Jogszabályi keretek összefoglalása
mint az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0070 számú, „Szervezetfejlesztés a Veszprémi Önkormányzatnál” című projekt
társadalmi fenntarthatósági szempontja

Az Országgyűlés 2012. június 4-i döntésével elfogadta a Járások kialakításáról, valamint az egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012.évi XCIII törvényt (továbbiakban:Jtv).
A jogalkotó célja olyan modernkori járások kialakítása, amelyek hozzájárulnak a közigazgatás hatékonyságának a
növeléséhez. A járás, mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége a
hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontúbb közigazgatás feltételeit teremti meg.
Járások kialakításával érvényesíteni kívánt célok:
- területi államigazgatás újjászervezése
- államigazgatási feladatok államigazgatási területi szervekhez való telepítése
- államigazgatás járási szintű szerveinek integrálása
az identitásra, a közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és a szakmai teljesítő képességre alapozott
stabil járási szervezet létrehozása.
A járási hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek felállításra.
Járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok
ellátása. Ez alapján a járási hivatalokhoz kerülnek:
- fő szabály szerint a jegyző- kivételesen a polgármester, polgármesteri hivatal ügyintézője- hatáskörébe
tartozó államigazgatási ügyek
- megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek.
A járási hivatalokban törzshivatalok és szakigazgatási szervek kerültek kialakításra. A járási hivatal szervezte magába
foglalja a megyei kormányhivatal volt szakigazgatási szerveinek kirendeltségeit; a járásszékhely polgármesteri
hivatalának államigazgatási feladatot ellátó részét. A járási hivatalok szervezetébe kerülnek az okmányirodák is. Az
okmányirodák mellé integrálásra kerülnek a járási hivatal szakigazgatási szerveinek ügyfélszolgálati kirendeltségei is.
Ugyanakkor nincs arról szó, hogy az államigazgatási ügyek intézése kizárólag a járásszékhelyeken, a járási hivatalok
központjaiban lenne lehetőség. A járásszékhelyek mellett- az okmányirodák bázisán- kialakításra kerülnek a járási
hivatal integrált ügyfélszolgálatai azaz a kormányablakok.
Az önkormányzat területén élő lakosokat hátrányosan érintheti, a különböző szakigazgatási területeken eljáró szervek
feladatkörének és hatáskörének a megváltozása. Ennek ellensúlyozására a következőkben- hatáskörök szerinti
csoportosításban- bemutatjuk azon ügytípusokat, amelyekkel a mindennapi ügyintézés során gyakran találkozhatnak
az állampolgárok.

I.

Ügycsoport

Járások törvényi szintű hatáskörei:

Feladat -és hatáskör

Jogszabályhely Hatáskör gyakorlója 2013.01.01-től
1. Belügyi ágazat
1.) Kommunális igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Kommunális A temető fenntartásával és üzemeltetésével 1999. évi XLIII.
1.
fővárosi és megyei kormányhivatal
igazgatás
összefüggő
feladatok
ellátásának tv. 7. § (1), (3)járási hivatala
ellenőrzése.
(4)
Kommunális A temetkezési tevékenység folytatásával 1999. évi XLIII.
2.
fővárosi és megyei kormányhivatal
igazgatás
kapcsolatos engedélyezés
tv. 30. § (1), (2),
járási hivatala
34. §
2.) Menekültekkel, menedékjoggal, az ideiglenesen menedéket élvezőkkel, valamint idegenrendészettel
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Idegen3.
Határozattal dönt a menekült, az 2007. évi LXXX. a fővárosi és megyei
rendészet
oltalmazott és a menedékes részére a tv. 32. § (3)
kormányhivatal járási hivatala
befogadás anyagi feltételeinek további
igénybevételéről,
valamint
a
külön
jogszabályban meghatározott ellátásokról és
támogatásokról.
Idegen4.
Határozattal dönt a befogadás anyagi 2007. évi LXXX. a fővárosi és megyei
rendészet
feltételei, valamint a külön jogszabályban tv. 32/A. § (2)
kormányhivatal járási hivatala
meghatározott ellátások és támogatások bekezdése
korlátozásáról,
megvonásáról,
illetve
megtagadásáról.
Idegen5.
Nyilvántartást vezet a hatáskörébe tartozó 2007. évi LXXX. a fővárosi és megyei
rendészet
támogatásra jogosult menekült, oltalmazott tv. 85.§ (1), (2) és kormányhivatal járási hivatala
illetve menedékes személy adatairól a (4)
támogatásra való jogosultság illetve a
visszafizetési kötelezettség fennállásáig.
Idegen6.
Fogadja
a
menekültügyi
hatóság 2007. évi LXXX. a fővárosi és megyei
rendészet
tájékoztatását
az
érintett
személy tv. 87.§ (2) bek.
kormányhivatal járási hivatala
menekültként, vagy oltalmazottként történő
elismeréséről, a nyilvántartásba történő
felvétel, személyazonosító igazolvánnyal
illetve lakcímigazolvánnyal történő ellátás
céljából.
3.) A magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos feladat-és hatáskörök
államÁtveszi, és 5 napon belül továbbítja az 1993. évi LV.
a fővárosi és megyei
polgársági
illetékes hatóságnak az állampolgárság törvény 13. § (1)
kormányhivatal járási hivatala
ügyek
megszerzésére irányuló nyilatkozatot és a.) és (4) bek.
kérelmet, továbbá az állampolgárságról
lemondó nyilatkozatot, valamint az
állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti
kérelmet.
4.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Lakcím8.
A személyi adat és lakcímnyilvántartás 1992. évi LXVI.
a fővárosi és megyei
nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok a járás tv. 7. § (1) a)-j)
kormányhivatal járási hivatala
területén lakcímmel rendelkező polgárok
tekintetében: adatváltozások átvezetése,
személyi
azonosító
kiadása,
lakcímbejelentés,
személyazonosító
igazolvány kiadása.
Lakcím9
Az értesítési cím bejelentése bármely járási 1992. évi LXVI.
a fővárosi és megyei
nyilvántartás hivatalnál és központi szervnél teljesíthető. tv. 26.§ (2d)
kormányhivatal járási hivatala
A járási hivatal vagy a központi szerv az
értesítési címet bejegyzi a nyilvántartásba,
7.
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ha az postafiók, postai szolgáltató hely vagy
a címnyilvántartásban szereplő címhely.
Egyéb esetekben az értesítési cím
bejegyzésére a cím fekvése szerinti járási
hivatal az illetékes.
A helységnév, postai irányítószám,
közterület elnevezés, közterület jelleg
változása vagy területszervezési eljárásban
hozott döntés miatt költözéssel nem járó
lakcímváltozás esetén a címváltozásnak
megfelelő személyi azonosítóról és
lakcímről szóló hatósági igazolvány
kiállítása és kézbesítése a polgár részére.
Nyilvántartásba vétel céljából fogadja a
Magyarországon élő polgár bejelentését a
lakóhelyének,
tartózkodási
helyének
megváltozásáról.

1992. évi LXVI.
tv. 13/A.§

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

26.§ (1)-(2), 27.§
(2), 27/A.§ (1),
28. § (1), 28/A.§
(6)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

1992. évi LXVI.
tv. 26. § (3) és
(8), 28. § (2)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

1992. évi LXVI.
tv. 28. §

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

Lakcímnyilvántartás

Érvénytelennek minősül a bejelentett 1992. évi LXVI.
lakcímadat,
ha
a
járási
hivatal tv. 26. § (5) és
megállapította, hogy a polgár bejelentett (5a)
lakcímadata nem valós. Érvénytelen a
bejelentett értesítési cím, ha a járási hivatal
vagy a központi szerv megállapította, hogy
a polgár bejelentett értesítési címe nem
valós.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

15.

Adatszolgáltatás
Adatvédelem

1992. évi LXVI.
tv. 18.§ (1)-(2),
24/B.§ (2)
1992. évi LXVI.
tv. 30.§ (1) bek.,
31.§ (1)-(2), (5),
(7)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

16.

17.

Adategyeztetés

Egyedi és csoportos adatszolgáltatás a
polgárok személyi és lakcím adatait
tartalmazó nyilvántartásból.
A polgárok személyes adatai védelméért
való felelősségének körében köteles olyan
technikai, szervezési intézkedéseket tenni,
ellenőrzési rendszert kialakítani, és
adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely
biztosítja az adatvédelmi követelmények
teljesülését.
Fogadja az állami adóhatóság megkeresését

2003. évi XCII.

a fővárosi és megyei

10.

Lakcímnyilvántartás

11.

Lakcímnyilvántartás

12.

Lakcímnyilvántartás

13.

Lakcímnyilvántartás

14.

Fogadja azon polgárok bejelentését, akik
Magyarország
területét
a
külföldi
letelepedés szándékával elhagyják, három
hónapon túl külföldön tartózkodnak, illetve
fogadja a külföldön élő magyar állampolgár
magyarországi
tartózkodási
helyének
bejelentését.
Magyarország
területét
a
külföldi
letelepedés szándékával elhagyó magyar
vagy a nyilvántartás hatálya alá tartozó
külföldi állampolgár, vagy hontalan
személy lakcím ügyében a lakóhely szerint
illetékes járási hivatal jár el. A magyar
állampolgár
külföldi
letelepedési
szándékának bejelentésével egyidejűleg a
járási hivatalnak nyilatkozik arról, kívánjae, hogy a nyilvántartás továbbra is
tartalmazza adatait.
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fővárosi megyei kormányhivatal
járási hivatala/jegyző

adateltérés
rendezése
érdekében, tv. (Art.) 20.§ (4)
amennyiben a magánszemély által igazolt
és az állami adóhatóság nyilvántartásában
javított adatok nem egyeznek a személyi
adat-és lakcímnyilvántartás adataival.
Adat18.
A járási hivatal valamint a vámhatóság 2003. évi XCII.
szolgáltatás
minden hónap 15. napjáig az előző hónap tv. (Art.) 3. sz.
utolsó napja szerinti állapotnak megfelelően melléklet G/5.
adatokat szolgáltat az "E" és "P" betűjelű pont.
ideiglenes rendszámtábla kiadásáról a
kérelmező lakóhelye (székhelye) szerint
illetékes önkormányzati adóhatósághoz.
5.) Fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
kooperáció
19.
Együttműködik a fegyveres biztonsági 1997. évi CLIX.
őrséggel.
törvény 10/B §
kooperáció
20.
Együttműködik
a
természetvédelmi 1997. évi CLIX.
őrszolgálattal,
az
önkormányzati törvény 15. § (6)
természetvédelmi őrszolgálattal, illetve a bekezdés, 23. §
mezőőrökkel.
(4) bekezdés
6.) Útlevél-igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
adatkezelés,
21.
Közreműködő szervként részt vesz az úti 1998. évi XII.
közreokmányokkal
kapcsolatos
feladatok törvény 24.§ a)-f)
működés
ellátásában,
és
az
úti-okmány
nyilvántartással
kapcsolatos
adatok
kezelésében.
adat22.
Elektronikus úton értesíti az úti okmányok 1998. évi XII.
szolgáltatás
kiállítása, változása során megismert törvény 24/A. §
adatokról a központi adatkezelő szervet.
(2)
7.) Szabálysértésekkel kapcsolatos feladat –és hatáskörök
szabálysértési Általános szabálysértési hatóságként jár el 2012. évi II. tv.
23.
ügyek
szabálysértési ügyekben.
38.§ (1)

kormányhivatal járási hivatala

A járási hivatal arra felhatalmazott 2012. évi II. tv.
ügyintézője a törvényben meghatározott 39.§ (2) a);
esetben, szabálysértés észlelése esetén
helyszíni bírságot szabhat ki.
szabálysértési Az előtte folyó szabálysértési eljáráshoz 2012. évi II. tv
25.
eljárás
(bizonyos kivételekkel) egyesítheti az 44.§ (3) a)
ugyanazon eljárás alá vont személy ellen a
hatáskörébe nem tartozó szabálysértés
miatt indult eljárást is, kivéve a
szabálysértési elzárással is büntethető
szabálysértést, valamint a rendőrség
hatáskörébe
tartozó
közlekedési
szabálysértést és a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
hatáskörébe
tartozó
szabálysértéseket.
2. Földművelésügyi Ágazat
1.) Termőfölddel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Földkiadás,
26.
Részarány-földtulajdonosok
köz- 1993. évi II. tv. 3.
földrendezés gyűlésének
összehívása
földkiadó- § (1), 4/A. § (2),
bizottság megválasztása céljából.
Földkiadás,
27.
A földkiadó bizottság megszűnése esetén 1993. évi II. tv
földrendezés értesíti a mezőgazdasági igazgatási szervet 4/B. § (2)
és az érintett részarány-földtulajdonosokat.
Bírósági
28.
Zárlat elrendelése estén a végrehajtó 1994. évi LIII. tv.
végrehajtás
megkeresésére javaslatot tesz a termőföld 197. § (1)-(2)
zárgondnokának személyére.
bekezdése

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

24.

helyszíni
bírság
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a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatala
fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatala

fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatala

fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatala
a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala
a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala
a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

29.

2.) Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Állattartás
Elrendeli az eb életének kioltását a 1998. évi XXVIII.
törvényben
meghatározott
feltételek tv. 24/C.§
fennállása esetén.

a
fővárosi
és
megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
állat-egészségügyi hivatala

Eb veszélyesnek minősítése, veszélyes eb
tartásának engedélyezése, nyilvántartás
vezetése
az
ebek
viselkedésének
megítélésében jártas szakértőkről.
Állatotthon létesítésének engedélyezése. Az
állatotthon üzemeltetése kérdésében a
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság.

1998. évi XXVIII.
tv. 24/A. § (1)-(4)
és 24/B.§

a
fővárosi
és
megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
állat-egészségügyi hivatala

1998. évi XXVIII.
tv. 41. § (1)

a
fővárosi
és
megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
állat-egészségügyi hivatala

Állatvédelem

Állatvédelmi bírságot szab ki.

1998. évi
XXVIII. tv. 43. §
(2)-(3)

a
fővárosi
és
megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
állat-egészségügyi hivatala / jegyző

33.

Állatvédelem

1998. évi
XXVIII. tv. 20.§
(2) és 21.§ (1)

a
fővárosi
és
megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
állat-egészségügyi hivatala

34.

Állatvédelem

Az állat-gyógyászati és állat-egészségügyi
szabályoknak,
az
állat-egészségügyi
járvány mentesség, valamint az állati
melléktermék élelmiszerláncból történő
kizárása követelményeinek való megfelelés
kérdés megítélésében első fokon jár el a
természetvédelmi oltalom alatt nem álló,
illetve
nemzetközi
természetvédelmi
egyezmény hatálya alá nem tartozó
veszélyes állat tartásának, szaporításának,
országba
való
behozatalának
engedélyezésére irányuló eljárásában.
Ellenőrzi
az
állatvédelmi
előírások
betartását és végrehajtását.

1998. évi
XXVIII. tv.
45/A. §

a
fővárosi
és
megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
állat-egészségügyi hivatala /jegyző

35.

egészségügyi adatok
adatkezelése
honvédelmi
célból

36.

honvédelmi
igazgatás

30.

Állattartás

31.

Állatvédelem

32.

3. Honvédelmi Ágazat
Potenciális hadköteles és hadköteles 1997. évi XLVII.
személy
esetén
a
járási
hivatal törvény 23. § (1)
megkeresésére a kezelést végző orvos bekezdés c) pont
átadja az érintett egészségügyi adatait és a
megkereső szerv által törvény alapján
kezelhető személyazonosító adatait.
A járásokban testületi szervként helyi 2011. évi CXIII.
védelmi bizottság működik, melynek tv. 14.§ (5a)¸ 27.§
elnöke a járási hivatal vezetője. A helyi (1) és (4), 29.§
védelmi bizottság elnöke megállapítja a (4), 66.§ (3)
helyi jellegű szolgáltatások és szolgáltatásra
kötelezettek körét, nyilvántartást vezet,
melyben elősegíti az igénybevételi jog
gyakorlását, koordinálja az igénybevétel
helyi szintű végrehajtását. A honvédelmi
igazgatási,
valamint
a
rendkívüli
intézkedésekből adódó feladatait a megyei
védelmi bizottság utasításai szerint látja el.
A járási hivatal közreműködik a
polgármester
védelmi
igazgatási
feladatainak ellátásában.
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a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

37.

honvédelmi
igazgatás

38.

honvédelmi
igazgatás

39.

honvédelmi
igazgatás

40.

honvédelmi
igazgatás

41.

honvédelmi
igazgatás

Közreműködik a Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó
szervének megkeresésére az illetékességi
területén bejelentett lakóhellyel rendelkező
kiképzett
tartalékosok,
potenciális
hadkötelesek lakcím- és anyakönyvi
adatainak pontosításában. Hadkötelezettség
fennállása idején a sorozó központ
megkeresésére
közreműködik
az
illetékességi
területén
lakóhellyel
rendelkező
hadkötelesek
adatainak
pontosításában.
Határozatban jelöli ki azokat a kisegítő
személyeket,
akik
az
elsőfokú
sorozóbizottság munkájában vesznek részt.
Megkeresésére a hadköteles köteles a
nyilvántartott adatok pontosításához adatot
szolgáltatni a katonai szolgálat tervezését és
teljesítését befolyásoló adatairól.
Meghatározza a katonai szolgálatra való
egészségi
alkalmasság
elbírálásával
összefüggő
orvosi
vizsgálattal
összefüggésben,
hogy
mely
gyógyintézetben és időpontban köteles
megjelenni a rá vonatkozó behívhatósági
korhatárt be nem töltött hadköteles.
A katonai igazgatási központ megkeresése
alapján
adatszolgáltatást
teljesít
az
illetékességi területén lévő ingatlanokra és
szolgáltatásokra vonatkozóan a gazdasági
és
anyagi
szolgáltatásra
kötelezett
adatszolgáltatása alapján.

