/1997. (IX. 10.) 
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adatokat a gyermek gyámjával egyetér-

tésben állapítja meg úgy, hogy az más 

jogos érdekét ne sértse. A gyermek meg-

találásának körülményeire utalni nem le-

het. A gyermekre sérelmes családi és 

utónév nem állapítható meg. 

Korm. rend. 63. § (4) 

 

38.  Kezdeményezi a gyermek születésének 

újbóli anyakönyvezését, amennyiben a 

gyermek valódi adatai, valamint a vér 

szerinti szülők adatai utóbb ismertté vál-

nak. 

      149/1997. (IX. 10.) 

Korm. rend. 63. § (5) 

 

39.   A kiskorú gyermeknek a perben az anya 

pertársaként való részvételéhez történő 

hozzájárulását megelőzően vizsgálja, 

hogy a családi jogállás rendezése a 

gyermek érdekében áll-e. 

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

Korm. rend. 64. § (4a) 

 

40.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre való jogosultság megállapítása-

kor ha vitatja a nyilatkozat 

a) ingatlanra vonatkozó becsült forgalmi 

értékét, akkor az ingatlan forgalmi érté-

kének megállapítása érdekében megkere-

si az állami adóhatóság ingatlan fekvése 

szerint illetékes megyei (fővárosi) adó és 

vámigazgatóságát, 

b) járműre vonatkozó becsült forgalmi 

értékét, akkor az értéket a jármű forgalmi 

adóval csökkentett belföldi fogyasztói 

árának és használtsága mértékének figye-

lembevételével állapítja meg. 

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

Korm. rend. 65. § (5) 

 

41.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre való jogosultság megállapítása-

kor az adatok beszerzése érdekében meg-

keresi a nyilvántartást vezető bíróságot, 

hatóságot vagy a tanulói és hallgatói 

nyilvántartást vezető szervet. 

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

Korm. rend. 65/A. § 

42.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre való jogosultság megállapítása-

kor a családok támogatásáról szóló 

1998. évi LXXXIV. törvény 49/B. §-a 

szerinti egységes szociális nyilvántartás 

adatai alapján az egyedülállóság, vagy a 

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

Korm. rend. 65/B. § 
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gyermek tartós betegségének vagy sú-

lyos fogyatékosságának a tényéről. 

43.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre való jogosultság megállapítása-

kor 

a) ha nem áll rendelkezésre, beszerzi a 

gyámrendelő határozat másolatát, 

b) a Ptk. 4:196. és 4:197. §-ában foglaltak 

alapján megvizsgálja a kérelmező tartási 

kötelezettségét. 

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

Korm. rend. 65/C. § 

44.  Rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre való jogosultság megállapítása-

kor szociális igazgatásról és szociális el-

látásokról szóló 1993. évi III. törvény 

18/B. §-ában meghatározott országos 

nyilvántartásba rögzítendő az ügy elbírá-

lási azonosítóját is. 

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

Korm. rend. 66/A. § 

(2a) 

 

45.  Lakcímváltozás esetén a szülőnek vagy 

más törvényes képviselőnek, illetve a 

nagykorú jogosultnak a kérésére vagy az 

új lakcím szerint illetékes jegyző megke-

resésére az ügyben keletkezett iratokat 

haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon 

belül megküldi a jogosult új lakcíme sze-

rint illetékes jegyzőnek. A rendszeres 

kedvezményhez kapcsolódó, a Gyvt. 19. 

§ (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátást 

és a Gyvt. 20/A. §-a szerinti természetbe-

ni támogatást - a feltételek fennállása ese-

tén - az új lakcím szerint illetékes jegyző 

nyújtja. Az új lakcím szerint illetékes 

jegyző a pénzbeli ellátást a lakcímválto-

zást követő hónap első napjától folyósít-

ja. 