2011. évi
CLXXVII.
törvény (Haktv.)
13.§

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

Haktv. 36.§ (3)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal
vezetője
a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

Haktv. 17. §

Haktv. 19. § (2)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

Haktv. 27. § (2)
b)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

4. Igazságügyi Ágazat
1.) A polgári perrendtartással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
gyám42.
A gyámhatóságnak a gyermek védelme 1952. évi III. tv.
a fővárosi és megyei
hatósági
érdekében hozott határozataival (a gyermek 333. §. (1) és (2)
kormányhivatal járási hivatal járási
határozatok
elhelyezése, szülői jog feléledésének bekezdése
gyámhivatala
bírósági
megállapítása,
ideiglenes
hatályú
felülvizsgáelhelyezés; átmeneti nevelésbe vétel; tartós
lata
nevelésbe vétel; döntés a kapcsolattartásról;
átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel
megszüntetése) kapcsolatos perekben a
bíróság soron kívül jár el.
2.) A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Statisztika
43.
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel 1993. évi XLVI.
a fővárosi és megyei
kapcsolatos ügyekben közli a KSH-val a törvény 8/A (3)
kormányhivatal járási hivatala
statisztikai
számjel
megállapításához bekezdés
szükséges,
az
egyéni
vállalkozói
tevékenység bejelentése kapcsán kitöltött
nyomtatványon rendelkezésre álló adatok
közül az érintett nevét (cégnevét), valamint
címét (székhelyét) és ezen túlmenően a
főtevékenységét is.
5. Ipari és kereskedelmi ágazat
6

1. Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
Egyéni
44.
A gazdasági kamarák kezdeményezésére 1999. évi CXXI.
vállalkozás
dönt az egyéni vállalkozói tevékenység törvény 10. § (1)
megszüntetéséről, és erről értesíti a h) és (3) bek.
vállalkozó székhelye szerint illetékes
jegyzőt, illetve írásban tájékoztatja a
kamarát.
Egyéni
45.
Országos illetékességgel ellátja az egyéni 2009.CXV. tv.
vállalkozás
vállalkozói tevékenység megkezdésének és 3/A.§ (2) bek.
megszüntetésének személyes bejelentésével
kapcsolatos feladatokat, ügyfélkaput létesít,
tájékoztatást nyújt, ellátja az egyéni
vállalkozói igazolvány kiállításával és
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
ellenőrzési terv alapján hatósági ellenőrzést
folytat.
Távhő
46.
A szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, 2005. évi XVIII.
üzemeltetésére,
karbantartására tv. 28. § (2),(3)
vonatkozóan az ingatlantulajdonossal kötött
megállapodás hiányában, az engedélyes
kérésére megállapítja a használati jogot és a
fizetendő kártalanítás mértékét.
47.
Távhő
Elrendelheti a távhőszolgáltató bejutását a 2005. évi XVIII.
felhasználási helyre, ha a felhasználó, tv 51. § (8)-(9)
illetve díjfizető nem teszi lehetővé a távhőelszámolási
vagy
költségmegosztó
mérőeszköz
leolvasását,
ellenőrzését,
szerződésszegés
vagy
szabálytalan
vételezés esetén a távhőszolgáltatás
felfüggesztését, illetve a felhasználói
berendezés ellenőrzését. A járási hivatal
eme
határozatát
az
energiaellátás
folyamatos
biztosítása
érdekében
fellebbezésre
tekintet
nélkül
végrehajthatóvá nyilváníthatja.
Villamos
48.
A
fogyasztásmérő
leolvasásának, 2007. évi
energia
ellenőrzésének vagy cseréjének, az LXXXVI.
ellátásból történő kikapcsolásnak vagy a törvény 33/A. §
felhasználói berendezés ellenőrzésének (2) bekezdés
tűrésére, és együttműködésre vonatkozó
kötelezettséget állapíthat meg.
Földgáz
49.
A
fogyasztásmérő
berendezés 2008. évi XL. tv.
leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, a 16. § (4)
földgázelosztási szolgáltatásból történő
felfüggesztéshez
szükséges
intézkedéseknek, vagy a felhasználói
berendezés ellenőrzésének a tűrésére és
együttműködésre vonatkozó kötelezettséget
állapíthat meg.
Kereskedelmi
50.
Országos illetékességgel ellátja az egyéni 2009. évi CXV.
engedélyezés
vállalkozói tevékenység megkezdésének és törvény 3/A. § (2)
(egyéni
megszüntetésének
bejelentésével bek. a.)
vállalkozók)
kapcsolatos feladatokat.
Kereskedelmi
51.
Ügyfélkaput
létesít
a
bejelentést 2009. évi CXV.
engedélyezés
személyesen
kezdeményező
és törvény 3/A. § (2)
(egyéni
ügyfélkapuval nem rendelkező bejelentő bek. b.)
vállalkozók)
számára.
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2009. évi CXV.
törvény 3/A. § (2)
bek. c.)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

2009. évi CXV.
törvény 3/A. § (2)
bek d.)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

Kereskedelmi
engedélyezés
(egyéni
vállalkozók)

Az egyéni vállalkozó székhelye szerinti 2009. évi CXV.
illetékességgel - ellenőrzési terv alapján - törvény 3/A. § (2)
hatósági ellenőrzést folytat.
bek. e.)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

55.

Kereskedelmi
engedélyezés
(egyéni
vállalkozók)

Egyéni vállalkozói igazolvány kiadása.

2009. évi CXV.
törvény 10. § (1)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

56.

Kereskedelmi
engedélyezés
(egyéni
vállalkozók)

2009. évi CXV.
Az egyéni vállalkozói tevékenység törvény 14. § (2)
gyakorlásával
kapcsolatos
változások és 18. § (5)
átvezetésével,
és
az
igazolványok
érvénytelenítésével összefüggő feladatok.
(pl: egyéni vállalkozói tevékenység
szüneteltetése esetén).

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

57.

Kereskedelmi
engedélyezés
(egyéni
vállalkozók)

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2009. évi CXV.
megszűnésével kapcsolatos feladatok.
törvény 19. § (1)
bek a)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

52.

Kereskedelmi
engedélyezés
(egyéni
vállalkozók)

53.

Kereskedelmi
engedélyezés
(egyéni
vállalkozók)

54.

Tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói
tevékenység
folytatásához
szükséges
információkról, az egyéni vállalkozói
tevékenység folytatásáról, a képesítéshez,
valamint a hatósági engedélyhez vagy
bejelentéshez
kötött
gazdasági
tevékenységekről.
Ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány
kiállításával
és
nyilvántartásával
kapcsolatos feladatokat.

Az egyéni vállalkozói tevékenység 2009. évi CXV.
folytatását megtiltja, ha az egyéni törvény 19. § (3)
vállalkozói tevékenység megkezdését vagy bek a)
folytatását kizáró ok áll fenn, ha a
szünetelés kezdőnapját követően öt év
eltelt, és az egyéni vállalkozó nem
intézkedett
az
egyéni
vállalkozói
tevékenység folytatása vagy megszüntetése
iránt, vagy ha az egyéni vállalkozó
főtevékenységét, illetve a tevékenységi
körök egyikét sem folytathatja jogszerűen.
6. Közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazat
1.) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Közlekedési Gondoskodik a járművezetéstől eltiltás 1979. évi 11. tvr.
59.
igazgatás
esetén az ezzel összefüggő feladatok 70.§ (4)
(járműellátásáról a bíróság értesítése alapján.
58.

60.

Kereskedelmi
engedélyezés
(egyéni
vállalkozók)

vezetéstől
eltiltás)
Közlekedési
igazgatás
(járművezetéstől
eltiltás)

A járművezetéstől eltiltás esetén a 1979. évi 11. tvr.
járművezetéshez szükséges jártasságot a 73.§ (2)
járási hivatalnál kell igazolni.
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61.

Közlekedési
igazgatás

62.

Közlekedési
igazgatás

63.

Közlekedési
igazgatás

64.

Közlekedési
igazgatás

65.

Közlekedési
igazgatás

66.

Közlekedési
igazgatás

67.

Közlekedési
igazgatás

68.

Közlekedési
igazgatás

69.

Közlekedési
igazgatás

70.

71.

Közlekedési
igazgatás

72.

Közlekedési
igazgatás

Közúti
közlekedéssel
kapcsolatos
adatkezelési
és
hatósági
feladatok
ellátásában való közreműködés.
Ellenőrzi a járművezetésre jogosító
okmányok kiállítása/ érvényesítése/ cseréje/
pótlása iránti kérelem adatait. Gondoskodik
a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél
részére történő kiadásáról.
Jármű tulajdonjogát igazoló hatósági
okmány kiállítása, cseréje, pótlására
irányuló kérelem alapján intézkedik a
törzskönyv kiállításáról.
A jármű közúti forgalomban tarthatóságát
igazoló okmány kiállítása, cseréje, pótlása.

1999. évi
LXXXIV.
törvény 3. §
1999. évi
LXXXIV. tv. 5. §
(1) a)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

1999. évi
LXXXIV. tv. 5. §
(1) b)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

1999. évi
LXXXIV. tv. 5. §
(1) c)
Ellátja a közúti közlekedési okmányok 1999. évi
kiadásával
kapcsolatos
adatkezelési, LXXXIV. tv. 5. §
nyilvántartási feladatokat, átvezeti az (1) d)-f)
adatváltozásokat.
Engedély
és
parkolási
igazolvány 1999. évi
visszavonása. Kivonja a járművet a LXXXIV. tv. 5. §
forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó (1) h)
nyilvántartást.
Parkolási
igazolvány
kiadása, 1999. évi
meghosszabbítása, cseréje, pótlása.
LXXXIV. tv. 5. §
(1) i)
Vezetői engedély visszavonása, ha a 1999. évi
járművezető
nyilvántartott
pontjainak LXXXIV. tv. 5. §
száma elérte/meghaladta a 18-at. A (1) j)
járművezetők
pontjairól
készült
nyilvántartás vezetése.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

Értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető
pályaalkalmasságára és utánképzésére
vonatkozó, továbbá a jármű forgalomba
helyezés előtti és időszakos vizsgálata
során, továbbá a járműhonosítási eljárásban
megállapított adatairól.
A járművezetésre jogosító okmányok
parkolási igazolvány visszavonásával,
jármű forgalomból való kivonásával
kapcsolatos feladatainak ellátása végett
kezeli a törvényben meghatározott adatokat,
a
jármű
azonosító
adatait,
a
járműtulajdonos (üzemben tartó) adatait,
továbbá
a
járművezető
közlekedésbiztonsági
alkalmatlanságára
vonatkozó adatait. Ezeket az adatokat a
jogerős hatósági határozat nyilvántartásba
történő bejegyzésétől számított egy évig
kezelheti.
A közúti közlekedési nyilvántartásból
egyedi adatszolgáltatás nyújt.

1999. évi
LXXXIV. tv. 14.
§ (2) e.)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

1999. évi
LXXXIV. tv.
15/A. §

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

1999. évi
LXXXIV. tv. 16.
§ (1) b)
A közlekedési előéleti pontrendszert 2000. évi
nyilvántartó szerv értesítése alapján CXXVIII.
visszavonja
a
járművezető
vezetői törvény 7. § (1) –
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engedélyét, ha nyilvántartott pontjainak (2) bekezdések
száma elérte vagy meghaladta a 18-at. A
visszavonó
határozat
jogerőre
emelkedésekor nyilvántartott pontokat törli.
73.
A kötvénynyilvántartásból adatot
2009. évi LXII.
igényelhet közlekedési eljárás lefolytatása
törvény 47. § (1)
céljából.
l.)
Közlekedési Ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre 2009. évi LXII.
74.
igazgatás
nincs érvényes biztosítási fedezet, a törvény 45. § (2)
kötvénynyilvántartó szerv, illetve az
ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése
alapján a gépjárművet kivonja a
forgalomból.
2.) Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
vízügyi
75.
A Wesselényi Miklós Ár-és Belvízvédelmi 2003. évi LVIII.
igazgatás
Kártalanítási Alapba a szerződő éves törvény 5. § (3)
befizetési
kötelezettségének
összege bekezdés
(a lakóingatlan értéke alapján kerül
meghatározásra) a járási hivatal által igazolt
szociális rászorultság esetén, a rászorultság
mértékétől függően csökkenthető.
vízügyi
76.
Kötelezi az ingatlan beköttetésére az 2011. évi CCIX.
igazgatás
ingatlan tulajdonosát, amennyiben az törvény 55. § (4)
ingatlan víziközmű-rendszerbe beköttetését
a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől
számított egy éven belül nem teljesíti.
vízügyi
77.
A Magyar Energia Hivatal részére megadja 2011. évi CCIX.
igazgatás
jogszabályokban meghatározott és feladatai törvény 60. § (2)
ellátásához szükséges információkat.
7. Oktatási ágazat
1. Közoktatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Közoktatás
78.
Gondoskodik
a
tankötelesek 2011. évi CXC.
nyilvántartásáról,
a
nyilvántartásból törvény 45. §. (8)
rendszeresen adatot közöl az állami
intézményfenntartó központ, és tanuló
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye
szerint
illetékes
települési
önkormányzat jegyzője számára, továbbá
hivatalból elrendeli és felügyeli a
tankötelezettség teljesítését, a szakértői
vizsgálatokon való megjelenést.
Közoktatás
79.
A tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása 2011. évi CXC.
esetén a törvény vagy kormányrendelet által törvény 45. §. (9)
meghatározott
feladat-és
hatáskörök bekezdés
ellátása.
Közoktatás
80.
Az állami intézményfenntartó útján a 2011. évi CXC.
tanköteles
gyermekekről
vezetett törvény 45. § (10)
nyilvántartást
megküldi
a
lakóhely bekezdése
(tartózkodási hely) szerint illetékes
óvodának, általános iskolának.
81.
A gyermek, tanuló érdekében a járási 2011. évi CXC.
hivatal kötelezheti a szülőt, hogy törvény 47. § (6)
gyermekével jelenjen meg szakértői
vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény
alapján gyermekét a megfelelő nevelésioktatási intézménybe írassa be. A járási
hivatal döntése elleni fellebbezést a
kormányhivatal bírálja el. Ha a szülő a
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a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

járási
hivatal
felhívása
ellenére
kötelezettségének ismételten nem tesz
eleget, a járási hivatal a gyermekjóléti
szolgálatot értesíti.
Közoktatás
82.
A tanköteles tanuló tanulmányai külföldön 2011. évi CXC.
folytatásának bejelentése.
törvény 91. §. (2)
8. Pénzügyi Ágazat
1. Pénzügyi ágazathoz tartozó feladat- és hatáskörök
Pénzügyi
83.
A járási hivatalnál a nem elektronikus úton 1990. évi XCIII.
igazgatás
kezdeményezett közigazgatási hatósági törvény 73. § (2)
eljárás illetékét az eljárás megindítását bekezdése
megelőzően készpénzátutalási megbízás
útján, vagy amennyiben a járási hivatalban
erre
lehetőség
van,
az
eljárás
megindításával egyidejűleg bankkártyával
vagy házipénztárba készpénzzel kell
megfizetni az adópolitikáért felelős
miniszter rendeletében megjelölt számla
javára azzal, hogy a házipénztárba fizetett
illetéket készpénzátutalási megbízással a
járási hivatal naponta fizeti meg az említett
számla javára.
Pénzügyi
84.
Nyilvántartást vezet az ügyfelek által a 1990. évi XCIII.
igazgatás
házipénztárba befizetett - gépjárműre és 76. § (2)
pótkocsira vonatkozó - vagyonszerzési
illetékekről. Azokat
készpénzátutalási
megbízással naponta fizeti meg az illetékes
állami adóhatóság illetékbeszedési számlája
javára. A bankkártyával megfizetett,
valamint a házipénztárba befizetett
illetékről hetente kimutatást készít, és azt a
tárgyhetet követő hét 5. napjáig az illetékes
állami adóhatósághoz eljuttatja.
Adó85.
Jogosult az adóazonosító jel kezelésére az 1996. évi XX. tv.
igazgatás
egyéni vállalkozóról szóló törvényben 20. § (2) f)
meghatározott feladatai ellátásához.
Adó86.
Az adóhatósághoz bevallást teljesít, 2003. évi XCII.
igazgatás
illetőleg adatot szolgáltat.
tv. (Art.) 52.§ (4)
u)
9. Szociális és gyámügyi ágazat
1.) Szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat-és hatáskörök
Szociális
87.
A feladat- és hatáskörébe tartozó szociális 1993. évi III. tv.
igazgatás
ellátásokra való jogosultság megállapítása, (Sztv) 18/A.§
az ellátás biztosítása, fenntartása és
megszüntetése céljából nyilvántartást vezet.
Szociális
88.
Megszünteti
a
jogosulatlanul
és Sztv. 17.§ (1),(2)
igazgatás
rosszhiszeműen igénybe vett szociális
ellátás folyósítását és az igénybe vevőt az
ellátás megtérítésére kötelezi.
szociális
89.
Szociális ellátás megtérítésének elrendelése Sztv. 17. § (4)
igazgatás
esetén a megtérítés, illetve a kamat
összegének
méltányosságból
való
csökkentése, elengedése.
szociális
90.
Értesíti
a
területi
idegenrendészeti Sztv. 19. § (2)
igazgatás
hatóságot, ha a külföldi személy 3 hónapot
meghaladóan
részesül
időskorúak
járadékában vagy ápolási díjban.
11

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala
a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala /
jegyző
a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala /
jegyző
a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala /
jegyző
a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala /
jegyző

91.

szociális
igazgatás

92.

szociális
igazgatás

93.

szociális
igazgatás

94.

szociális
igazgatás
szociális
igazgatás

95.

96.

szociális
igazgatás

97.

szociális
igazgatás

98.

szociális
igazgatás

99.

szociális
igazgatás

Az Sztv. alapján nyilvántartást vezető
szervek a nyilvántartásban kezelt adatokat
statisztikai célra felhasználhatják, illetve
azokból
statisztikai
célra
adatot
szolgáltathatnak. A szociális hatáskört
gyakorló szerv adatot kérhet a polgárok
személyi adatait és lakcímét nyilvántartó
szervtől,
valamint
az
ingatlanügyi
hatóságtól a szociális ellátásra való
jogosultság megállapítása céljából.
Szociális rászorultság esetén a jogosult
számára időskorúak járadékát, ápolási díjat
állapít meg.
A havi rendszeres szociális ellátásra való
jogosultság
feltételeit
kétévente,
a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
való jogosultságot évente felülvizsgálja és a
feltételek fennállása esetén az ellátást
tovább folyósítja. Az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének változása, továbbá
tartós jövedelemváltozás és az egy
háztartásban élő családtagok létszám
változása esetén az ellátások összegét
felülvizsgálja.
A
felülvizsgálat
eredményétől függően dönt az ellátás
tovább
folyósításáról
vagy
annak
megszüntetéséről.
Az időskorúak járadékában részesülő
hajléktalanokról nyilvántartás vezetése.
Hajléktalan
személynek
megállapított
időskorúak járadéka esetén az erről
rendelkező határozatot közölni kell a
fővárosi
kormányhivatal
külön
jogszabályban kijelölt fővárosi kerületi
hivatalával. A fővárosban a hajléktalanok
számára nyújtott időskorúak járadékának
megállapítása a kijelölt kerületi hivatal
feladata.
A fokozott ápolást igénylő súlyosan
fogyatékos személy gondozását, ápolását
végző személy kérelmére emelt összegű
ápolási díj megállapítása.
Közgyógyellátásra
való
jogosultság
megállapítása a törvényben felsorolt
jogosultsági feltételek alapján.

Sztv. 24.§ (1)-(3)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala /
jegyző

Sztv. 25.§ (3) c);
32/B§; 41§ (2);
43/A§
Sztv. 25. § (4)

fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatala

Az Sztv. 32/D. §
(2) bekezdése
Sztv. 32/D. §

a fővárosi kormányhivatal kijelölt
kerületi hivatala
a fővárosi kormányhivatal kijelölt
kerületi hivatala

Az Sztv. 43/A. §
(1) és (3)
bekezdése

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

Az Sztv. 50. §
(1)-(2) és (4)
bekezdése

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala /
jegyző

Közgyógyellátási
igazolvánnyal Sztv. 50/A. § (4)
térítésmentesen igénybe vehető havi
rendszeres gyógyító ellátási szükségletre
vonatkozó
háziorvosi/orvosi
igazolás
továbbítása az egészségbiztosítási szerv
részére.
Az egészségbiztosítási szerv által elismert Sztv. 50/A. § (10)
rendszeres gyógyító ellátások havi költségét
tartalmazó
szakhatósági
állásfoglalás
alapján 8 napon belül dönt a kérelmező
közgyógyellátásra való jogosultságáról,
annak kezdő időpontjáról, és a jogosult
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a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala /
jegyző

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala /
jegyző

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala /
jegyző

100.

szociális
igazgatás

101.

szociális
igazgatás

102.

szociális
igazgatás

103.

szociális
igazgatás

104.

hadigondozási
feladatok

105.

hadigondozási
feladatok

106.

hadigondozási
feladatok

107.

Társadalombiztosítás

108.

Társadalombiztosítás

gyógyszerkeretéről.
Az egyéni gyógyszerkeret és az eseti keret
megállapítása és felülvizsgálata.

Sztv. 50/B. § (1)(4)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala /
jegyző

Közgyógyellátottakról nyilvántartás
vezetése, a nyilvántartás adatainak
egyeztetése az egészségbiztosítási szervvel.

Az Sztv. 52. § (1)
és (2) bekezdése

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala /
jegyző

Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele
céljából
szociális
rászorultság
megállapítása,
hatósági
bizonyítvány
kiállítása, nyilvántartás vezetése, és
bejelentési kötelezettség teljesítése az
egészségbiztosítási szerv felé.
A
családok
segítése
érdekében
veszélyeztetettséget
és
krízishelyzetet
észlelő jelzőrendszer részeként jelzi a
családsegítést
nyújtó
szolgáltatónak,
intézménynek, ha segítségre szoruló
családról, személyről szerez tudomást.
A hadigondozotti ügyekben első fokon
eljáró hatóság.
Nyilvántartást vezet a hadigondozásba vett
személyről. Kikérheti a hadigondozotti
érdekképviseleti szerv véleményét.
Megküldi az egyösszegű térítésre, a
hadigondozási járadékra és az egyéb
pénzellátásokra
való
jogosultságot
jogerősen megállapító / módosító /
megszüntető határozatát a nyugdíjfolyósító
szervnek.
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, az
egészségbiztosítási szerv és a rehabilitációs
bizottság
által
nyilvántartásba
vett
személyes adatokból adatok igénylésére
jogosult.
Bejelentést tesz az egészségbiztosítási
szervnek az ápolási díjban, az időskorúak
járadékában,
és
a
hadigondozotti
pénzellátásban részesülő személyekről, a
szociális rászorultság megállapításáról az
ellátást
megállapítását,
illetve
megszüntetését követő 10 napon belül.

Az Sztv. 54. §
a fővárosi és megyei
(1)- (3) bekezdése kormányhivatal járási hivatala

Sztv. 64.§ (2)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala /
jegyző

1994. évi XLV.
törvény 26. § (2)
1994. évi XLV.
törvény 26. § (3),
(5)
1994. évi XLV.
tv 26.§ (8)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala
a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

1997. évi LXXX.
tv.43. § (1)
bekezdés e) pont

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala /
jegyző

1997. évi LXXX.
tv. 44/A. § (2)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala /
jegyző

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által 1997. évi
a fővárosi és megyei
nyilvántartásba vett adatokból a külön LXXXI. törvény
kormányhivatal járási hivatala /
törvényben meghatározottak szerinti adatok 96. § (3) e) pont
jegyző
igénylésére jogosult.
110. fiatalok
Az életkezdési támogatással összefüggő
2005. évi
a fővárosi és megyei
életkezdési
adatok kezelése a jogszabályoknak
CLXXIV.
kormányhivatal járási hivatala
támogatása
megfelelően.
törvény 9. § (3)
111. fiatalok
Évi tizenkétezer forint összegű állami 2005. évi
a fővárosi és megyei
életkezdési
támogatással kapcsolatos feladatok ellátása CLXXIV.
kormányhivatal járási hivatala
támogatása
az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett törvény 6. § (5)
gyermekek vonatkozásában.
b.) és 7.§ (1) b.)
2.) A gyámügyi igazgatással, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
109.

Társadalombiztosítás
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Családvédelmi koordinációért felelős szerv
a hozzátartozók közötti erőszak miatt
alkalmazható távoltartással kapcsolatos
eljárásban.
Dönt a 16. életévét betöltött gyermek
házasságkötésének engedélyezéséről.

2009. évi LXXII.
tv.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

1952. évi IV. tv.
(Csjt.) 10. § (3)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

Megállapítja az örökbefogadó személy
alkalmasságát
az
örökbefogadás
engedélyezése iránti eljárás során. Dönt a
gyermeket örökbe fogadni szándékozók
alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az
örökbefogadásra
alkalmas
személyek
nyilvántartásba való felvételét. Felveszi a
szülő azon jognyilatkozatát, amelyben
hozzájárul gyermeke ismeretlen személy
általi örökbefogadásához.
Engedélyezi
az
örökbefogadást.
Határozatban állapítja meg a szülői
felügyeleti jog megszűnését. Elbírálja és
jóváhagyja
a
szülőnek
azon
jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul
gyermeke
ismeretlen
szülők
általi
örökbefogadásához.
Az átmeneti nevelésbe vett gyermeket a
törvényben meghatározott feltételek esetén
örökbefogadhatónak
nyilvánítja.
A
gyermek örökbefogadása érdekében a szülő
kapcsolattartási jogát is korlátozhatja, vagy
szüneteltetheti.
Képzelt személy adatainak megállapítása
egyedülálló által történt örökbefogadás
esetében.

A Csjt. 47. § (1)
és (2) bekezdése

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

Csjt. 48. § (1) és
(3) bekezdése,
Csjt. 49.§

a megyeszékhelyen működő járási
gyámhivatal, a fővárosban a
fővárosi kormányhivatal V. kerületi
gyámhivatala, Pest megyében a
Szentendrei Járási Gyámhivatal

Csjt. 48/A. § (1),
(2) és (3)

a megyeszékhelyen működő járási
gyámhivatal, a fővárosban a
fővárosi kormányhivatal V. kerületi
gyámhivatala, Pest megyében a
Szentendrei Járási Gyámhivatal

Csjt. 53.§ (2)

a megyeszékhelyen működő járási
gyámhivatal, a fővárosban a
fővárosi kormányhivatal V. kerületi
gyámhivatala, Pest megyében a
Szentendrei Járási Gyámhivatal
a megyeszékhelyen működő járási
gyámhivatal, a fővárosban a
fővárosi kormányhivatal V. kerületi
gyámhivatala, Pest megyében a
Szentendrei Járási Gyámhivatal
a megyeszékhelyen működő járási
gyámhivatal, a fővárosban a
fővárosi kormányhivatal V. kerületi
gyámhivatala, Pest megyében a
Szentendrei Járási Gyámhivatal
a megyeszékhelyen működő járási
gyámhivatal, a fővárosban a
fővárosi kormányhivatal V. kerületi
gyámhivatala, Pest megyében a
Szentendrei Járási Gyámhivatal

112

távoltartás

113.

házasságkötés

114.

örökbefogadás

115.

örökbefogadás

116.

örökbefogadás

117.

örökbefogadás

118.

örökbefogadás

119

örökbefogadás

120.

örökbefogadás

Dönt a felek közös kérelme alapján az Csjt. 56.§ (1) (3)
örökbefogadás felbontásáról. Keresetet
indíthat a gyermek örökbefogadásának
felbontása iránt a kiskorú örökbefogadott
érdekében.

121.

örökbefogadás

Nyílt örökbefogadás esetén, a szülő 1997. évi XXXI.
nyilatkozatának felvétele a kapcsolattartásra tv. 135. § (1) a)
jogosult
közeli
hozzátartozó
személyazonosító adatainak kezelése.

Kivételesen megengedheti, hogy az Csjt. 53.§ (4) (5)
örökbefogadott megtarthassa az addigi
családi
nevét.
Engedélyezheti
az
örökbefogadott
utónevének
megváltoztatását.
Tájékoztatást ad a származás megismerése Csjt. 53/A.§
érdekében.
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a megyeszékhelyen működő járási
gyámhivatal, a fővárosban a
fővárosi kormányhivatal V. kerületi
gyámhivatala, Pest megyében a
Szentendrei Járási Gyámhivatal

122.

gyermekelhelyezés

Keresetet indíthat a gyermek elhelyezése, Csjt. 72/A. § (3)
kiadása
valamint
az
elhelyezés
megváltoztatása iránt,

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

123.

gyermekelhelyezés

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

124.

gyermekelhelyezés

Engedélyezi a 16. életévét betöltött Csjt. 77.§ (2)
gyermek számára a szülői ház vagy a
szülők által kijelölt más tartózkodási hely
elhagyását, illetve az erre vonatkozó
engedélyt visszavonhatja.
Jóváhagyja a szülőnek a gyermek végleges Csjt. 77.§ (3)
külföldre
távozására
vonatkozó
nyilatkozatát

125.

vagyonkezelés

Kijelöli a gyermek vagyonának kezelésére Csjt. 79.§ (2) és
az egyik szülőt a gyermek érdekeinek 81.§ (2)
megfelelően,
és
a
vagyonkezelést
rendszeres felügyelet alá vonhatja.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

126.

vagyonkezelés

Egyes vagyoni ügyekre vagy az ügyeknek
meghatározott csoportjára nézve a szülőtől Csjt. 87.§ (2)
a törvényes képviselet jogát megvonhatja,
ha attól lehet tartani, hogy a szülő a
képviseletet nem a gyermek érdekeinek
megfelelően gyakorolná.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

127.

szülői
felügyeleti
jog

Csjt. 90.§ (1) (2)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

128.

kapcsolattartás

Csjt. 92. § (4)
bekezdés

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

129.

kapcsolattartás

Csjt. 92. § (3)
bekezdés

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

130.

gyermektartásdíj

Pert
indíthat
a
szülői
felügyelet
megszüntetése vagy visszaállítása iránt.
Hozzájárulása szüksége ahhoz, hogy a
szülői felügyelet megszüntetése vagy
visszaállítása iránt a cselekvőléptelen szülő
és gyermek helyett a törvényes képviselő
indíthasson pert.
Amennyiben nincs házassági vagy gyermek
elhelyezési per folyamatban, dönt a
kapcsolattartásról a szülők megegyezésének
hiányában (illetőleg a szülők és a gyám
közötti vita esetében). A felróható
magatartást tanúsító szülő kapcsolattartási
jogát a gyermek érdekében korlátozhatja
vagy megvonhatja, illetőleg e jog
gyakorlásának szünetelését rendelheti el.
Kivételesen indokolt esetben azt a szülőt is
feljogosíthatja kapcsolattartásra, akinek
szülői felügyeleti jogát a bíróság
megszüntette, ha a gyermeket tartós
nevelésbe vették.
Kiskorút megillető tartási követelés
érvényesítése a kiskorú érdekében.

Csjt. 67.§ (1)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

131.

büntetőjog

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

132.

családi
jogállás
rendezése

Magánindítvány
előterjesztése Btk. 31. § (3)
korlátozottan
cselekvőképes
vagy
cselekvőképtelen
személy
sérelmére
elkövetett bűncselekmények esetén.
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot
Csjt. 37. § (5)
vesz fel.
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a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási

gyámhivatala
133.

képzelt apa
bejegyzése

Megállapítja az ismeretlen szülőktől Csjt. 41. §
származó gyermek és a képzelt apa adatait.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

134.

gyámügyi
igazgatás

Gyámot rendel a gyámság alá tartozó Csjt. 94. § (1)
kiskorú részére.
bekezdés

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

135.

gyámügyi
igazgatás

Csjt. 96. § (2)
bekezdés a)
pontja

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

136.

származás
megállapítása
iránti per

Pp. 298. § (5)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

137.

iskoláztatási
támogatás

1997. évi XXXI.
tv. 68./A.§

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

138.

gyámügyi
igazgatás

A gyámot tisztségétől felmenti, ha a gyám
alkalmatlan, a gyám fontos okból
felmentését kéri vagy utólag keletkezik
olyan akadály, amely miatt gyámságot nem
viselhet. Elmozdítja tisztségéből a gyámot,
ha a gyám a jogaival visszaél, kötelességét
elhanyagolja, vagy olyan cselekményt
követ el, amely miatt a feladat ellátására
méltatlanná válik. Irányítja, felügyeli a
gyám és a hivatásos gyám tevékenységét.
Hozzájárul
cselekvőképtelen
jogosult
esetén a családi jogállás megállapítására
irányuló per megindításához és egyidejűleg
eseti gondnokot rendel.
Az adott tanítási évben igazolatlanul
mulasztott ötvenedik kötelező tanórai
foglalkozás után - a jelzés beérkezésétől
számított 8 napon belül - kezdeményezi a
kincstárnál az iskoláztatási támogatás
folyósításának szüneteltetését, és elrendeli a
16. életévét be nem töltött, védelembe vétel
hatálya
alatt
nem
álló
gyermek
védelembevételét.
Az átmeneti nevelésbe vett gyermek
gondozási helyének megváltoztatása a szülő
kérésére.

1997. évi XXXI.
tv. 13.§ (1) b)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

139.

gyámügyi
igazgatás

A gyermek gondozó szülőjének, vagy más 1997. évi XXXI.
törvényes
képviselőjének
a tv. 18. § (3)
gyermektartásdíjat megelőlegezi, és az
ellátás folyósításáról rendelkezik.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

140.

gyámügyi
igazgatás

1997. évi XXXI.
tv. 17.§ (4) (5)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

141.

gyámügyi
igazgatás

Ha a gyermekvédelmi feladatot ellátó
szervek és személyek jelzési vagy
együttműködési kötelezettségüknek nem
tesznek eleget, a gyámhatóság értesíti a
fegyelmi jogkör gyakorlóját és javaslatot
tesz az érintett személlyel szembeni
fegyelmi felelősségre vonás megindítására.
A
gyermek
sérelmére
elkövetett
bűncselekmény
gyanúja
esetén
a
büntetőeljárást kezdeményez. Egyidejűleg
egyeztető megbeszélést tart és a
gyermekjóléti szolgálatnál esetmegbeszélés
megtartását kezdeményezi.
A jogosult fiatal felnőttnek otthonteremtési
támogatást állapít meg, és az ellátás

1997. évi XXXI.
tv. 18. § (3) és

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
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142.

gyámügyi
igazgatás

143.

gyámügyi
igazgatás

144.

gyámügyi
igazgatás

145.

gyámügyi
igazgatás

146.

gyámügyi
igazgatás

147.

gyámügyi
igazgatás

folyósításáról rendelkezik. Jogosult 5 évi
időtartamra
elidegenítési
tilalmat
bejegyeztetni a magyar állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba, az otthonteremtési
támogatással megszerzett ingatlanra. A
gyermeket nagykorúságának elérése előtt 6
hónappal
írásban
tájékoztatja
az
otthonteremtési támogatás lehetőségéről.
Természetbeni
támogatást
nyújt
fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint
tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában annak a gyermeknek,
fiatal felnőttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre
való
jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén
fennáll a tárgyév augusztus hónapjára
tekintettel, továbbá a tárgyév november 1jén fennáll, a tárgyév november hónapjára
tekintettel.
Dönt
a
gyermektartásdíj
megelőlegezéséről,a
megelőlegezés
megszüntetéséről,
a
folyósítás
felfüggesztéséről.
Megállapítja
a
gyermektartásdíj behajthatatlanságát a
gyermektartásdíj
fizetésére
kötelezett
személy rendszeres jövedelmére, illetve
egyéb vagyonára vezetett eredménytelen
végrehajtást követően.
Dönt
otthonteremtési
támogatás
megállapításáról.
Az
otthonteremtési
támogatás iránti kérelem megérkezését
követő naptól számított tizenöt napon belül
az utógondozás vagy utógondozói ellátás
alatt nem álló fiatal felnőtt részére a lakcím
szerinti
területi
gyermekvédelmi
szakszolgálat utógondozóját rendeli ki.
Dönt a korlátozottan cselekvőképes
személy és a törvényes képviselője között a
személyes gondoskodást nyújtó ellátás
igénybevételével kapcsolatban felmerült
vitában. A személyes gondoskodást nyújtó
ellátásra irányuló jogviszony keletkezését a
gyámhatóságnak a határozata alapozza
meg.
Elrendeli az utógondozói ellátást a fiatal
felnőtt számára a társadalomba való
beilleszkedés elősegítése érdekében. Ennek
keretében lakhatást és szükség szerint
további ellátást biztosítanak az átmeneti
vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt
számára.
Dönt a kapcsolattartásról a gyermek vér
szerinti családjával, testvéreivel való
kapcsolat fenntartása, a gyermek vérszerinti
családjába
való
visszakerülésének
elősegítése érdekében. A kapcsolattartás
formájának és gyakoriságának elbírálása
során a gyámhatóság mérlegeli a
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26.-27.§

gyámhivatala

1997. évi XXXI.
tv. 20/A. § (1)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

1997. évi XXXI.
tv. 22.§ (3)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

1997. évi XXXI.
tv. 25.§-27§

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

1997. évi XXXI.
tv. 31. § és 32.§
(1) b)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

1997. évi XXXI.
tv. 53/A.§ (1)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

1997. évi XXXI.
tv. 34.§ (3)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

gyermekjóléti
alapellátás
vagy
a
gyermekvédelmi
szakellátás
igénybevételének
okát,
valamint
a
kapcsolattartásra jogosult magatartását és
körülményeit.
Dönt a nevelőszülő kirendeléséről
1997. évi XXXI.
tv. 55.§ (2)-(3)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

148.

gyámügyi
igazgatás

149.

gyámügyi
igazgatás

Ellenőrzi a nevelőszülő ellátási és gyámi 1997. évi XXXI.
tevékenységét, valamint a helyettes szülő tv. 66/B.§ (1);
tevékenységét.
66/P.§ (2)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

150.

gyámügyi
igazgatás

1997. évi XXXI.
tv. 67. § (1), 15.§
(4)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

151.

gyámügyi
igazgatás

1997. évi XXXI.
tv. 68. § (1),(2)
a)-c); (3); (5);
69.§ (1)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

152.

gyámügyi
igazgatás

1997. évi XXXI.
tv. 68/A. § (1)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

153.

gyámügyi
igazgatás

1997. évi XXXI.
tv. 68/B. § (3)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

154.

gyámügyi
igazgatás

1997. évi XXXI.
tv. 68/B. § (4)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

155.

gyámügyi
igazgatás

1997. évi XXXI.
tv. 70.§ (1)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

156.

gyámügyi
igazgatás

1997. évi XXXI.
tv. 72. § (1) és
(3)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

157.

gyámügyi
igazgatás

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe
tartozó hatósági intézkedés tesz, ha a
gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő
beleegyezésével nem biztosítható és ez a
helyzet a gyermek fejlődését veszélyezteti.
A gyermek védelembevétele, illetve annak
felülvizsgálata, megszüntetése. Védelembe
vétellel
egyidejűleg
családgondozó
kirendelése, és a veszélyeztetettség okának
megszüntetése érdekében intézkedés tétele.
A gyermek után járó iskoláztatási
támogatás teljes összege folyósításának
felfüggesztésével egyidejűleg a védelembe
vétel elrendelése.
A családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásának szükségességének
megvizsgálása érdekében megkeresi a
gyermekjóléti szolgálatot.
Gondoskodik
pénzfelhasználási
terv
elkészítéséről, ha a családi pótlék
természetbeni formában történő nyújtása
válik szükségessé.
Hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő
egészségi állapota, indokolt távolléte vagy
más családi ok miatt a gyermeket a
szükséges ideig más, általa megnevezett
család átmenetileg befogadja, gondozza és
nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a
gyermek érdekében áll.
A
gyermeket
ideiglenes
hatállyal
gyermekotthonban helyezi el, ha a gyermek
felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi,
érzelmi és erkölcsi fejlődését családi
környezete
vagy
önmaga
súlyosan
veszélyezteti,
és
emiatt
azonnali
elhelyezése szükséges: ideiglenes hatályú
elhelyezés. Gondoskodik a gyermek
gondozási helyre viteléről.
A gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a
gyermek fejlődését a családi környezete
veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az
alapellátás
keretében
biztosított
szolgáltatásokkal, valamint a védelembe
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1997. évi XXXI.
tv. 77.§ (1)-(2)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

158.

gyámügyi
igazgatás

159.

gyámügyi
igazgatás

160.

gyámügyi
igazgatás

161.

gyámügyi
igazgatás

162.

gyámügyi
igazgatás

163.

gyámügyi
igazgatás

164.

gyámügyi
igazgatás

165.

gyámügyi
igazgatás

vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve
attól eredmény nem várható, továbbá, ha a
gyermek megfelelő gondozása a családján
belül nem biztosítható. Az átmeneti
nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyermeket
nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban,
illetve fogyatékos vagy pszichiátriai
betegek otthonában helyezi el és gyámot
(hivatásos gyámot) rendel. Dönt az
átmeneti nevelésbe vétel megszüntetéséről.
A gyermeket tartós nevelésbe veszi, ezzel
egyidejűleg a gyermeket nevelőszülőnél,
vagy
ha
ez
nem
lehetséges
gyermekotthonban, illetőleg fogyatékosok
és pszichiátriai betegek otthonában helyezi
el és gyámot (hivatásos gyámot) rendel.
Dönt az átmeneti vagy tartós nevelésbe
vétel megszüntetéséről.