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

Korm. rend. 66/A. § (6) 

46.  Kérelemre vagy - a gyámhivatal 130. § 

(4) bekezdése szerinti intézkedése, illet-

ve egyéb hivatalos úton rendelkezésére 

álló gyámrendelő határozat alapján - hi-

vatalból indult eljárása során megállapít-

ja, hogy a rendszeres kedvezményre jo-

gosult gyermek részére családbafogadó 

gyámot rendeltek, 

aa) haladéktalanul felülvizsgálja a rend-

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

Korm. rend. 67/A. § (1) 

a) 
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szeres kedvezményre való jogosultságot, 

és 

ab) az aa) alpont szerinti felülvizsgálat-

tal egyidejűleg - ha családbafogadó 

gyámként hozzátartozó került kirende-

lésre - megvizsgálja a rendszeres ked-

vezményhez kapcsolódó pénzbeli ellá-

tásra való jogosultság feltételeinek fenn-

állását, 

47.  Kérelemre vagy - a gyámhivatal 130. § 

(4) bekezdése szerinti intézkedése, illet-

ve egyéb hivatalos úton rendelkezésére 

álló gyámrendelő határozat alapján - hi-

vatalból indult eljárása során megállapít-

ja, hogy a rendszeres kedvezményre jo-

gosult gyermek részére nem 

családbafogadó gyámot rendeltek, az el-

járás megindításától számított nyolc na-

pon belül - a határozat meghozatalának 

napjával - megszünteti a rendszeres ked-

vezményre való jogosultságot. 

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

Korm. rend. 67/A. § (1) 

b) 

48.  Hivatalból induló felülvizsgálati eljárás 

esetén a gyámhivatal 130. § (4) bekez-

dés a) pontja szerint megküldött gyám-

rendelésről szóló határozatának megér-

kezésétől, vagy a gyámrendelés tényéről 

történő tudomásszerzésétől számított 5 

napon belül megküldi a családbafogadó 

gyámként kirendelt személynek a 3. 

számú melléklet szerinti formanyomtat-

ványt azzal a felhívással, hogy azt a 

kézhezvételtől számított 15 napon belül 

küldje vissza számára. 

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

Korm. rend. 67/A. § (2) 

49.  Ha a családbafogadó gyám a (2) bekez-

dés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, 

a felülvizsgálati eljárás eredményeként 

megszünteti a rendszeres kedvezményre 

való jogosultságot. A felhívásban erre a 

jogkövetkezményre a családbafogadó 

gyámot figyelmeztetni kell. 

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

Korm. rend. 67/A. § (3) 

50.  Rendszeres kedvezményhez kapcsolódó 

pénzbeli ellátást 

a) kérelemre indult eljárás esetén a kére-

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

Korm. rend. 67/A. § (4) 
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lem benyújtásának napjától, 

b) hivatalból indult eljárás esetén a 

gyámhivatal gyámrendelésről szóló ha-

tározatának a jegyzőhöz való megérke-

zésének vagy a gyámrendelés tényéről 

történő hivatalos tudomásszerzésének 

napjától 

állapítja meg. 

51.  Ha megállapítja, hogy a rendszeres ked-

vezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás 

feltételei fennállnak, 

a) a (4) bekezdés szerinti időpontot 

megelőző nappal megszünteti a koráb-

ban megállapított rendszeres kedvez-

ményre való jogosultságot, és 

b) a (4) bekezdés szerinti időponttól 

kezdődően egy év időtartamra ismétel-

ten megállapítja a rendszeres kedvez-

ményre és ahhoz kapcsolódóan a pénz-

beli ellátásra való jogosultságot. 

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

Korm. rend. 67/A. § (5) 

52.  Természetbeni támogatás összegéről 

a) a tárgyév augusztus hónapjára 

tekintettel járó támogatás nyújtásához 

tárgyév augusztus 5-éig, 

b) a tárgyév november hónapjára tekin-

tettel járó támogatás nyújtásához tárgyév 

november 5-éig 

értesíti a Magyar Államkincstár által 

üzemeltetett elektronikus rendszeren ke-

resztül - az adatlapot elektronikusan hi-

telesített formában is megküldve - értesí-

ti a Magyar Államkincstár területi szer-

vét a támogatás összegéről. Az értesítés-

ben külön kell feltüntetni a Gyvt. 20/A. 

§ (1) bekezdése szerinti alapösszegű tá-

mogatás összegét és a Gyvt. 20/A. § (2) 

bekezdése szerinti emelt összegű támo-

gatás összegét. 