1997. évi XXXI.
tv. 80.§ (1)-(2)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

1997. évi XXXI.
tv. 79.§; 81.§

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

Elrendeli a gyermek nevelési felügyeletét.

1997. évi XXXI.
tv. 81/B.§

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

Meghatározza az ideiglenes hatállyal
elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe
vétel iránti eljárással érintett gyermek
gondozási helyét.
Dönt a felügyelet nélkül maradt vagy a
környezete által testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi
fejlődésében
súlyosan
veszélyeztetett gyermek ideiglenes hatályú
elhelyezéséről, és annak megszüntetéséről,
megváltoztatásáról

1997. évi XXXI.
tv. 82.§ (1)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

1997. évi XXXI.
tv. 72.§ (1)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

Intézkedik
az
ideiglenes
hatállyal
elhelyezett, nem magyar állampolgárságú
gyermek érdekében.
A fiatal felnőtt kérelmére, - illetve a
gyermek nagykorúságának elérése előtt a
gyám (hivatásos gyám) javaslatának
figyelembevételével
elrendeli
az
utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a
fiatal felnőtt átmeneti vagy tartós nevelésbe
vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és a
létfenntartását önállóan biztosítani nem
tudja, vagy a nappali oktatás munkarendje
szerint, vagy felsőfokú iskola nappali
tagozatán tanulmányokat folytat, vagy
szociális bentlakásos intézménybe felvételét
várja.
Az otthonteremtési támogatásban részesült
fiatal felnőtt utógondozói ellátását a
gyámhatóság akkor rendeli el, ha a fiatal
felnőtt létfenntartását vagy lakhatását
veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe
került. Az elrendelés előtt kikéri a

1997. évi XXXI.
tv. 73.§ (3)

a fővárosi kormányhivatal
V. kerületi gyámhivatala

1997. évi XXXI.
tv. 92.§ (1)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

1997. évi XXXI.
tv. 93.§ (1)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala
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törvényben felsorolt szervek véleményét.
166.

gyámügyi
igazgatás

Ellenőrzési jogkörében jogsértésenként 1997. évi XXXI. a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
legfeljebb 200 ezer forint összegű tv. 100/A.§ (1)
gyermekvédelmi igazgatási bírságot
gyámhivatala
szabhat ki a működtetővel, az
intézményvezetővel,
illetve
a
fenntartóval szemben.

167.

gyámügyi
igazgatás

Szervezi a hivatásos gondnoki feladatokat 1997. évi XXXI.
vállaló személy képzését, illetve a hivatásos tv. 102.§ (1)
gondnok továbbképzését.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

168.

gyámügyi
igazgatás

Ellátja a gyámügyi feladatok, továbbá a 1997. évi XXXI.
gyermekek
védelmét
biztosító tv. 105.§ (1)-(2)
ellátórendszer
működésének
ellenőrzését.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

169.

gyámügyi
igazgatás

1997. évi XXXI.
tv. 133. § (5)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

170.

gyámügyi
igazgatás

1997. évi XXXI.
tv. 133/A. § (7)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

171.

gyámügyi
igazgatás

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás
megtérítést méltányosságból elengedheti,
csökkentheti,
illetve
részletfizetést
engedélyezhet
A gyámügyi igazgatással kapcsolatos egyes
igazolt költségek meg nem térült
összegének
adók
módjára
történő
behajtásáról való gondoskodás.
Dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség
megállapításáról, megszüntetéséről.

1997. évi XXXI.
tv. 152. §

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

1997. évi XXXI.
tv. 135. § (4)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

1997. évi XXXI.
tv. 138. § (1)-(4)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

1997. évi XXXI.
tv. 142. § (1)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

2005. évi
CLXXIV. Tv. 9.§
(3) bek.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

172.

gyámügyi
igazgatás

173.

gyámügyi
igazgatás

174.

gyámügyi
igazgatás

175.

gyámügyi
igazgatás

176.

gyámügyi
igazgatás

Továbbá megkeresi az adóhatóságot a
gondozási díj behajtása érdekében.
Adatkezelés a gyermek, illetve a fiatalkorú
által elkövetett bármely bűncselekményre,
illetve a szülő vagy más törvényes
képviselő által a gyermek sérelmére
elkövetett bűncselekményre vonatkozó
adatok tekintetében, illetve intézkedések
alkalmazása során.
Nyilvántartás vezetés az ellátásra való
jogosultság
megállapításához,
megváltoztatásához és megszüntetéséhez,
továbbá a hatósági eljárásra vonatkozó és a
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
tevékenységről és ellenőrzéssel kapcsolatos
döntésről.
A jogosultság, illetve a gyermek
nagykorúságától számított 25 év elteltével
az adott személyre vonatkozó adatok
törlése.
Jogosult az életkezdési támogatással
összefüggő
adatok
jogszabályoknak
megfelelő kezelésére.

Ellátja a kiskorú tag képviseletét a 2006. évi V. tv.
cégbejegyzési eljárásban, ha a szülő nem
láthatja el a kiskorú képviseletét, illetve
jóváhagyó nyilatkozatot ad ki a kiskorú tag
(részvényes) üzletrészének átruházásához.
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a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

Ha cselekvőképességet korlátozó vagy
kizáró gondnokság alá helyezés iránti
perindítás indokolt, és az érintett személy
vagyonának védelme sürgős intézkedést
igényel, a vagyonra zárlatot rendel el, és
ezzel egyidejűleg zárgondnokot rendel ki.
Kivételesen, azonnali intézkedést igénylő
esetben ideiglenes gondnokot rendelhet
annak a nagykorú személynek, akinek az
ügyei
viteléhez
szükséges
belátási
képessége - pszichés állapota vagy szellemi
fogyatkozása miatt - tartósan teljes
mértékben hiányzik, és az érdekeinek
védelme más módon - elsősorban zárlat
elrendelésével - nem lehetséges.
A bíróság által gondnokság alá helyezett
részére a gyámhatóság rendeli ki
gondnokot. Az ő hatásköre a gondnok
elmozdítása és felmentése.
Eseti gondnok kirendelése.

Ptk.18.§ (1)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

Ptk. 18/A.§

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

Ptk. 19.§ (1) és
19/C §.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

Ptk. 225. § (1),
(2) a),b)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

177.

gyámügyi
igazgatás

178.

gyámügyi
igazgatás

179.

gyámügyi
igazgatás

180.

gyámügyi
igazgatás

181.

gyámügyi
igazgatás

Dönt
a
törvényes
képviselő Ptk. 13. § (1)
jognyilatkozatának
érvényességéhez 14./B§ és 16.§ (1)
szükséges jóváhagyásról.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

182.

gyámügyi
igazgatás

Felülvizsgálati eljárás megindítása a Ptk. 14/A. § (2)
gondnokság alá helyezés megszüntetése
érdekében.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

183.

gyámügyi
igazgatás

Meghatározza a gondnokok feladatkörének Ptk. 19/B. § (2),
pontos megoszlását. Helyettes gondok (3)
rendelése.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

184.

gyámügyi
igazgatás

Felügyeli a gondnok tevékenységét, Ptk. tv. 20/A. §
beszámoltathatja a gondnokot.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

185.

gyámügyi
igazgatás

A gondnokság alá helyezés megszüntetése Ptk. 21. § (2)
iránti kereset megindítása.

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

186.

gyámügyi
igazgatás

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

187.

család-

Gyámot, gondnokot, eseti gondnokot rendel
ki a jegyző által megküldött hagyatéki leltár
alapján, ha az öröklésben olyan méhmagzat,
cselekvőképtelen
vagy
korlátozottan
cselekvőképes kiskorú, cselekvőképtelen
vagy
korlátozottan
cselekvőképes
nagykorú, ismeretlen helyen tartózkodó
vagy az ügyeinek vitelében más okból
akadályozott természetes személy látszik
érdekeltnek, aki törvényes képviselővel
vagy meghatalmazottal nem rendelkezik.
Erről értesíti a közjegyzőt.
Határozatban dönt a családi pótlék
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2010. évi
XXXVIII. Tv.
24.§ (1)-(2)

1997. évi XXXI.

a fővárosi és megyei

támogatás

188.

családtámogatás

189.

családtámogatás

190.

választási
eljárás

191.

közigazgatási
hatósági
eljárás

természetbeni formában történő nyújtásáról,
annak
mértékéről,
időtartamáról
és
módjáról, a védelembe vétel elrendeléséről,
az eseti gondnok kirendeléséről, és a
természetben nyújtott családi pótlék
családtámogatási folyószámlára történő
utalásáról.
A
gyermek
(személy)
igazolatlanul
mulasztott kötelező tanórai foglalkozásai
tekintetében a nevelési-oktatási intézmény
igazgatójának jelzése alapján felhívja az
iskoláztatási támogatás jogosultját a
jogkövetkezményre, majd kezdeményezi a
Kincstárnál az ellátás szüneteltetését.
Családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásának vagy iskoláztatási
támogatás folyósításának szüneteltetésével
kapcsolatos adminisztrációs tevékenyég és
tájékoztatási kötelezettség gyakorlása.
A választójog megállapítása céljából a
gondnoksági ügyben eljáró gyámhatóság a
belátási képességének korlátozottsága miatt
a választójogból kizárt személyekről közli a
választójogból való kizárásának okát,
kezdetét
és
megszűnésének
várható
időpontját.

tv. 68/B. § (5)
68.§/C.

kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

1998. évi
LXXXIV.
törvény 15. § (1)
bekezdés

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

1998. évi
LXXXIV.
törvény 37. § (5)
és (8) bekezdés,
50/A. §
1997. évi C. tv.
17.§ (1) a); 17.§
(2)

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

Ha az ügyfél és törvényes képviselője között Ket. 51. § (2b);
érdekellentét van, a cselekvőképtelen 53. § (4c); és az
(korlátozottan
cselekvőképes)
személy 54.§ (5)
nyilatkozattételére,
tanúkénti
meghallgatására csak a gyámhatóság
képviseletében eljáró személy jelenlétében
kerülhet sor. Írásbeli nyilatkozat, írásbeli
tanúvallomás esetén a nyilatkozatot a
gyámhatóság képviseletébe eljáró személy
aláírja. A gyámhatóság a cselekvőképtelen
személyt törvényes képviselője jelenléte
nélkül is meghallgathatja, ha az a
cselekvőképtelen személy érdekében áll.
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a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
gyámhivatala

II.

Járási hivatalok kormányrendelet által meghatározott hatáskörei:

Ügycsoport Feladat -és hatáskör
1. Belügyi ágazat
Kommunáli A temető fenntartásával és üzemeltetésével
s igazgatás összefüggő feladatok ellenőrzése
tekintetében a temető fekvése szerinti járási
hivatal látja el a temetkezési szolgáltatási
tevékenységeket engedélyező, valamint a
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági
feladatokat.
Kommunáli A temetkezési szolgáltatás tekintetében a
s igazgatás temetkezési szolgáltató székhelye szerinti
járási hivatal látja el a temetkezési
szolgáltatási tevékenységeket engedélyező,
valamint a szolgáltatás felügyeletét ellátó
hatósági feladatokat.
Kommunáli Döntése előtt köteles meggyőződni arról,
s igazgatás hogy a településrendezési tervben
meghatározott övezeti besorolás alapján a
kérelemben feltüntetett ingatlanon, illetve
telephelyen az elhunyt temetésre való
előkészítése, hűtése végezhető-e.
Kommunáli A temetkezési szolgáltatást legfeljebb 90
s igazgatás napig felfüggeszti vagy korlátozza, ha azt
állapítja meg, hogy a telephely az engedély
alapját képező feltételeknek nem felel meg.
Visszavonja az engedélyt, ha a temetkezési
szolgáltató az engedélyben foglalt
feltételeket nem teremti meg.
Idegenrend Hivatalból vizsgálhatja a menekült, az
észet
oltalmazott és a menedékes ellátásokra,
támogatásokra való jogosultságát, melynek
során nyilatkozat megtételére, vagyonának,
jövedelmének igazolására kötelezheti.
Felfüggesztheti, szüneteltetheti és
megszüntetheti a számára megállapított
támogatás folyósítását.
Idegenrend Beiskolázási támogatást állapít meg a
észet
nevelési-oktatási intézményi oktatás
keretében nappali rendszerű iskolai
oktatásban tanulmányokat folytató
menekült, oltalmazott, valamint menedékes
számára. A támogatást számla alapján
utólag téríti meg, amelynek összegét a
menekültügyi hatóságtól visszaigényli.
Idegenrend Letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatást
észet
folyósít a menekült, illetve az oltalmazott
kérelmére lakhatásuk elősegítése céljából
magánszálláson való tartózkodás esetén. A
támogatás összegét visszaigényelheti a
menekültügyi hatóságtól.
Idegenrend Rendszeres létfenntartási támogatást
észet
folyósít a menekült, illetve az oltalmazott
részére, melynek összegét visszaigényelheti
a menekültügyi hatóságtól.

Jogszabályhely

Hatáskör gyakorlója 2013.01.01-től

145/1999. (X. 1.)
Korm. rendelet
59. § (1) b)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

145/1999. (X. 1.)
Korm. rend. 59. §
(1) a)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

145/1999. (X. 1.)
Korm. rend.
59/A. § (1) a)-b)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

145/1999. (X. 1.)
Korm. rend.
59/B. § (1)-(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

301/2007. (XI. 9.)
Korm. rend. 39. §
(3)-(5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

301/2007. (XI. 9.)
Korm. rend. 46. §
(4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

301/2007. (XI. 9.)
Korm. rend. 47. §
(8)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

301/2007. (XI. 9.)
Korm. rend. 52. §
(7)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
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Idegenrend
észet

Idegenrend
észet

Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás

Lakhatási támogatást nyújthat a településen
elismert minimális lakásnagyságot és
minőséget meg nem haladó lakásban vagy
szálláson lakó menekültnek, illetve
oltalmazottnak. A támogatás csak érvényes
bérleti, albérleti szerződés vagy befogadó
nyilatkozat alapján, számla ellenében,
előzetes környezettanulmányt követően
folyósítható, melynek összegét a
menekültügyi hatóságtól visszaigényli.
A menekültek és oltalmazottak lakáscélú
támogatása tárgyában fogadja a kérelmeket,
a kérelem alapján javaslatot tesz a
támogatás összegére, a visszafizetés
időtartamára.
A menekültügyi hatóság döntése alapján
a) a támogatásra szerződést köt a
menekülttel, illetve az oltalmazottal,
b) gondoskodik a támogatás menekült,
illetve oltalmazott részére történő
folyósításáról, továbbá
c) intézkedik az ingatlanra jelzálogjog,
valamint elidegenítési és terhelési tilalom
bejegyeztetése, ezek törlése, valamint a
lejárt követelés bírósági úton történő
érvényesítése iránt.
Ha a menekült, illetve az oltalmazott a
támogatás odaítéléséről szóló értesítés
kézhezvételétől számított hat hónapon belül
a támogatás összegét nem veszi át, azt
visszautalja a menekültügyi hatóságnak.
Eljár a letelepedett harmadik országbeli
állampolgár lakóhelyének bejelentése és
személyazonosító igazolvány kiállítása
ügyében.
Első fokon jár el a személyazonosító
igazolvánnyal összefüggő hatósági
ügyekben.

301/2007. (XI. 9.)
Korm. rend. 54. §
(1) , (3), (8)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

301/2007. (XI. 9.)
Korm. rend. 58. §
(1)-(6)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

114/2007.(V.24.)
Korm.rend. 91.§
(4)-(5); 92.§

Kérelemre személyazonosító igazolványt ad
ki a letelepedett részére a jogállás
megszerzését, a menekült és az oltalmazott
részére az elismerést követően.
A személyazonosító igazolvány kiadására
irányuló kérelem átvétele, kivéve az
egészségügyi okból és életkoruknál fogva
akadályozottakat. A kérelemnyomtatvány
biztosítása,
arcképmás
készítés,
írásképtelen bejegyzés tétele.
Az újszülött magyar állampolgár állandó
személyazonosító igazolvánnyal történő
ellátása céljából az anyakönyvvezetőnél
előterjesztett
és
általa
továbbított
kérelemnyomtatvány fogadása.
A személyazonosító igazolvány kiállítására
irányuló kérelem adatainak egyeztetése.

168/1999.
(IX.24.) Korm.
rend. 14. § (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

168/1999. (XI.
24.) Korm. rend.
2–3. §

168/1999.
(IX.24.) Kormr.
15. § (1) és (4)(5), 17. § (1), (3)

168/1999.
(IX.24.) Kormr.
16/A §. (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

168/1999.
(IX.24.) Kormr.
23. § (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
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Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás

A személyazonosító igazolvány kiállítására
irányuló kérelem áttétele az előterjesztés
helyéről a kérelmező lakó- vagy
tartózkodási helye szerint illetékes járási
hivatalhoz az ügyfél kérelmére.
Az állandó személyazonosító igazolvány
kiadására irányuló eljárásban a kérelmező
jogosultságát, személyazonosságát,
állampolgárságát és a fényképnek az
azonosításra alkalmasságát köteles
ellenőrizni.
Ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás
adatai nem egyeznek meg a bemutatott
okmány vagy okirat adataival, vizsgálni
kell az eltérés okát, és indokolt esetben a
nyilvántartás adatait, anyakönyvi okirat
alapján helyesbíteni kell.
Az állandó személyazonosító igazolvány
kiadására irányuló kérelmet az igazolvány
kiadásával teljesíti.

168/1999.
(IX.24.) Kormr.
23. § (5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

168/1999. (XI.
24.) Korm. rend.
23. § (1)–(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

168/1999. (XI.
24.) Korm. rend.
23. § (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

168/1999. (XI.
24.) Korm. rend.
25. § (1)

Az állandó személyazonosító igazolvány
postázása, átadása, át nem vett igazolvány
megsemmisítése és e tény nyilvántartásban
történő rögzítése.
Állandó személyazonosító igazolvány
kiadásának megtagadása, visszavonása, az
ideiglenes személyazonosító igazolvány
kiadása.
A külképviseleten állampolgársági esküt
tevő
honosított
személyazonosító
igazolványának átadása, a korábbi okmány
bevonása, megsemmisítése, az okmány
állapotát érintő adatok nyilvántartásba
vétele.
Az
okmány
eltulajdonításáról,
megsemmisüléséről vagy elvesztéséről
szóló bejelentés átvétele és nyilvántartáson
történő átvezetése.
A megtalált okmány bejelentésének átvétele
a találás tényének nyilvántartáson történő
átvezetése, az elvesztett, eltulajdonított,
megsemmisült,
megtalált
okmánnyal
kapcsolatos
bejelentésről
felvett
jegyzőkönyv továbbítása a központi
szervnek.
A talált személyazonosító igazolvány
átvétele és a jogosultnak történő
visszaadása postai úton vagy felhívásra
személyesen. Amennyiben a polgár nem
veszi át, egy év eltelte után megsemmisíti
és e tényt a nyilvántartásban feltünteti.
A személyazonosító igazolvány leadásával
összefüggő feladatok ellátása, ha a jogosult
új állandó személyazonosító igazolvány
iránti kérelmet nyújtott be.
Az elhalt leadott személyazonosító
igazolványának kezelése.

168/1999.
(IX.24.) Kormr.
25. § (2)-(4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

168/1999.
(IX.24.) Kormr.
26.-27. §
168/1999.
(IX.24.) Kormr.
28/C. §

168/1999.
(IX.24.) Kormr.
32. § (1) és (3)
168/1999.
(IX.24.) Kormr.
32/A. § (1) és (3)(5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

168/1999.
(IX.24.) Kormr.
33. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

168/1999.
(IX.24.) Kormr.
34. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási

168/1999.
(IX.24.) Kormr.
25

39. §
Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás

A polgár nyilvántartásban szereplő
adatairól
való
tájékoztatás
iránt
előterjesztett kérelmét átveszi és megküldi a
központi szervnek.
Technikai és szervezési intézkedésekkel
gondoskodik a kezelt adatokhoz történő
jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan
megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala
vagy törlése, illetőleg a sérülés vagy a
megsemmisülés elleni védelemről.
A személyazonosító igazolvány kiadásának
megtagadásával
és
visszavonásával
kapcsolatos iratok őrzése egy évig, majd
selejtezése.
A polgár adatainak szolgáltatását korlátozó
vagy tiltó nyilatkozata illetőleg annak
visszavonása átvétele és a nyilvántartáson
való átvezetése.
Magyarország területét külföldi letelepedés
szándékával elhagyó magyar állampolgár
külföldön élő magyar állampolgárként
történő nyilvántartásba vételére irányuló
kérelemének átvétele és elbírálása.
Külföldön
élő
magyar
állampolgár
adatainak törlése, nyilvántartott adataiban
bekövetkezett
változások
átvezetése,
adatszolgáltatást korlátozó vagy megtiltó
nyilatkozatának átvétele. A polgárnak a
nyilvántartásból való törlésre irányuló
kérelem benyújtásakor, vagy a magyar
állampolgárságról
való
lemondás
időpontjában a személyi azonosítójáról és a
lakcíméről szóló hatósági igazolvány
bevonása.
Nyilvántartást helyi szinten kezelő szerv
megváltozásáról az új szervezeti rend
szerint illetékes jegyző értesítésének
továbbítása a központi szervhez.
A nyilvántartás folyamatos és naprakész
vezetése érdekében gondoskodik az
illetékességi területén bekövetkezett
adatváltozások valamint az illetékességi
területén lakcímmel rendelkező polgár
adatváltozásának és adatjavításának
nyilvántartáson történő átvezetéséről.
Gondoskodik az adatváltozások és
adatjavítások alapiratainak továbbításáról a
központi szervhez.
Felveszi a nyilvántartásba a letelepedett
jogállású, a menekült és az oltalmazott
jogállású polgárt.

168/1999.
(IX.24.) Kormr.
40. § (2) – (3)

Első fokon jár el a hatósági igazolvánnyal
összefüggő alábbi hatósági ügyekben:
a) vér szerinti (titkos) örökbefogadás vagy a
névadatok megváltozása esetén, továbbá a

146/1993. (X.
26.) Korm. rend.
17. § (1) a)-b)

168/1999. (XI.
24.) Korm. rend.
41. §

168/1999.
(IX.24.) Kormr.
43. §
146/1993. (X.26.)
Kormr. 1-2. §

146/1993. (X.26.)
Kormr. 3. § (3) és
10.§

(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

146/1993. (X.26.)
Kormr. 3. § (5) és
5. § (5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

146/1993. (X.26.)
Kormr. 8. § (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző

146/1993. (X.
26.) Korm. rend.
9. § (1)-(4)

146/1993. (X.
26.) Korm. rend.
9. § (6)-(7)
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fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás

nyilvántartásba vétellel vagy a
lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban
b) személyazonosító igazolvány kiadási
eljárásban, valamint a hatósági
igazolványba tévesen bejegyzett adatok
helyesbítése vagy a hatósági igazolvány
gyártmányhibája esetén.
Átadja a hatósági igazolványt a polgárnak a
nyilvántartásba vételre, illetve a
lakcímbejelentésre irányuló eljárás során;
az állandó személyazonosító igazolvány
egyidejű kiadása esetén; a honosított polgár
részére az állampolgársági eskü vagy
fogadalom külképviselet vezetője előtt
történő letétele esetén.
A polgár kérelmére új hatósági igazolványt
állít ki, ha a korábban kiadott igazolvány
elveszett, megsemmisült, megrongálódott.

146/1993. (X.26.)
Kormr. 18. § (6)
c)- d) és eb)
alpontja

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

146/1993. (X.
26.) Kormr. 19. §
(1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

Gondoskodik az érvénytelen hatósági
igazolvány bevonásáról, érvénytelenítéséről
és az érvénytelenítés tényének a hatósági
igazolvány
nyilvántartásba
történő
bejegyzéséről.
Gondoskodik
az
idegenrendészeti hatóság által elvett,
menekültügyi hatóság által bevont hatósági
igazolvány
érvénytelenítéséről,
az
érvénytelenítés tényének nyilvántartásba
történő bejegyzéséről.
Gondoskodik a költözéssel nem járó
címváltozás miatt csere alatt álló hatósági
igazolvány érvénytelenségének, illetve a
hivatalból kiállított hatósági igazolvány
érvényességének nyilvántartásba történő
bejegyzéséről.
Hatósági igazolványt ad ki a személyi- és
lakcímadatok nyilvántartásba vételéről a
külföldről hazatérő magyar állampolgár, a
bevándorolt, a menekült, az oltalmazott
valamint a letelepedett jogállású polgár
részére.
Magyarország területét külföldi letelepedés
szándékával elhagyó magyar állampolgár
lakcímigazolványának bevonása.

146/1993. (X.26.)
Kormr. 19. § (4)(5) és (6)

A külföldön letelepedni szándékozó, a
három hónapon túl külföldön tartózkodó
nyilvántartott polgár által a külképviseleten
kitöltött lakcímbejelentő lap, leadott
hatósági igazolvány, valamint a polgár
nyilvántartott adatainak további kezelésére
vonatkozó nyilatkozatának feldolgozása.
Gondoskodik a nyilvántartási ügyben saját
hatáskörben, illetőleg az illetékes területi
szerv és a bíróság értesítése alapján az e
szervek által hozott határozatokban
foglaltak
nyilvántartáson
történő
átvezetéséről.

146/1993. (X.26.)
Kormr. 21. § (4)

146/1993. (X.26.)
Kormr. 19/A. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

146/1993. (X.26.)
Kormr. 21. § (1)(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

146/1993. (X.26.)
Kormr. 21. § (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

146/1993. (X.26.)
Kormr. 21. § (10)
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fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás

Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás

A nyilvántartásból külön kérelem nélkül is
felhasználhat adatot, feltéve, hogy az
törvény vagy kormányrendelet által
hatáskörébe utalt feladatainak ellátásához
szükséges és azt a törvény lehetővé teszi.
Az adatfelhasználást fel kell tüntetni az
adatszolgáltatási nyilvántartásban.
Eljár a polgár lakcímbejelentéssel
kapcsolatos ügyeiben.

146/1993. (X.26.)
Kormr. 27. § (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

146/1993. (X.26.)
Kormr. 29. § (1)

A polgár lakcímbejelentését követően
személyi azonosítóról és lakcímről szóló
hatósági igazolványt állít ki és kézbesít a
polgár részére.
Ellenőrzi a bejelentett lakcím valódiságát.
Dönt a bejelentkezés elutasításáról
amennyiben a bejelentett lakcím nem valós
vagy a bejelentőlapot a szállásadó nem írta
alá, vagy a bejelentés egyéb okból nem
felel meg a lakcímbejelentésre vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek.
Értesíti az idegenrendészeti hatóságot a
bevándorolt, a letelepedett jogállású polgár,
valamint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyt érintő fenti
tárgyban hozott határozatáról.
Hivatalból állapítja meg a lakcím
érvénytelenségét
és
az
érvénytelen
lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív
jelzéssel szerepelteti, ha a bejelentkezés
elfogadása után állapítja meg, hogy a
bejelentett lakcím nem valós. Értesíti az
idegenrendészeti hatóságot a bevándorolt, a
letelepedett jogállású polgár, valamint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyt érintő fenti tárgyban
hozott határozatáról.
A bíróság vagy más hatóság jogerős
döntése alapján hivatalból intézkedik a
lakcím érvénytelenítésére. Ha a döntéssel
érintett polgár új lakcímet nem jelent be
adatait „lakcím nélküli”-ként kezeli.
Kérelemre állapítja meg a lakcím
érvénytelenségét és az érvénytelen
lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív
jelzéssel szerepelteti, ha a polgár igazolja,
hogy a lakásába bejelentett személy
ténylegesen nem lakik ott.
A lakcím érvénytelenítése, illetőleg „fiktív”
jelzés szerepeltetése esetén az érintett
polgár lakcímigazolványának
érvénytelenségét a nyilvántartásba bejegyzi.
Eljár a mozgószállás (mozgó lakókocsi,
hajón lévő szállás, kihelyezett idényszállás)
bejelentésével kapcsolatban. Lakó- vagy
tartózkodási hely címeként a munkáltató
székhelyét, ennek hiányában telephelyét

146/1993. (X.
26.) Korm. rend.
29. § (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző

146/1993. (X.26.)
Kormr. 34. § (1)
és (4).

146/1993. (X.26.)
Kormr. 34. § (3)
és (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző

146/1993. (X.26.)
Kormr. 35.§ (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

146/1993. (X.26.)
Kormr. 35.§ (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző

146/1993. (X.26.)
Kormr. 35.§ (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző

146/1993. (X.26.)
Kormr. 36.§ (2)
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Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás

jegyzi be a nyilvántartásba.
Eljár a hajléktalanszálláson tíz napot 146/1993. (X.26.)
meghaladóan tartózkodó lakcím nélküli Kormr. 36.§ (3)
személy lakcímbejelentési ügyében.
A lakcímigazolvány kérelemre történő
cseréje (az új okmány kiállítása és
kézbesítése)
költözéssel
nem
járó
lakcímváltozás miatt.
A költözéssel nem járó lakcímváltozás
hivatalból
történő
átvezetése
a
nyilvántartáson.

146/1993. (X.26.)
Kormr. 37. § (1)

146/1993. (X.26.)
Kormr. 39. § (1)
és (3)

Lakcímnyil
vántartás

A
lakcímbejelentés
adatainak
nyilvántartáson való átvezetése, bejelentő
lap, valamint leadott lakcímigazolvány
megküldése a lakóhely szerint illetékes
járási
hivatalnak.
A
feldolgozott
bejelentőlap megküldése a központi
szervhez.
A tartózkodási hely megszűntetésének vagy
megújításának nyilvántartásba vétele.

Lakcímnyil
vántartás

Adatszolgáltatási tilalom eseti feloldására 146/1993. (X.26.)
vonatkozó megkeresés küldése polgárnak.
Kormr. 1. sz. m.

Ügyfélkapu
regisztráció

Ellátja az ügyfélkapu létesítésére
feljogosított regisztrációs szerv feladatait.

84/2012.(IV.21.)
Korm. rend. 7.§

Útlevéligazgatás

Közreműködőként való részvétel az útlevél
hatóságok feladatainak ellátásában. A
magánútlevél kiadásával összefüggő
feladatai körében átveszi a kérelmet,
ellenőrzi a kérelmező személyi adatait,
elektronikus kérelmet állít elő, a kérelmet
megküldi a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalának ,
gondoskodik az új okmány ügyfélnek
történő átadásáról, gondoskodik az át nem
vett úti okmányok megőrzéséről,
gondoskodik az úti okmány
érvénytelenítéséről.
Az útlevél iránti kérelemről a kérelemnek
megfelelő adattartalmú, elektronikus
kérelmet állít elő, amely tartalmazza a
kérelmező saját kezű aláírását, arcképmását
és biometrikus adatát, továbbá a kérelmező
birtokában lévő előző útlevél
érvénytelenítésére, visszahagyására
vonatkozó bejegyzést. A kérelem és a
leadott régi úti okmány átvételéről
elismervényt állít ki. A kérelmet és a csatolt
mellékleteket megküldi a KEKKH-nak.
A magánútlevélre vonatkozó kérelmek
mellett fogadja a szolgálati és hajós

101/1998. (V.
22.) Korm. rend.
7. § (1); (2) bek.
a)-h)

Lakcímnyil
vántartás
Lakcímnyil
vántartás

Útlevéligazgatás

Útlevéligazgatás

146/1993. (X.26.)
Kormr. 37.§ (2)

146/1993. (X.26.)
Kormr. 41. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

101/1998. (V.
22.) Korm. rend.
13. § (2) - (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

101/1998. (V.
22.) Korm. rend.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
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Útlevéligazgatás

szolgálati útlevél iránti kérelmeket,
valamint ezek soron kívüli kiállítására,
illetve sürgősségi kiállítására vonatkozó
kérelmeket.
Az át nem vett útlevelet – az átvételre való
felhívást követően – az útlevél kiállításától
számított egy év elteltével visszaküldi a
KEKKH-nak.

14. § (1) a)-b)

(fővárosi kerületi)
hivatala

101/1998. (V.
22.) Korm. rend.
23. § (6)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

2. Építésügyi ágazat
Építésügyi
igazgatás

Első fokú kiemelt építésügyi hatóságként
jár el az építmények, építési tevékenységek
tekintetében.

343/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
1.§ (2)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

Ellátja a műemlékekkel kapcsolatos első
fokú építésügyi hatósági feladatokat.

343/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
1.§ (3)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

Első fokú építésügyi hatóságként jár el a
hírközlési sajátos építményfajták közül az
antennák, antennatartó szerkezetek, az
azokhoz tartozó műtárgyak tekintetében.

343/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
1.§ (6)

járási építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

A sajátos építményfajták tekintetében az
építésügyi hatósági feladatokat ellátó
hatóságot külön jogszabály jelöli ki. Ilyen
jogszabály hiányában eljár az ezen
építményfajtákat és építményeket érintő
építésügyi hatósági ügyekben.

343/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
1.§ (7)

járási építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

Azokban az esetekben, amikor az
ügyfajtára vonatkozó jogszabály általános
építésügyi szakkérdésben szakhatóság
közreműködését rendeli el, a kiemelt
jelentőségű ügyben – a kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításról szóló kormányrendelet
eltérő rendelkezése hiányában – első fokú
szakhatóságként jár el.

343/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
1.§ (8)

járási építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

Első fokú építésfelügyeleti hatóságként jár
el.

343/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
3.§ (1) a)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

A műemléki jelentőségű területen a telek
közterületi határához legközelebb, de
legfeljebb 10 méterre álló, meglévő épület
bontásának tudomásulvételével kapcsolatos

343/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
3.§ (2)

járási építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal
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első fokú építésfelügyeleti hatósági
feladatokat látja el.
Építésügyi
igazgatás

A hírközlési sajátos építményfajták közül
az antennák, antennatartó szerkezetek, az
azokhoz tartozó műtárgyak tekintetében
ellátja az első fokú építésfelügyeleti
hatósági feladatokat.

343/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
3.§ (3)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

A sajátos építményfajták tekintetében az
építésfelügyeleti ellenőrzési feladatokat
ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki.
Ilyen jogszabály hiányában ezen
építményfajtákat és építményeket érintő
építésfelügyeleti hatsági ügyben jár el.

343/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
3.§ (4)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

Jogszerűtlen, vagy szakszerűtlen építési
tevékenység esetében építésügyi bírsággal
sújtja az építtetőt vagy az ingatlan
tulajdonosát.

245/2006. (XII.
5.) Korm. rend. 2.
§

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

járásszékhely
települési
önkormányzat
jegyzője/fővárosi
kerületi
önkormányzat
jegyzője

Építésügyi
igazgatás

A bírságot a fennmaradási engedélyt
megadó, illetőleg a lebontást tudomásul
vevő határozatban állapítja meg.

245/2006. (XII.
5.) Korm. rend. 4.
§ (1)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

járásszékhely
települési
önkormányzat
jegyzője/fővárosi
kerületi
önkormányzat
jegyzője

Építésügyi
igazgatás

A bírság kiszabásáról szóló jogerős és
végrehajtható határozat, valamint a végzés
jogerős záradékkal ellátott 1-1 példányát az
építésügyi hatóság köteles közölni a
kötelezettel, ha nem azonos a kötelezettel,
az érintett ingatlan tulajdonosával. A
végrehajtást végzésben rendeli el az
illetékes adóhatóság felé és erről
tájékoztatja a felügyeleti szervet.

245/2006. (XII.
5.) Korm. rend. 7.
§ (2) a)–b) és (3)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

járásszékhely
települési
önkormányzat
jegyzője/fővárosi
kerületi
önkormányzat
jegyzője

Építésügyi
igazgatás

A bírság kiszabásával kapcsolatos minden
döntését és intézkedését rögzíti az
elektronikus építésügyi bírságnyilvántartó
(e-bírság) alkalmazásban.

245/2006. (XII.
5.) Korm. rend. 7.
§ (4)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

járásszékhely
települési
önkormányzat
jegyzője/fővárosi
kerületi
önkormányzat
jegyzője

Építésügyi
igazgatás

Jogosulatlan, szakszerűtlen építőipari
kivitelezési tevékenység folytatása esetén
az építési folyamat résztvevőjével szemben

238/2005(X.25.)
Korm.rend. 1.§

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
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építésfelügyeleti bírságot szab ki.

(1)

örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

A kivitelezői tevékenység végzésére nem
jogosult kivitelező jogsértő cselekményével
kapcsolatos építésfelügyeleti bírságot a
fővállalkozó kivitelezőre vonatkozó bírságmegállapítási szabályok szerint köteles
megállapítani.