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

Korm. rend. 68. § (2) 

 

 

53.  Igazolható módon gondoskodik a támo-

gatásnak a jogosultak részére történő fo-

lyósításáról, vagy házipénztár útján tör-

ténő kifizetéséről  

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekin-

tettel járó támogatás tekintetében tárgy-

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

Korm. rend. 68. § (5)  
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év augusztus 25-éig, 

b) a tárgyév november hónapjára tekin-

tettel járó támogatás tekintetében tárgy-

év november 25-éig. 

54.  Erzsébet-utalvány jogosultak részére tör-

ténő haladéktalan kézbesítéséről - iga-

zolható módon - a jegyző postai úton, 

személyes átadás vagy hatósági kézbesí-

tő útján gondoskodik. 

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

Korm. rend. 68. § (6) 

 

55.  Természetbeni támogatás összegére pót-

igényt nyújthat be 

a) a tárgyév augusztus hónapjára tekin-

tettel járó támogatás nyújtásához tárgyév 

szeptember 5-éig, 

b) a tárgyév november hónapjára tekin-

tettel járó támogatás nyújtásához tárgyév 

december 5-éig. 

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

Korm. rend. 68. § (8) 

 

56.  Pótigénylés keretében igényli meg az 

alapösszegű és az emelt összegű támo-

gatás különbözeti összegének megfelelő 

támogatást, ha a jogosultnak az időpont-

ban a rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményre való jogosultsága fennállt, de 

a hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzet tényének fennállása iránti eljárás 

még folyamatban volt, és a hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetét a tárgy-

év augusztus 1-jei vagy november 1-jei 

időpontot is magába foglalóan, vissza-

menőlegesen állapították meg. 

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

Korm. rend. 68. § (8a) 

a), b)    

57.  Tárgyévben igényelt utalványok kézbe-

sítéséről a tárgyévet követő év március 

15-éig elektronikus úton adatközlést tel-

jesít az Igazgatóság felé, amelyben nyi-

latkozik arról is, hogy visszaváltást kí-

ván-e érvényesíteni. Visszaváltási igény 

esetén az adatközlés keretén belül, visz-

szaváltási adatközlést is teljesít. 

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

Korm. rend. 68. § (11) 

 

58.  Ha az igényelt támogatást a jogosult ré-

szére nem lehet folyósítani, gondoskodik 

a folyósításra nem került támogatás köz-

ponti költségvetésbe történő visszafize-

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

Korm. rend. 68. § (13) 
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téséről. 

59.  Elszámolási adatközlést teljesít a tárgy-

évben igényelt támogatásról tárgyévet 

követő év február 28-áig a Magyar Ál-

lamkincstár által üzemeltetett elektroni-

kus rendszeren keresztül - az adatközlő 

lapot elektronikusan hitelesített formá-

ban is megküldve az Igazgatóság felé, 

melyben nyilatkozik a visszafizetendő 

összegről is.  

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

Korm. rend. 68. § (14) 

 

60.  Visszaváltott Erzsébet-utalványok ellen-

értékéről az Igazgatóságot a visszaváltási 

adatközlés teljesítésével egyidejűleg 

elektronikus úton is tájékoztatja. 

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

Korm. rend. 68. § (15) 

 

61.  Pénzbeli ellátás tárgyhónapra esedékes 

összegét a tárgyhónapot követő hónap 5. 

napjáig utólag folyósítja. 

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

Korm. rend. 68/B. § (3) 

62.  Pénzbeli ellátás összegéről minden hónap 

10-éig értesíti a Magyar Államkincstár 

által üzemeltetett elektronikus rendsze-

ren keresztül - az adatlapot elektroniku-

san hitelesített formában is megküldve - 

értesíti az Igazgatóságot, valamint az e 

jogcím alapján igényelhető előleg össze-

géről. 

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

Korm. rend. 68/D. § (1) 
. 

63.  Pénzbeli ellátáshoz kapcsolódó pótlék 

összegéről adatlapon 

a) a tárgyév július hónapjában esedékes 

pótlék folyósításához a tárgyév augusztus 

10-éig, 

b) a tárgyév november hónapjában ese-

dékes pótlék folyósításához a tárgyév no-

vember 10-éig értesíti a Magyar Állam-

kincstár által üzemeltetett elektronikus 

rendszeren keresztül - az adatlapot elekt-

ronikusan hitelesített formában is meg-

küldve - az Igazgatóságot. 