238/2005(X.25.)
Korm.rend. 2.§
(3a)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

Egy ellenőrzés eredményeként ugyanazon
résztvevővel szemben egy cselekménnyel
összefüggésben megállapított több jogsértés
miatt a legmagasabb bírságot eredményező
jogsértő cselekményhez kapcsolódó
építésfelügyeleti bírság ötven százalékkal
megemelt összege vagy a megállapított
jogsértések összeadott bírságösszege közül
azt szabja ki, amelynek a mértéke
alacsonyabb. Ha az elkövető többfajta
építési tevékenység folyatásában több
jogsértő cselekményt is megvalósít, a
bírságot vele szemben tevékenységenként
kell kiszabni. A bírság mértékét ezer
forintra kerekítve kell megállapítani.

238/2005(X.25.)
Korm.rend. 2.§
(4)-(6)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

A bírságot a jogsértő cselekményről való
tudomásszerzésétől számított egy éven
belül, de legkésőbb a cselekmény
elkövetésétől számított öt éven belül szabja
ki.

238/2005(X.25.)
Korm.rend. 3.§
(1)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

A bírság kiszabásáról szóló jogerős
határozatot közölni kell az illetékes
építésügyi hatósággal, a névjegyzéket
vezető szervvel, a sajátos építményfajták
szerinti előirányzat felügyeletét ellátó
szervvel, a vállalkozói kivitelezői
tevékenységre jogosultak névjegyzékét
vezető szervvel.

238/2005(X.25.)
Korm.rend. 3.§
(2)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

A befizetési határidő lejártától számított tíz
napot követően haladéktalanul elrendeli a
végrehajtást az illetékes állami adóhatóság
felé és erről tájékoztatja a felügyeleti
szervet.

238/2005(X.25.)
Korm.rend. 3.§
(4)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

A bírság kiszabásáról nyilvántartást vezet
az elektronikus építésügyi bírságnyilvántartó programban. a bírság
kiszabásával kapcsolatos minden döntését
és intézkedését rögzíti az e-bírság

238/2005(X.25.)
Korm.rend. 3.§
(5)-(6)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal
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alkalmazásban.
Építésügyi
igazgatás

Ha az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés
a vállalkozó kérelmére indul, a feltárt
mulasztások megszüntetésének előírása
mellett csak életveszélyt okozó hiányosság
esetében vagy az építési napló vezetésének
hiánya miatt lehet építésfelügyeleti bírságot
megállapítani.

238/2005(X.25.)
Korm.rend. 6.§

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

Közlekedési hatóságként jár el első fokon a
járdák, gyalogutak és azok műtárgyai
építésének, korszerűsítésének,
fennmaradásának és megszüntetésének
(elbontásának) engedélyezése, valamint
ezek nem közlekedési célú
igénybevételével kapcsolatban (ide nem
értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint
a közút építésével összefüggő járdaépítést).

263/2006.(XII.20.
) Korm.rend. 4.§
(4) b) ba)

járási (fővárosi
kerületi) hivatal

Építésügyi
igazgatás

Szakhatóságként jár el a polgári repülőtér
elvi létesítésének, létesítésének,
használatbavételének engedélyezésére,
általános építmények építési
engedélyezésére, használatbavételi,
fennmaradási engedélyezésére és bontására
irányuló hatósági eljárásban annak
elbírálása kérdésében, hogy a tervezett
tevékenység a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített követelményeknek
megfelel-e amennyiben az építésre irányuló
tevékenység régészeti lelőhelyen vagy
régészeti védőövezet területén valósul meg,
vagy ha a tevékenység műemléki területen
vagy műemléket érintően valósul meg.

263/2006.(XII.20.
) Korm.rend.
8/B.§ (2) h) ha)hb)

járási (fővárosi
kerületi) hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala

Építésügyi
igazgatás

Szakhatóságként jár el a polgári repülőtér
elvi létesítésének, létesítésének,
használatbavételének engedélyezésére,
általános építmények építési
engedélyezésére, használatbavételi,
fennmaradási engedélyezésére és bontására
irányuló hatósági eljárásban a repülőtér
területén lévő általános építményekkel
kapcsolatos első fokú eljárásban mint
elsőfokú kiemelt építésügyi hatóság.

263/2006.(XII.20.
) Korm.rend.
8/B.§ (2) i)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

Szakhatóságként jár el a vasúti építmény
engedélyezésére irányuló első fokú
eljárásban, ha az eljárás régészeti
lelőhelyen, régészeti védőövezet területén,
műemléki területen megvalósuló vagy

263/2006.(XII.20.
) Korm.rend.
8/B.§ (2) i)

illetékes járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi
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külön jogszabályban meghatározott
esetekben műemléket érintő tevékenység
engedélyezésére irányul.

hivatala

Építésügyi
igazgatás

Szakhatóságként jár el a közlekedési
hatóság utak építési engedélyezési
eljárásaiban, ha az út régészeti lelőhelyen,
régészeti védőövezet területén, műemléki
területen vagy külön jogszabályban
meghatározott esetekben műemléket érintő
módon valósul meg.

263/2006.(XII.20.
) Korm.rend. 3.
melléklet 10. pont

illetékes járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala

Építésügyi
igazgatás

Szakhatóságként jár el az első fokú
eljárásban, ha a hajózási létesítmény
régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet
területén, műemléki területen vagy külön
jogszabályban meghatározott esetekben
műemléket érintő módon valósul meg.

263/2006.(XII.20.
) Korm.rend. 5.
melléklet I./6.
pont; III./5. és
IV./4.

illetékes járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala

Építésügyi
igazgatás

Közreműködő szakhatóságként jár el a
fölhivatal első fokú eljárásában, ha az
újrahasznosítást olyan földrészleten
valósítják meg, amelyre az ingatlannyilvántartásban – jogi jellegként –
régészeti lelőhely, régészeti védőövezet,
műemlék, illetve műemléki terület ténye
van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi
száma a Budapest Főváros Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának
régészeti lelőhelyeket, régészeti
védőövezeteket, műemléki területeket és
műemlékeket tartalmazó adatbázisában
szerepel.

338/2006.(XII.23.
) Korm. rend. 2.
melléklet I/4.
pont

illetékes járási hivatal
járási építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala

Építésügyi
igazgatás

Közreműködő szakhatóságként jár el a
fölhivatal első fokú eljárásában, ha a más
célú hasznosítást olyan földrészleten
tervezik megvalósítani, amelyre az
ingatlan-nyilvántartásban – jogi jellegként –
régészeti lelőhely, régészeti védőövezet,
műemlék, illetve műemléki terület ténye
van feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi
száma a Budapest Főváros Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának
régészeti lelőhelyeket, régészeti
védőövezeteket, műemléki területeket és
műemlékeket tartalmazó adatbázisában
szerepel.

338/2006.(XII.23.
) Korm. rend. 2.
melléklet II/5.;
III/5. és IV/5.
pont

illetékes járási hivatal
járási építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala

Építésügyi
igazgatás

Közreműködő szakhatóságként jár el a
földhivatal telekalakítási eljárásában első
fokon, ha a telekalakítás olyan ingatlant

338/2006.(XII.23.
) Korm. rend. 4.
melléklet 6.1.;

illetékes járási hivatal
járási építésügyi és
örökségvédelmi
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érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban
– jogi jellegként – régészeti lelőhely,
régészeti védőövezet jogi jelleg ténye van
feljegyezve, vagy amelynek helyrajzi száma
a régészeti lelőhelyeket, régészeti
védőövezeteket tartalmazó, a Budapest
Főváros Kormányhivatalának
örökségvédelmi irodája által vezetett
adatbázisban szerepel.

6.2.

hivatala

Építésügyi
igazgatás

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
313/2012.(XI.8.)
ellenőrzési jegyzőkönyveket és
Korm.rend. 4.§
fotómellékleteiket az Országos Építésügyi
(1) f); (2)
Nyilvántartásban biztosított felületen, a
jegyzőkönyv felvételét követő 5 napon
belül az építésügyi és építésfelügyeleti
hatóság köteles az Építésügyi
Dokumentációs és Információs Központ
részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás estatisztika adatállományában az első és
másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti
hatóságok minden tárgyévet követő január
31-ig rögzítik a saját működésükkel
kapcsolatos statisztikai adatokat, amely
adatállományba betekintési joga van az első
és másodfokú építésügyi és
építésfelügyeleti hatóságoknak és a szakmai
felügyeletet ellátó szerveknek,
személyeknek.

313/2012.(XI.8.)
Korm.rend. 6.§
(2)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

Az e-bírság alkalmazásával az adatkezelő
első és másodfokú építésügyi és
építésfelügyeleti hatóság előkészíti vagy
csatolja a döntést; vezeti az építésügyi,
építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és
eljárási bíróságok, valamint azok
behajtásának nyilvántartását; rögzíti a
jogorvoslati eljárásban megváltozott vagy
megsemmisített hatósági döntés
megváltozott adatait.

313/2012.(XI.8.)
Korm.rend. 6.§
(3)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

Az e-szankció alkalmazásban az adatkezelő
első és másodfokú építésügyi és
építésfelügyeleti hatóság a szankció
megállapítását megelőzően ellenőrzi az
adatállományban rögzített adatokat; a
figyelmeztetés közlésekor vagy a döntés
jogerőre emelkedését követően az
adatállományban rögzíti a saját eljárásban
alkalmazott jogkövetkezmény fajtáját, a

313/2012.(XI.8.)
Korm.rend. 6.§
(4)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal
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szabálytalan tevékenységgel érintett
ingatlan címadatait, helyrajzi számát és a
szankcionált személy vagy szervezet
cégnyilvántartási és személyi azonosító
adatait.
Építésügyi
igazgatás

Mint adatkezelő felel a személyes
adatkezelésre vonatkozó szabályok
megtartásáért, az általa rögzített adat és
dokumentum valódiságáért, a kötelező
adatkezelés elvégzéséért, az adatkezelési
határidők betartásáért.

313/2012.(XI.8.)
Korm.rend. 7.§
(2)-(4)

járási építésügyi
hivatal/járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatal

Építésügyi
igazgatás

Szakhatóságként jár el a sajátos
építményfajtákkal kapcsolatos hatósági
eljárásban, az autógáztöltő –állomások
építésügyi engedélyezési eljárásában,
illetve az éghető folyadékok és olvadékok
tárolótartályainak létesítési,
használatbavételi, átalakítási és
megszüntetési engedélyezési eljárásban első
fokon.

320/2010.
(XII.27.) Korm.
rend. 3. melléklet
6. pont; 6.
melléklet 6. pont;
7. melléklet 7.
pont

illetékes járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási
építésügyi és
örökségvédelmi
hivatala

218/2012.(VIII.1
3.) Korm. rend.
6.§ (3)-(5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

19/1992. (I. 28.)
Korm. rend. 2. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

245/1998. (XII.
31.) Korm. rend.
3. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/ jegyző

245/1998. (XII.
31.) Korm. rend.
7. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/ jegyző

3. Munkaügyi igazgatási ágazat
Közfoglalk A járási hivatal törzshivatala ellátja a
oztatás
települési, nemzetiségi önkormányzatok,
azok társulásai, valamint a hatóságok
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
együttműködéséhez szükséges koordinációs
és kommunikációs feladatokat.
Tájékoztatást kérhet, egyeztetést
kezdeményezhet, szakmai segítségnyújtásra
hívhatja fel a munkaügyi kirendeltséget,
köteles jelezni ha közfoglalkoztatással
kapcsolatos jogszabálysértést észlel.
4. Földművelésügyi és állategészségügyi ágazat
Növényvéd Ellátja a méregjelzésű vagy tűz- és
elmi
robbanásveszélyes növényvédő szer
igazgatás
elvesztésére, elcserélésére,
eltulajdonítására, növényvédő szernek
élelmiszerbe, takarmányba keveredésére,
ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására
vonatkozó bejelentésnek a növény- és
talajvédelmi szolgálat részére való
továbbításával kapcsolatos feladatokat.
Állatvédele Haladéktalanul köteles eljárni vagy a
m
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóság intézkedését kezdeményezni,
amennyiben az állatvédelmi törvény
rendelkezései megsértését észleli, illetve
ezek megsértése miatt hozzá bejelentés
érkezik.
Állatvédele Az állattartást korlátozhatja és megtilthatja
m
az állatvédelemre, valamint az állattartásra
vonatkozó szabályok megsértése esetén a
természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve
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Állatvédele
m

Állatvédele
m
Állatvédele
m

Állatvédele
m
Állatvédele
m

nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó állatok kivételével.
Kezdeményezi a természetvédelmi
hatóságnál a természetvédelmi oltalom alatt
álló, illetve nemzetközi természetvédelmi
egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén
az állat tartásának korlátozását, illetve
megtiltását.
Ellenőrzi az állatvédelmi törvényben
foglaltak végrehajtását feladat-és
hatáskörében eljárva.
Állatvédelmi bírságot szab ki annak, aki
tevékenységével vagy mulasztásával az
állatok védelmére, kíméletére vonatkozó
jogszabály vagy hatósági határozat előírását
megsérti vagy annak nem tesz eleget.
Engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely
(a továbbiakban együtt: állatotthon)
létesítését és ezzel egyidejűleg
nyilvántartásba veszi a szolgáltatót.
Ellátja a szolgáltatás felügyeletét az
állatotthon létesítése és üzemeltetése
tekintetében.

245/1998. (XII.
31.) Korm. rend.
7. § (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/ jegyző

334/2006. (XII.
23.)
Korm. rendelet
1. § (2)
334/2006.(XII.23.
) Korm.rend. 1.§
(4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/ jegyző
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/ jegyző

334/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
2. § (5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

334/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
2/A. § (3)

Állatvédele
m

Állandó menazséria működését
engedélyező hatóság; állatpanzió és
állatmenhely létesítését engedélyező
kereskedelmi hatóság; a cirkuszi
menazséria létesítése és fenntartása
szolgáltatás tekintetében a szolgáltatás
felügyeletét ellátó hatóság.

222/2007. Korm.
rend. 3. § (2), 6. §
(3) bekezdés

Állatvédele
m

Nyilvántartás vezetése az engedéllyel
rendelkező állandó menazsériákról.

222/2007. Korm.
rend. 3/A. §

Állatvédele
m

Az állandó menazséria létesítésének és
működésének engedélyezése, ellenőrzése, a
szükséges intézkedés(ek) meghozatala,
működési engedély bevonása.
Megküldi az illetékes élelmiszerláncbiztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóságnak, valamint a
környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelőségnek a fenntartó által az
állatállományról vezetett nyilvántartás
másolatát.
Értesíti a működési engedély kiadásáról,
visszavonásáról a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelőséget, és az élelmiszerláncbiztonsági és állat-egészségügyi
igazgatóságot, amely az állatoknak
állatkertbe történő szállítását rendelheti el,
vagy más megfelelő intézkedést hozhat.
Ideiglenes menazséria úti napló kiadása,
külföldről érkező cirkuszi menazséria

222/2007. Korm.
rend. 3. § (3)-(7)
és (9)

Állatvédele
m

Állatvédele
m

Állatvédele
m

222/2007. (VIII.
29.) Korm. rend.
3. § (8)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

222/2007. (VIII.
29.) Korm. rend.
3. § (10)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

222/2007. Korm.
rend. 4. § (2); (8);

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
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működésének engedélyezése, szolgáltatás
felügyeletének ellátása.
Állatvédele Továbbítja az illetékes Igazgatóságnak,
m
valamint a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelőségnek a leadott ideiglenes
menazséria úti naplókat.
Állatvédele Az ideiglenes menazséria működésének
m
ellenőrzése, a szükséges intézkedés(ek)
meghozatala. Hiányosságok észlelése
esetén a fenntartót felszólíthatja azok
pótlására,vagy bevonhatja az útinaplót,
egyidejűleg elrendeli az állatok állandó
menazsériába történő visszaszállítását.
5. Igazságügyi ágazat
Ingatlanváll Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként
alkozásjár el az üzletszerű társasházkezelői és
felügyelet
ingatlankezelői tevékenység tekintetében.
6. Ipari és kereskedelmi ágazat
Bányászati A jogosulatlan bányászati tevékenység
igazgatás
ügyében hivatalból indult eljárásáról a
bányakapitányság értesíti a jegyzőt, a
fővárosi és megyei kormányhivatal járási
hivatalát.
Villamos
Mérőhelyre való bejutás engedélyezése a
energia
hálózati engedélyes számára biztonságos
szolgáltatásra vagy betáplálásra vonatkozó
előírások
betartásának
ellenőrzése
érdekében.
Villamos
Mérőhelyre való bejutás engedélyezése a
energia
hálózati engedélyes számára a szabálytalan
vételezésre irányuló bizonyítási eljárással
kapcsolatban.
Földgázellá
tás

Mérőhelyre való bejutás engedélyezése
szabálytalan vételezésre irányuló
bizonyítási eljárással kapcsolatban.

7. Közlekedési, hírközlési, és vízügyi ágazat
Közlekedés Járdák, gyalogutak és azok műtárgyai
i igazgatás
építésének, korszerűsítésének,
fennmaradásának és megszüntetésének
engedélyezése, valamint ezek nem
közlekedési célú igénybevételével
kapcsolatban első fokú közlekedési
hatóságként jár el.
Közlekedés A fővárosi kerületi önkormányzatok
i igazgatás
tulajdonában lévő közutak és azok
műtárgyai építésének, forgalomba
helyezésének, és megszüntetésének
engedélyezésével kapcsolatban első fokú
közlekedési hatóságként jár el.
Közlekedés
i igazgatás

A sajátos építményfajtákkal kapcsolatos
hatósági eljárásban kijelölt szakhatóságként
jár el az első fokú eljárásban, ha az

(10)
222/2007. (VIII.
29.) Korm. rend.
4. § (6)

(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

222/2007. Korm.
rend. 4. § (7)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

217/2009. (X. 2.)
Korm. rend. 1. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

203/1998. (XII. jegyző/fővárosi és
19.)
Korm. megyei
rendelet 25. § kormányhivatal járási
(11)
(fővárosi kerületi)
hivatala
273/2007.
(X. fővárosi és megyei
19.)
Korm. kormányhivatal járási
rendelet 2. számú (fővárosi kerületi)
melléklet
12.5. hivatala
pontja
273/2007.
(X. fővárosi és megyei
19.)
Korm. kormányhivatal járási
rendelet 2. számú (fővárosi kerületi)
melléklet
17.7. hivatala
pontja
19/2009. (I. 30.) fővárosi és megyei
Korm. rendelet 1. kormányhivatal járási
számú melléklet (fővárosi kerületi)
12.7. pontja
hivatala

263/2006. (XII.
20.) Korm. rend.
4. § (4) ba)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

263/2006. (XII.
20.) Korm. rend.
4. § (4) aa)

fővárosi
kormányhivatal
fővárosi kerületi
hivatala

320/2010. (XII.
27.) Korm. rend.,
3. melléklet 8.
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fővárosi
kormányhivatal
fővárosi kerületi

A Budapest
Főváros
Kormányhivatalá
nak javaslata
alapján az V.
kerületi Hivatal
kerül kijelölésre.
A Budapest
Főváros
Kormányhivatalá

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

építmény szélső pontjainak vetületétől
számított 50 méteren belül a fővárosi
kerületi önkormányzatok tulajdonában levő
közút található, és a kérelmező az útkezelői
hozzájárulás megtagadását vagy a
hozzájárulásban előírt feltételeket
sérelmesnek tartja.
Az autógáztöltő-állomások építésügyi
engedélyezési eljárásában közreműködő
szakhatóságként a fővárosi kerületi
önkormányzat tulajdonában lévő helyi
közutak esetén első fokon jár el annak
elbírálása kérdésében, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele vagy az építmény a
kérelemben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett engedélyezhető-e.
Az éghető folyadékok és olvadékok
tárolótartályainak létesítési,
használatbavételi, átalakítási és
megszüntetési engedélyezési eljárásában
kijelölt szakhatóságként a fővárosi kerületi
önkormányzat tulajdonában lévő helyi
közutak esetén első fokú eljárásban jár el
annak elbírálása kérdésében, hogy a közút
területének nem közlekedési célú
igénybevétele a kérelemben foglalt
feltételek mellett engedélyezhető-e.
A közlekedési előéleti pontrendszert
nyilvántartó szerv értesítése alapján
határozattal visszavonja a járművezető
vezetői engedélyét, ha a járművezető
nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy
meghaladta a 18-at.
Az ügyfél által bemutatott önkéntes
utánképzés elvégzését tanúsító igazolás
adatait haladéktalanul továbbítja a
közlekedési előéleti pontrendszert
nyilvántartó szerv részére.
Elvégzi a határozattal visszavont vezetői
engedély átvételét, illetve visszaadását.
Haladéktalanul intézkedik a vezetői
engedély visszaadására, ha annak
jogszabályban meghatározott feltételei
fennállnak.
Első fokú hatóságként jár el a mozgásában
korlátozott személy parkolási igazolványa
kiadására, meghosszabbítására,
visszavonására, cseréjére, pótlására,
nyilvántartására irányuló eljárásban.
A közlekedőképesség minősítése érdekében
megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási
szervet, ha az igazolvány kiadására irányuló
kérelem benyújtásakor nem áll
rendelkezésre.
Gondoskodik az okmány elvesztése,
eltulajdonítása, valamint megsemmisülése
tényének nyilvántartáson történő

pont

hivatala

nak javaslata
alapján az V.
kerületi Hivatal
kerül kijelölésre.