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

Korm. rend. 68/E. § (2) 

a)–b) 

 

64.  Gyermek hátrányos, halmozottan hátrá-

nyos helyzetének fennállását 

a) a szülő iskolai végzettségre vonatkozó 

önkéntes adatszolgáltatása, 

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

Korm. rend. 83/A. § (2) 
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b) az alacsony foglalkoztatottság tekin-

tetében az Szt. 18. §-a alapján vezetett 

nyilvántartás vagy állami foglalkoztatási 

szervnek igazolása, 

c) szegregátum, vagy a lakókörnyezet 

tekintetében környezettanulmány alap-

ján állapítja meg. 

65.  Környezettanulmány elvégzésére kérheti 

fel a család- és gyermekjóléti szolgála-

tot. 

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

Korm. rend. 83/A. § (3) 

 

66.  Hátrányos, halmozottan hátrányos hely-

zetet megállapító határozatához tájékoz-

tatót mellékel a hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzethez kapcsolódó jogo-

sultságokról. 

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

Korm. rend. 83/A. § (5) 

67.  Hátrányos, halmozottan hátrányos hely-

zet fennállását megállapító határozatát, a 

határozat jogerőre emelkedését követő 

öt napon belül tájékoztatásul megküldi 

annak a bölcsődének, nevelési-oktatási 

vagy felsőoktatási intézménynek, ahol a 

gyermek bölcsődei ellátásban részesül, 

vagy amellyel a gyermek (nagykorúvá 

vált gyermek) óvodai, tanulói vagy hall-

gatói jogviszonyban áll. 

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

Korm. rend. 83/A. § (6) 

68.  Gondozási díj összegének felülvizsgála-

tához évente megküldi a kötelezett kö-

rülményeit tanúsító iratokat (környezet-

tanulmány, jövedelemigazolás). 

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

Korm. rend. 118. § (2) 

69.  Gondozási díjhátralékot törli elévülés mi-

att, melyről értesíti a Főigazgatóság ille-

tékes kirendeltségét. 

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

Korm. rend. 118. § (3) 

70.  A hozzátartozók közötti erőszak miatt 

alkalmazható távoltartásról szóló törvény 

szerint ellátja a családvédelmi koordiná-

cióval kapcsolatos feladatokat. 

  * * * * 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rend. 1/A. § 

71.  A gyermekvédelmi és gyámügyi igazga-

tási ügyekben általános hatóságként jár 

el a gyámhivatal mellett.    

  * * * * 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rend. 2. § (1) 

72.  Teljes hatályú apai elismerő nyilatkoza-   * * * * 331/2006. (XII. 23.) 
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tot vesz fel nagykorú apa esetében. Korm. rend. 3. § (1) a) 

73.  Megállapítja a gyermek családi és utó-

nevét a gyermek családi jogállásának 

rendezése érdekében. 

  * * * * 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rend. 3. § (1) b) 

74.  Környezettanulmányt készít megkere-

sésre a gyámhatósági ügyekben. 

  * * * * 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rend. 3. § (1) c) 

75.  Megállapítja a gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jo-

gosultságát. 

  * * * * 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rend. 3. § (1) g) 

76.  Megállapítja a rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményre jogosult gyermek, 

nagykorúvá vált gyermek hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetének 

fennállását. 

  * * * * 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rend. 3. § (1) i) 

77.  Hozzájárul a kiskorú gyermeknek az 

apaság megállapítása iránti perben az 

anya pertársaként való részvételéhez. 

  * * * * 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rend. 3. § (1) j) 

78.  Megállapítja az ismeretlen szülőktől 

származó gyermek és a képzelt szülők 

adatait. 

      331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rend. 3. § (1) k) 

79.  Gyakorolja a gyámhatósági névmegálla-

pítással kapcsolatos hatásköröket. 

      331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rend. 3. § (1) l) 

80.  Az ügyekben hozott határozatát meg-

küldi a gyámhivatalnak. 

  * * * * 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rend. 3. § (2)  

81.  Ellátja a törvényben vagy kormányren-

deletben hatáskörébe utalt egyéb gyer-

mekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

  * * * * 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rend. 3. § (1) m) 

82.  Köteles az ismeretlen szülőktől szárma-

zó gyermekkel kapcsolatos, az anya-

könyveztetéssel összefüggő gyámható-

sági eljárás lefolytatására. 

      331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rend. 22. § (13)  

 

83.  Hátrányos, halmozottan hátrányos hely-

zet fennállásának megállapítására irá-

nyuló eljárásra a gyermek (nagykorúvá 

vált gyermek) rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményre való jogosultsága 

tekintetében illetékes. 

  * * * * 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rend. 23. § (14) 
. 
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84.  Dokumentálni kell a szolgáltatási önkölt-

ség és normatív állami hozzájárulás kü-

lönbözeteként számított intézményi térí-

tési díjat akkor is, ha az ellátáshoz nyúj-

tott saját hozzájárulás révén a fenntartó 

alacsonyabb intézményi térítési díjat ha-

tároz meg. 

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

Korm. rend. 3. § 

85.  Tájékoztatja a lakosságot a helyben szo-

kásos módon az önkormányzati, az álla-

mi valamint ellátási szerződést kötött 

egyházi fenntartású és a nem állami fenn-

tartású intézmény intézményi térítési dí-

jának összegéről. 

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

Korm. rend. 3. § 

86.  Társulás által fenntartott intézmény, 

szolgáltató esetében a tájékoztatási köte-

lezettséget a társulás székhelye szerinti 

jegyző teljesíti. 

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

Korm. rend. 3. § (3) 

87.  Gondoskodik a lakosság, valamint az el-

látási terület szerint érintett önkormány-

zatok az intézményi térítési díj tájékozta-

tásáról, amennyiben az intézmény ellátási 

területe nem országos. 

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

Korm. rend. 3. § (4) 

88.  Írásban tájékoztatja azon hátrányos hely-

zetű és rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményben részesülő, halmozottan hát-

rányos helyzetű gyermek szülőjét vagy 

más törvényes képviselőjét, akinek 

gyermeke tekintetében a hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzet az adott 

év szeptember 1-jén fennáll, az évközi 

szünet időtartamára eső szünidei gyer-

mekétkeztetés igénybevételének lehető-

ségéről, az igénybevétel módjáról, vala-

mint a szünidei gyermekétkeztetés bizto-

sításának időtartamáról, helyszínéről és 

módjáról minden év szeptember 15-éig. 

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

Korm. rend. 13/B. § (1) 

a) 

89.  Írásban tájékoztatja azon hátrányos hely-

zetű és rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményben részesülő, halmozottan hát-

rányos helyzetű gyermek szülőjét vagy 

más törvényes képviselőjét, akinek 

gyermeke tekintetében a hátrányos vagy 

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

Korm. rend. 13/B. § (1) 

b) 
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halmozottan hátrányos helyzet az adott 

év május 1-jén fennáll, a nyári szünet 

időtartamára eső szünidei gyermekétkez-

tetés igénybevételének lehetőségéről, az 

igénybevétel módjáról, valamint a szüni-

dei gyermekétkeztetés biztosításának idő-

tartamáról, helyszínéről és módjáról min-

den év május 15-éig. 

90.  Gyermek hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetét az adott év szeptem-

ber 1-je és a következő év április 30-a 

között állapította meg, a hátrányos, hal-

mozottan hátrányos helyzet megállapítá-

sával egyidejűleg tájékoztatja a jogosul-

tat az (1) bekezdés a) pontjában foglal-

takról. 

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

Korm. rend. 13/B. § (2) 

a) 

91.  Gyermek hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetét az adott év május 1-je 

és augusztus 15-e között állapította meg, 

a hátrányos, halmozottan hátrányos hely-

zet megállapításával egyidejűleg tájékoz-

tatja a jogosultat az (1) bekezdés b) pont-

jában foglaltakról. 

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

Korm. rend. 13/B. § (2) 

b) 

92.  Megküldi a tájékoztatással egyidejűleg a 

jogosultnak a szünidei gyermekétkezte-

tés igényléséhez szükséges 7. melléklet 

szerinti nyilatkozatot. 

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

Korm. rend. 13/B. § (3) 

93.  Értesíti a tájékoztató kiküldésével egyide-

jűleg a tájékoztató címzettjeiről a család- 

és gyermekjóléti szolgálatot. 