320/2010. (XII.
27.) Korm. rend.,
6. melléklet 3.
pont b)

fővárosi
kormányhivatal
fővárosi kerületi
hivatala

A Budapest
Főváros
Kormányhivatalá
nak javaslata
alapján az V.
kerületi Hivatal
kerül kijelölésre.

320/2010. (XII.
27.) Korm. rend.,
7. melléklet 2.
pont

fővárosi
kormányhivatal
fővárosi kerületi
hivatala

A Budapest
Főváros
Kormányhivatalá
nak javaslata
alapján az V.
kerületi Hivatal
kerül kijelölésre.

236/2000.(XII.23.
) Korm.rend. 3.§
(1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

236/2000.(XII.23.
) Korm.rend. 4.§
(3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

236/2000.(XII.23.
) Korm.rend. 5.§
(1) és (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

218/2003.(XII.11.
) Korm.rend. 3.§
(1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

218/2003.(XII.11.
) Korm.rend. 3.§
(3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

218/2003.(XII.11.
) Korm.rend. 5.§
(3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
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Közlekedés
i igazgatás
Közlekedés
i igazgatás

átvezetéséről, egyidejűleg új igazolványt
állít ki a jogosult részére.
Az át nem vett igazolványt a kiállítástól
számított egy év elteltével megsemmisíti, és
e tényt a nyilvántartásban feltünteti.

hivatala
218/2003.(XII.11.
) Korm.rend. 6.§
(2)

A talált igazolványt visszaadja a
jogosultnak, ha az nem tekinthető
érvénytelennek, vagy hatálytalannak. Ha a
jogosult a talált igazolványt nem veszi át, a
találástól számított egy év eltelte után
megsemmisíti és gondoskodik e tény
nyilvántartásban való feltüntetéséről.
Eljár a rendőrség és a közterület-felügyelő
által helyszíni ellenőrzés során bevont
igazolványok ügyében.

218/2003.(XII.11.
) Korm.rend. 10.§
(3)

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedési igazgatási hatóságként jár első
fokon.

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 1.§
(1) a)

Közlekedés
i igazgatás

A megye területére kiterjedő illetékességgel
a „P” és a „Z” betűjelű ideiglenes, valamint
a közúti közlekedési szolgáltatást végző
járműre a sárga rendszámtábla kiadásával,
az ilyen járművek üzemeltetési jellegével,
annak változásával, üzembentartói és
tulajdonjogának változásával kapcsolatos
feladatok ellátása.
Nemzeti kategóriára érvényesített vezetői
engedélyt állít ki az ügyfél kérelmére,
amennyiben az egészségi alkalmassági idő
lejártát követően az ügyfél a vezetési
jogosultságát kívánja gyakorolni.
Kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad
ki, amennyiben nemzetközi szerződés vagy
viszonosság alapján az érvényes magyar
vezetői engedély valamely külföldi
államban járművezetésre nem jogosít.
Kérelemre ideiglenes vezetői engedélyt állít
ki a vezetői engedély eltűnése,
megsemmisülése, megrongálódása esetén;
a képzés és vizsgáztatás tekintetében a
jártassági feltételhez kötött kategória
megszerzéséhez a vezetői engedély
kiállításáig; eltiltás esetében; ha a vezetői
engedély gyártási hibásan, elírással került
legyártásra.
Kérelemre vezetői engedélyt ad ki, akinek a
szokásos tartózkodási helye Magyarország
területén van, valamint nem magyar
állampolgár esetében az engedély kiadását
megelőző hat hónapban Magyarországon
tartózkodott. A magyarországi tartózkodást
igazoló adatokat az SZL-ből szerzi be.
Elutasítja a járművezetésre jogosító
okmány kiállítását annak, aki
járművezetésre közlekedésbiztonsági

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend.
1/A.§
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Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

218/2003.(XII.11.
) Korm.rend. 11.§
(4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
megyeszékhelyen
működő járási hivatal

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 5.§
(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 10.§
(1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 11.§
(1)-(3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 15.§
(1)-(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 16.§
(1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
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Közlekedés
i igazgatás
Közlekedés
i igazgatás
Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás
Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás
Közlekedés

szempontból alkalmatlan.
Ellátja más EGT-állam hatósága által
kiadott vezetői engedély cserével történő
érvényesítését, ha az EGT-állam
állampolgárának szokásos tartózkodási
helye Magyarország területén található.
Megtagadja a vezetői engedély kiállítását
azon EGT állampolgár kérelmezőnek,
akinek vezetői engedélyét egy másik
tagállamban korlátozták, érvénytelenítették,
visszavonták vagy a vezetési jogosultságát
felfüggesztették.
A honosítás során a harmadik ország által
kiállított vezetői engedélyt a magyar
vezetői engedély kiadásakor bevonja és
megküldi a Hivatalnak.
Más EGT-állam által kiállított vezetői
engedélyt a magyar vezetői engedély
kiadásakor bevonja és megküldi a
Hivatalnak.
A külföldi hatóság által kiállított vezetői
engedéllyel rendelkező hazatérő magyar
állampolgár kérelmére magyar vezetői
engedélyt állít ki. A külföldi hatóság által
kiállított vezetői engedélyt bevonja.
Kérelemre eljár a járművezetésre jogosító
okmányok (vezetői engedély, nemzetközi
vezetői engedély, ideiglenes vezetői
engedély) kiadására, érvényesítésére,
cseréjére, pótlására irányuló eljárásban.
Haladéktalanul gondoskodik az okmány
elvesztése, eltulajdonítása,
megsemmisülése tényének a
nyilvántartáson történő átvezetéséről.
Amennyiben vezetői engedély
megtalálásáról értesül, gondoskodik a
találás tényének a nyilvántartáson történő
átvezetéséről. A vezetői engedély
elvesztésének, eltulajdonításának,
megsemmisülésének, vagy megtalálásának
bejelentéséről jegyzőkönyvet vesz fel,
melyet okmánytári alapiratként továbbít a
Hivatalnak.
A pályaalkalmassági minősítést és annak
érvényességi idejét a közlekedési hatóság
jogerős határozata alapján jegyzi be a
nyilvántartásba. A vezetői engedély
cseréjével egyidejűleg a korábbi vezetői
engedélybe bejegyzett pályaalkalmassági
minősítés engedély nyilvántartásban
szereplő adatáról első alkalommal
térítésmentesen, hitelesített kivonatot állít
ki.
A postai úton át nem vett okmányt a
kiállítástól számított egy évig őrzi meg,
majd megsemmisítésre megküldi a
Hivatalnak.
Elrendeli a vezetési jogosultság

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 19.§
(1) és (7)

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 20.§
(2)
326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 21.§
(1)
326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 22.§
(1)

hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 23.§
(1)-(2); 24.§ (4),
(7), (11)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 26.§
(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 27.§
(2) és (4)

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 30.§
(1) és (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 31.§

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei

326/2011.(XII.28.
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szünetelését.

) Korm.rend. 36.§
(1)

Közlekedés
i igazgatás

Dönt az eltiltással érintett kategóriára,
alkategóriára, kombinált kategóriára
vonatkozó vezetési jogosultság
szünetelésének elrendeléséről, annak
nyilvántartásba vételéről, a vezetői
engedély visszavonásáról, valamint a
külföldi hatóság által kiállított vezetői
engedély bevonásáról. Kötelezi az ügyfelet
a vezetői engedély leadására.
A vezetői engedély visszavonásával
egyidejűleg intézkedik az engedélynyilvántartásban szereplő valótlan adatok
javítására, törlésére vagy az okmány
érvénytelenítését követő selejtezésére, ha a
vezetői engedély vagy az abban szereplő
bejegyzés hamis, hamisított vagy valótlan
tényt, jogosultságot tartalmaz.
Ha a járművezetéstől eltiltás csak
meghatározott kategóriára vagy
járműfajtára terjed ki, a járművezetésre
jogosító okmányt kérelemre kicseréli és az
eltiltással nem érintett kategóriára,
járműfajtára érvényesített okmányt ad ki.
Eljár a jármű forgalomba helyezése iránti
eljárásban. A külföldi hatóság által kiállított
forgalmi engedélyeket és hatósági
jelzéseket a forgalomba helyezés során
bevonja és a keletkezett alapirattal
megküldi a Hivatalnak. Az eljárás során az
ügyfél kérelmének megfelelő adattartalmú
elektronikus kérelmet állít elő.
A külföldről belföldi üzemeltetés céljából
behozott használt jármű forgalomba
helyezése előtt származás-ellenőrzést
kezdeményez a Hivatalnál. Egyidejűleg
kérelemre engedélyezi a jármű ideiglenes
forgalomban tartását.
A mezőgazdasági erőgépeket ideiglenes
rendszámtáblával, ideiglenes forgalomban
tartási engedéllyel és a rendszámtáblához
tartozó indítási naplóval látja el.
A külföldről belföldi üzemeltetés céljából
behozott használt jármű forgalomba
helyezésére irányuló eljárás során a
Schengeni Információs Rendszer adatai
alapján ellenőrzi, hogy a járműhöz, a jármű
hatósági engedélyéhez és hatósági
jelzéséhez kapcsolódik-e figyelmeztető
jelzés.
A jármű forgalomba helyezését, valamint a
forgalomban való további részvételét – a
törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását
– megtagadja, ha a jármű tulajdonjogát és
származását hitelt érdemlően nem
igazolják. Bűncselekményre utaló

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 36.§
(7) és (9)

Közlekedés
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Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás
Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 36.§
(12)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 37.§
(1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 42.§
(2); (11); (13)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 43.§
(1) és (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 44.§
(1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 45.§
(1)

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 49.§
(1)-(2)
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Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás
Közlekedés
i igazgatás
Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

körülmények esetében a törzskönyv és a
forgalmi engedély kiadását megtagadó
határozatot közli a kérelmező lakcíme
szerint illetékes rendőrkapitánysággal.
Ellenőrzi a jármű előzetes
eredetiségvizsgálatának meglétét,
eredményét, érvényességi idejét a
forgalomba helyezési, ismételt forgalomba
helyezési eljárásban, a jármű
alvázszámának megváltoztatásával járó
műszaki beavatkozást megelőzően, a jármű
tulajdonjogában bekövetkezett változás
nyilvántartásba vételekor.
Igazgatási szolgáltatási díj ellenében kiadja
az ügyfélnek a rendszámtáblát, regisztrációs
matricát.

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 52.§
(6)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 53.§
(1); 55.§ (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

Igazgatási szolgáltatási díj megfizetése
ellenében engedélyezi a sorozatban
előállított rendszámtábla egyénileg
kiválasztott rendszámtáblává történő
átminősítését.
Igazgatási szolgáltatási díj megfizetése
ellenében engedélyezi a rendszámtábla
egyéni kiválasztására vagy egyedi
legyártására vagy az ilyen rendszámtábla
jogosítottjának személyében történő
változás bejegyzésére irányuló kérelmet a
rendszámnyilvántartásban történő
ellenőrzést követően.
Kérelemre DT, CK,OT, S,R betűjelű; A.E
típusú; sárga színű különleges
rendszámtáblát ad ki.

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 58.§
(3)

Kérelemre V, P, Z, CD, E, M betűjelű
ideiglenes rendszámtábla használatát
engedélyezi és ideiglenes rendszámtáblát ad
ki.
Engedélyezi a megrongálódott,
elhasználódott, elveszett, eltulajdonított,
megsemmisült rendszámtábla utángyártását
az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi
megfizetését követően. Az utángyártás
tényét a nyilvántartásban rögzíti. A
forgalmi engedélyen szereplő regisztrációs
matrica vonalkódja alapján engedélyezi az
utángyártást.
A rendszámtábla elvesztésének,
eltulajdonításának, megsemmisülésének,
megtalálásának bejelentéséről szóló
jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként
továbbítja a Hivatalnak. Gondoskodik a
találás tényének a nyilvántartáson történő
átvezetéséről.
Érvényesítő címke rendszámtáblán történő
elhelyezésével a jármű közúti forgalomban
történő részvételének műszaki
alkalmasságát igazolja. A címke sorszámát

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 63.§
(2)

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 59.§
(1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 60.§
(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 75.§
(1)-(2) és (6)

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 75.§
(10) és (12)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 76.§
(1)-(5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
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bejegyzi a forgalmi engedélybe. A címke
kiadásával egyidejűleg beragasztja a
jelzőcsíkot a forgalmi engedélybe.
Jármű belföldi értékesítését követően a
nyilvántartásba vételi eljárás során
leellenőrzi, hogy a járműkísérő lapot az arra
jogosult vállalkozás állította-e ki.
A jármű első forgalomba helyezése során
annak, aki a jármű tulajdonjogát igazolja,
illetve a tulajdonjog-változás
nyilvántartásba vételét követően
törzskönyvet állít ki.
A törzskönyv elvesztése, eltulajdonítása,
megsemmisülése esetén annak sorszámát
megküldi a Hivatalnak a Hivatalos
Értesítőben és a kormányzati honlapon
történő közzététel érdekében.
Az át nem vett törzskönyvet az okmány
kiállításától számított egy évig megőrzi,
majd megküldi a Hivatalnak
megsemmisítés céljából.
A törzskönyv kiadására irányuló eljárás
során elvégzett adatfelvétel alapján
hivatalos bejegyzést tesz a törzskönyvbe az
elidegenítési tilalomra, haszonélvezeti
jogra, közös tulajdonra és az előzetes
eredetiségvizsgálat hiányára vonatkozóan.
Hivatalból kivonja a járművet a
forgalomból, amennyiben a jármű
elidegenítése esetén az új tulajdonos a
bejelentési kötelezettségének nem tesz
eleget.
Kiadja az állandó és az ideiglenes forgalmi
engedélyt, valamint a lassú jármű, annak
pótkocsija és a négykerekű segédmotoros
kerékpár igazolólapját.
A bejelentést követően haladéktalanul
gondoskodik a forgalmi engedély
elvesztése, eltulajdonítása,
megsemmisülése, illetve a találás tényének
a nyilvántartáson történő átvezetéséről. Az
ezekről felvett jegyzőkönyvet okmánytári
alapiratként továbbítja a Hivatalnak.
Az üzemben tartó kérelmére bejegyzi a
járműnyilvántartásba a megkülönböztető,
vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék
felszerelésének és leszerelésének tényét, az
engedélyezés tényét, az érvényességi idő
lejártának időpontját, az engedélyező
hatóság, vagy a visszavonást elrendelő
hatóság megnevezését és határozat számát.
B típusú ideiglenes forgalomban tartási
engedélyt ad ki az önálló munkagépre,
illetve arra a járműre amely forgalmi
engedéllyel, rendszámtáblával nincs ellátva,
továbbá az elveszett rendszámtábla pótlása
során kiadott E betűjelű ideiglenes
rendszámtáblához, P és M betűjelű

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 80.§
(1)-(2)
326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 81.§
(1); 87.§ (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 83.§
(1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 84.§
(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 84.§
(6)

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 87.§
(4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 88.§
(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 89.§
(7); (9); (11)

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 90.§
(1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 92.§
(3); (5); (6)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
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Közlekedés
i igazgatás
Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás
Közlekedés
i igazgatás
Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás

Közlekedés
i igazgatás
Közlekedés
i igazgatás
Közlekedés
i igazgatás

Vízügyi
igazgatás

Vízügyi
igazgatás

rendszámtáblához.
A típusú ideiglenes forgalomban tartási
engedélyt ad ki a forgalomba helyezett, a
forgalomból kivont, de érvényes műszaki
vizsgával nem rendelkező jármű esetében.
Tehergépkocsinak személyszállító járművé
történő engedélyezett átalakítása esetén
bejegyzi a nyilvántartásba és a forgalmi
engedélybe a jármű kategóriájának
megváltoztatását.
Az ellenőrző hatóság által a helyszínen
elvett forgalmi engedélyt, ideiglenes
forgalomban tartási engedélyt, hatósági
jelzést bevonja, illetve visszavonja.
Az üzemben tartó, a tulajdonos vagy a
törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más
ügyfél kérelmére intézkedik a jármű
ideiglenes forgalomból történő kivonására.
Hivatalból rendeli el a jármű forgalomból
történő kivonását, illetve ismételt
forgalomba helyezését.
Értesíti a szabályszegés tényéről a
szabálysértési hatóságot, a mulasztási
bírság kiszabása érdekében az
adóhatóságot, amennyiben az új
járműtulajdonos a bejelentési
kötelezettségét 15 napon túl, késedelmesen
teljesíti.
Az ügyfél okirattal igazolt kérelmére a
járműnyilvántartásba való bejegyzéssel
intézkedik a jármű átmeneti időszakra
történő forgalomból kivonására.
Az ügyfél kérelmére véglegesen vonja ki a
járművet a fogalomból.
Ha a forgalmi engedély, törzskönyv, vagy
az abba tett bejegyzés hamis, hamisított,
vagy valótlan tényt, adatot, jogosultságot
tartalmaz, az okmány visszavonásával
egyidejűleg intézkedik a
járműnyilvántartásban szereplő valótlan
adatok javítására, az okmány selejtezésére,
valamint a jármű valós műszaki adatainak
megfelelő okmány kiadására.
Elrendeli az ingatlan bekötését a víziközmű
hálózatba a tulajdonos költségére
közegészségügyi, környezetvédelmi és
vízgazdálkodási szabályok megsértése
esetén.
Kötelezi a fogyasztót a szolgáltató
hozzájárulása nélkül végzett bekötés,
építmény, berendezés, felszerelés
elbontására, illetőleg leszerelésére,
átalakítására, ha a berendezés azzal
műszaki szempontból megfelelővé válik.