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

Korm. rend. 13/B. § (4) 

94.  Minden egyes szünidei gyermekétkezte-

tés megkezdése előtt a helyben szokásos 

módon, valamint az intézményi gyer-

mekétkeztetést biztosító intézményeken 

keresztül felhívja a jogosultak figyelmét 

a szünidei gyermekétkeztetésre, annak 

időtartamára és helyszínére. 

      328/2011. (XII. 29.) 

Korm. rend. 13/B. § (7) 

95.  Vizsgálja az adott szünidei gyermekét-

keztetés megkezdése előtt, hogy a szü-

nidei gyermekétkeztetés megkezdésekor 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

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

Korm. rend. 13/B. § (8) 
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ményben részesülő gyermek hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzete az 

azt megállapító határozat alapján fen-

náll-e. 

96.  Megállapítja, hogy a gyermek nem jogo-

sult a szünidei gyermekétkeztetésre, erről 

írásban értesíti a szünidei gyermekétkez-

tetést igénylő szülőt, más törvényes kép-

viselőt. 

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

Korm. rend. 13/B. § (9) 

97.  Értesíti a gyámhivatalt gyám nevezéséről 

vagy gyámságból történő kizárásról. 

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

Korm. rend. 6/A. § 

98.  Igazolja, mint első fokú gyámhatóság, 

hogy a Start-számlával rendelkező, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre jogosult gyermek adott időszak-

ban a gyermekek védelméről és a gyám-

ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény szerint rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményre volt jogosult. 

 * * * * * 43/2013. (X. 1.) NGM 

rend. 1. melléklet 

 

99.  Szakmaközi megbeszélésen részt vehet.  * * * * * 15/1998. (IV. 30.) NM 

rend. 9. § (3), (5) a) 

100.  Tájékoztatást küld a bölcsőde, mini böl-

csőde vezetője, valamint a munkahelyi 

bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartó-

ja minden év április 30-áig a gyermek 

lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes települési önkor-

mányzat jegyzőjének azon harmadik 

életévüket betöltött gyermekekről, akik-

ről a szülő egyetértésével megállapítot-

ták, hogy óvodai nevelésre nem érett. 

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

rend. 37. § (4) 

 

101.  Tájékoztatást kap a bölcsőde, mini böl-

csőde vezetőjétől, valamint a munkahe-

lyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenn-

tartójától arról, ha gyermek ellátására 

vonatkozó megállapodás a bölcsődei ne-

velési év közben megszűnik. 

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

rend. 37. § (6) 

 

3. A jegyző egyéb szociális feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 
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1.  Környezettanulmány készít felkérésre a 

természetes személy adósságrendezési 

eljárásában, ha a jelzálogjoggal terhelt 

vagy a pénzügyi lízingszerződéssel érin-

tett lakóingatlanban nem az adós lakik. A 

környezettanulmányt a felkérés kézhez-

vételétől számított 15 napon belül kell 

elvégezni. 

 * * * * * 2015. évi CV. tv. 24. § 

(1) 

2.  Kérelmére - ha az adós vagy az adóstárs 

a későbbi lakhatásának biztosítása vagy 

települési szociális támogatás igénylése 

céljából kéri - a természetes személy 

adósságrendezési eljárásában a családi 

vagyonfelügyelő adatszolgáltatást teljesít 

az adósságrendezés elrendeléséről. 

 * * * * * 2015. évi CV. tv. 35. § 

(8) 

3.  Mozgáskorlátozott személy igazolvány 

kiadására irányuló kérelem a lakóhely 

vagy tartózkodási hely szerint is előter-

jeszthető, az ügyfél szükség esetén hi-

ánypótlásra szólítható fel. Ezt követően a 

kérelmet haladéktalanul megküldi a jogo-

sult lakóhelye szerint illetékes járási hiva-

talnak. 

  *  *  218/2003. (XI. 11.) 

Korm. rend. 3. § (4) 

4.  Haladéktalanul értesíti a szociális és 

gyámhivatalt, ha tudomására jut, hogy 

bejegyzés hiányában nyújtanak szolgálta-

tást. 

* * * * * * 369/2013. (X. 24.) 

Korm. rend. 45. § (1) 
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