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 92.§
(7)
326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 94.§

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend. 96.§
(6) és (8); 97.§
(2)
326/2011.(XII.28.
) Korm.rend.
100.§ (1)-(2)
326/2011.(XII.28.
) Korm.rend.
101.§ (1); 102.§
(3)-(5); 108.§ (1)(5)
326/2011.(XII.28.
) Korm.rend.
102.§ (1)

326/2011.(XII.28.
) Korm.rend.
109.§ (1)-(4)
326/2011.(XII.28.
) Korm.rend.
110.§ (1) és (3)
326/2011.(XII.28.
) Korm.rend.
112.§

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

38/1995. (IV. 5.)
Korm. rend. 4. §
(3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

38/1995. (IV. 5.)
Korm. rend. 5. §
(8)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
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Vízügyi
igazgatás

Vízügyi
igazgatás

Vízügyi
igazgatás
Vízügyi
igazgatás
Vízügyi
igazgatás

Vízügyi
igazgatás

Vízügyi
igazgatás

Szomszédos ingatlantulajdonosok
megállapodása hiányában vízvezetési és
szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat a
szomszédos ingatlanra, ha a szomszédos
ingatlant érintő bekötővezeték
megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan
rendeltetésszerű használatát nem zárja ki,
vagy lényegesen nem akadályozza.
Kötelezi a fogyasztót a teljesítésre, ha a
szolgáltató felhívására határidőn belül nem
tesz eleget a házi és a csatlakozó víziközmű
hálózaton észlelt hibák kijavításának, illetve
az előírásoktól eltérő víziközmű-használat
megszüntetésének.
Egy ingatlan ellátására több ivóvíz
bekötővezeték csak tűzvédelmi vagy
műszaki okból létesíthető. Vita esetén a
járási hivatal dönt.
Megállapítja a közterületen kialakítandó
vízmérőhely helyét a szolgáltató
egyetértésével.

38/1995. (IV. 5.)
Korm. rend. 6. §
(5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

38/1995. (IV. 5.)
Korm. rend. 7. §
(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

38/1995. (IV. 5.)
Korm. rend. 11. §
(2)

A tulajdonost a létesítmények megfelelő
átalakítására vagy megszüntetésére
kötelezi, ha a szennyvíz bekötővezeték,
vagy a házi szennyvízhálózat aknával nincs
ellátva, továbbá, ha a bekötővezeték az
ingatlanon keletkező szennyvizek
elvezetésére már nem alkalmas.
Hatáskörébe tartozik – a védett természeti
terület kivételével - a nádaratásra, illetve a
nádas égetésére vonatkozó engedélyezési
eljárás, amennyiben arról kormányrendelet
másként nem rendelkezik.
Alapadatokat szolgáltat a vízgazdálkodási
információs rendszer (VIZIR) részére a
vízgazdálkodási feladatok ellátásához.

38/1995. (IV. 5.)
Korm. rend. 21. §
(4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

8. Oktatási ágazat
Közoktatási Részt vesz az írásbeli érettségi vizsgák
igazgatás
feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák
közötti elosztásában, valamint átveszi az
Oktatási Hivataltól, illetve annak
megbízottjától a zárt feladatlap-csomagokat
tartalmazó zárt küldeményeket.
Közoktatási Közreműködik a központi
igazgatás
vizsgakövetelményekre épülő érettségi
vizsgatárgyak központi írásbeli
feladatlapjainak a vizsgabizottságot
működtető közoktatási intézmény
megbízottja részére történő átadásban.
9. Szociális és gyámügyi ágazat
Szociális
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli
igazgatás
és természetbeni ellátások iránti kérelem
benyújtásának helye.
Szociális
igazgatás

Kijelölt járási hivatalként nyilvántartást
vezet az időskorúak járadékában részesülő

38/1995. (IV. 5.)
Korm. rend. 11. §
(3)

120/1999. (VIII.
6.) Korm. rend. 9.
§ (5)-(6)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

178/1998. (XI. 6.)
Korm. rend. 4. §
(2) a)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

100/1997. (VI.
13.) Korm.
rendelet 18/B18/D. §-ai

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

307/2006.
(XII.23.) 7.§ aa)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

63/ 2006. (III.27.)
Korm. rendelet
1/A.§ a)-b)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala IX.

63/ 2006. (III.27.)
Korm. rendelet
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Szociális
igazgatás

Szociális
igazgatás

Szociális
igazgatás
Akadályme
ntesítési
támogatás

Szociális
igazgatás

Gyámügyi
igazgatás

Gyámügyi
igazgatás

Gyámügyi

hajléktalanokról és gondoskodik az
időskorúak járadékának a hajléktalan
személy által meghatározott, határozatban
foglalt címre történő folyósításáról.
Szünetelteti a járadék folyósítását,
amennyiben azt a hajléktalan személy
három hónap időtartamon keresztül nem
veszi át. Határozatot hoz az hajléktalan
személyek részére megállapított időskorúak
járadékának megszüntetéséről.
Az időskorúak járadékát, ápolási díjat a
jogosult lakcímváltozása esetén a
lakcímváltozást követő hónap első napjától
folyósítja, amennyiben a jogosultság az új
lakcímen is változatlanul fennáll.
Végzéssel kirendeli a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, mint
módszertani feladatot ellátó szervet a
fokozott ápolást igénylő súlyosan
fogyatékos állapot vizsgálatáról szóló
szakvélemény elkészítésére, ha az ápolási
díj megállapítását a fokozott ápolást igénylő
súlyosan fogyatékos személy gondozására
tekintettel kérik. Gondoskodik a szakértői
díj átutalásáról.
A közgyógyellátás megállapítása iránt
előtte folyamatban levő eljárásban vizsgálja
a jogosultsági, jövedelmi feltételek
fennállását.
Megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási
szervet a súlyos mozgáskorlátozott személy
közlekedőképességének minősítése
érdekében, ha a súlyos
mozgáskorlátozottság igazolása céljából
szükséges iratok nem állnak rendelkezésre.
Bejelenti az egészségbiztosítási
szakigazgatási szervnek az aktív korúak
ellátására való jogosultság keretében
megállapított pénzbeli ellátásban, az ápolási
díjban, az időskorúak járadékában és a
hadigondozotti pénzellátásban részesülő,
vagy szociálisan rászorult személyeket.
Megkeresi a rehabilitációs szakigazgatási
szervet a közlekedőképesség minősítése
érdekében a személygépkocsi szerzési és
átalakítási támogatás (közlekedési
kedvezmény) megállapítása iránti eljárás
során.
A gyámhatóság az eljárást a hatáskörébe
tartozó ügyben hivatalból is megindíthatja
vagy folytathatja.

6/A.§ (3) d); 10.§
(1)

Kerületi Hivatala

63/ 2006. (III.27.)
Korm. rendelet
9.§ (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

63/2006. (III. 27.)
Korm. rend. 26. §
(1)-(2) és (7)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

63/2006. (III. 27.)
Korm. rend.
35/A.§; 35/B.§
(3); 36.§ (1)
12/2001.(I.31.)
Korm. rend. 9.§
(8a)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző
fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala

A gyámhatóság hivatalból megindíthatja az
eljárást, ha azt az ítélőképessége birtokában

195/1997.(XI.5.)
fővárosi és megyei
korm.rend. 22.§ kormányhivatal járási
(2)
(fővárosi kerületi)
hivatala/ jegyző

102/2011.(VI.29.)
Korm. rend.
8/A.§ (5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
8. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
/jegyző

hivatkozás:
331/2006. (XII.
23.) Korm.
rendelet 1. §.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási

hivatkozás:
331/2006. (XII.
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igazgatás

lévő cselekvőképtelen gyermek kéri,
amennyiben ez a gyermek érdekében áll.
Megindítja az eljárást, ha azt a gyermek
veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti
szolgálat vagy az 1997. évi XXXI. tv. 17. §
(1) bekezdésében meghatározott szerv,
személy kezdeményezte.

8. § (2) a)- b)

(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
/jegyző

23.) Korm.
rendelet 1. §.

Gyámügyi
igazgatás

A gyámhatóság a haladéktalanul elkészített
környezettanulmányt követően soron kívül
megteszi a gyermek védelme érdekében
szükséges intézkedéseket a gyermek
bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy
egyéb más, súlyosan veszélyeztető ok
fennállása, továbbá a gyermek önmaga által
előidézett súlyos veszélyeztető magatartása
miatt indult eljárásban.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
8. § (5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
/jegyző

hivatkozás:
331/2006. (XII.
23.) Korm.
rendelet 1. §.

Gyámügyi
igazgatás

A gyámhatóság eltekinthet a nem magyar
nyelvű irat hiteles magyar fordításának
beszerzésétől, ha a gyámhatóság valamelyik
ügyintézője az adott nyelvből államilag
elismert középfokú nyelvvizsgával
rendelkezik.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
8/C. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
/jegyző

hivatkozás:
331/2006. (XII.
23.) Korm.
rendelet 1. §.

Gyámügyi
igazgatás

A gyámhatóság részletes
környezettanulmányt készít, illetve ennek
készítésére felkérhet más személyt vagy
szervet.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
9. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
/jegyző

hivatkozás:
331/2006. (XII.
23.) Korm.
rendelet 1. §.

Gyámügyi
igazgatás

A gyámhatóság az eljárás minden
szakaszában hivatalból vizsgálja, hogy a
gyermeknek, illetve a gondnokság alatt álló
személynek van-e törvényes képviselője.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
10. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
/jegyző

hivatkozás:
331/2006. (XII.
23.) Korm.
rendelet 1. §.

Gyámügyi
igazgatás

Ha a gyermek vagy a gondnokság alatt álló
személy és törvényes képviselője között
érdekellentét áll fenn, a gyámhatóság eseti
gondnok útján gondoskodik
képviseletükről. Más szerv megkeresésére a
meghallgatás során gyakorolja a törvényes
képviselő meghatározott jogait.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
10. § (5), (6)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
/jegyző

hivatkozás:
331/2006. (XII.
23.) Korm.
rendelet 1. §.

Gyámügyi
igazgatás

A gyámhatóság a gyermeket az őt érintő
kérdésekben közvetlenül vagy más módon
hallgatja meg. A gyermek törvényes
képviselője, illetve egyéb érdekelt jelenléte
nélkül is meghallgathatja a gyermeket, ha

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
11. § (2), (6), (7)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

hivatkozás:
331/2006. (XII.
23.) Korm.
rendelet 1. §.
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az a gyermek érdekében áll. A gyámhat. az
ügyfelet, illetőleg az érintett személyt
szükség esetén hivatalos helyiségén kívül is
meghallgathatja.

/jegyző

Gyámügyi
igazgatás

Az ügyfél személyének és tartózkodási
helyének felderítése céljából a gyámhatóság
megkeresheti a központi szervet, valamint a
büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságát.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
12. § (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
/jegyző

hivatkozás:
331/2006. (XII.
23.) Korm.
rendelet 1. §.

Gyámügyi
igazgatás

A gyámhatóság szükség esetén, illetve az
ügyfél kérelmére tárgyalást tart, melyre az
ügyfeleket székhelyére idézheti.
Illetékességi területén bárhol tarthat
tárgyalást a gyermek vagy a gondnokság
alatt álló személy érdekében.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
13. § (1), (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
/jegyző

hivatkozás:
331/2006. (XII.
23.) Korm.
rendelet 1. §.

Gyámügyi
igazgatás

Ha a késedelem elháríthatatlan kárral vagy
veszéllyel járna, a gyámhatóság a döntést
akkor is meghozhatja, ha az (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott adatok nem állnak
vagy csak részben állnak rendelkezésre.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
14. § (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
/jegyző

hivatkozás:
331/2006. (XII.
23.) Korm.
rendelet 1. §.

Gyámügyi
igazgatás

Környezettanulmány (helyzetértékelés)
elkészítésére az örökbefogadhatónak
nyilvánításra irányuló eljárás során a
gyermekjóléti szolgálatot, az örökbefogadás
előtti eljárás és az örökbefogadás
engedélyezése iránti eljárás során a
gyermekvédelmi szakszolgálatot kérheti fel.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
9. § (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Megkeresésére a végrehajtás
foganatosításában a települési
önkormányzat jegyzője közreműködhet.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
16. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Gondoskodik a kapcsolattartásra vonatkozó
döntés foganatosításáról.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
16. § (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Jegyzőkönyvben rögzíti a szülők kérésére a
szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó
megállapodásukat. Tájékoztatja a szülőket,
hogy a (2) bekezdésben meghatározott
megállapodásukat módosíthatják, valamint
ezen megállapodásuk nem azonos hatályú a

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
18. § (2), (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
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bíróság ilyen
Gyámügyi
igazgatás

Megállapítja a másik szülő szülői
felügyeleti jogának feléledését és felhívja őt
jogának gyakorlására, ha a szülők nem
élnek együtt és a gyermek azért nem áll
szülői felügyelet alatt, mert a bíróság az őt
eddig nevelő szülő szülői felügyeleti jogát
megszüntette, vagy a szülői felügyeleti jog
szünetel vagy a szülő meghalt. Az (1)
bekezdésben meghatározott okok fennállása
esetén kötelezi a gyermeket gondozó
személyt, hogy a gyermeket a szülői
felügyeleti joggal rendelkező szülőnek adja
ki. Határozatban megállapítja a gyermek
ideiglenes hatályú elhelyezésével vagy
nevelésbe vételével egyidejűleg, hogy a
szülői felügyeleti jog megszüntetéséről
szóló ítélet hatálya a később született
gyermekre is kihat.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
19. § (1), (2), (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Megállapítja a gyermek nevét.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
20. § a)- c)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A szülői ház vagy a szülők tartózkodási
helye elhagyásának engedélyezése során
vizsgálja, hogy a gyermek törvényes
képviselete, lakhatása és tartása a
kérelemben megjelölt helyen miképpen
biztosítható. Ha a gyermek
magánszemélyhez kíván költözni, köteles a
magánszemélyt is meghallgatni és nála
környezettanulmányt készíteni.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
21. § (2), (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha a kérelem elutasítása esetén a gyermek a
szülői házat már engedély nélkül elhagyta,
egyidejűleg kötelezi a gyermeket a
visszatérésre. A szülői ház elhagyását
engedélyező határozatát közli a
családtámogatási ellátást folyósító szervvel.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
21. § (5), (6)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Tájékoztatja a feleket a bírósági eljárás
megindításának lehetőségéről, ha a
különélő szülők a gyermek külföldi
tartózkodási helyének kijelölésében nem
tudnak megegyezni.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
22. § (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyermek végleges külföldre távozása
esetén tájékoztatja a gyermek törvényes

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
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képviselőjét a lakcímváltozásra vonatkozó
jogszabályban előírt bejelentési
kötelezettségéről, továbbá arról, hogy
kérheti a kapcsolattartás újraszabályozását;
tájékoztatja a kapcsolattartásra jogosult
szülőt arról, hogy a külföldre költözést
követő 3 hónapon belül kérheti a
gyámhivataltól a kapcsolattartás
szabályozását, újraszabályozását; közli az
engedélyező határozatot a családtámogatási
ellátást folyósító szervvel.

22. § (4) a)- c)

(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Dönt a szülő vagy gyermek kérelmére a
gyermek életpálya kijelölésével, iskola
megválasztásával, gyermek taníttatásával
kapcsolatos vitában. Törekednie kell a
szülők és a gyermek közötti megegyezésre.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
23. § (1)-(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A szülők vagyonkezelői jogát, a gyermek
érdekében korlátozhatja, továbbá a
vagyonkezeléssel kapcsolatos törvényes
képviseleti jogát megvonhatja.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
24. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Eseti gondnokot rendel ki a vagyon
kezelésére.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
24. § (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Indokolt esetben ellenőrizheti a gyermek
törvényes képviselője vagy gondozója
kezéhez kiutalt gyermektartásdíj, a
megelőlegezett gyermektartásdíj
felhasználását.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
24. § (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

ha a gyermek törvényes képviselője vagy
gondozója gyermektartásdíjat, a
megelőlegezett gyermektartásdíjat nem a
gyermek érdekében használja fel, a szülő
esetében a vagyonkezelést rendszeres
felügyelet alá vonhatja, biztosítékadásra és
arra kötelezheti a szülőket, hogy adjanak
számot a vagyonkezelésről; gyám esetében
a gyámot tisztségéből elmozdítja vagy
tisztségéből azonnali hatállyal felfüggeszti.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
24. § (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Jóváhagyása szükséges a szülői
jognyilatkozat érvényességéhez. A
jognyilatkozat jóváhagyását elutasítja, ha a
jognyilatkozatot tartalmazó okirat alaki
szempontból érvénytelen.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
25. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
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hivatkozás: Csjt.
79. § (2), 81. §
(2), 87. § (2).

hivatkozás: Ptk.
13. § (1) a), b), c),
d), e), 12/A. § (4),
656. §

Gyámügyi
igazgatás

A gyámnevezést tartalmazó vagy a
gyámságból kizáró jognyilatkozatokról
naprakész nyilvántartást vezet.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
26. § (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Indokolt esetben előmozdítja a
szabadságvesztésben vagy előzetes
letartóztatásban lévő szülő gyermekével
való kapcsolatának fenntartását. A szülő
kérelmére vagy a büntetés-végrehajtási
intézet megkeresésére a gyermekkel
kapcsolatos információkat adhat.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
28. § (5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Vita esetén a kapcsolattartást bármelyik fél
kérelmére szabályozza, újraszabályozza.
feljogosíthatja a szülői felügyeleti jogától
megfosztott szülőt a kapcsolattartásra, ha a
gyermek érzelmi fejlődését a szülőtől való
teljes elszakadás veszélyeztetné, vagy ha a
gyermek sorsa örökbefogadás útján nem
rendezhető.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
29. § (1), (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A kapcsolattartást elsősorban egyezség
létrehozásával rendezi. Az egyezség
létrehozása során törekednie kell a felek és
a gyermek közötti megegyezésre. Az
egyezséget határozatba foglalja és
jóváhagyja, ha az megfelel a gyermek
érdekének és a kapcsolattartás céljának.
Egyezség hiányában a kapcsolattartásra
jogosult és a kapcsolattartásra kötelezett
méltányos érdekére, körülményeiére, a
gyermek korára, egészségi állapotára,
tanulmányi előmenetelére tekintettel a
gyermek érdekében dönt. A kapcsolattartás
helyszíneként megjelölheti a gyermekjóléti
központ, gyermekjóléti szolgálat helyiségét,
előírhatja a kapcsolattartásra kötelezettnek
a gyermek ezen a helyen történő átadását.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
30. § (1), (2), (3),
(4), (6)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Felhívja a feleket a gyermekvédelmi
közvetítői (mediációs) eljárás
igénybevételének lehetőségére.
Tájékoztatást ad a szülők számára a
közvetítői eljárás helyéről, menetéről,
egyidejűleg elrendeli az előtte folyamatban
lévő eljárás 4 hónapra történő
felfüggesztését. Hivatalból folytatja az
eljárást, ha a közv. eljárás nem vezetett
eredményre.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
30/A. § (1), (2),
(3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
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Gyámügyi
igazgatás

Ha a felek a közvetítő személyében
megállapodnak, értesíti a közvetítőt a
kijelölésről.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
30/B. § (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Javaslata alapján a közvetítő meghallgatja a
gyermeket.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
30/C. § (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A felek kérelmére az egyezséget
jóváhagyja.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
30/D. § (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az átmeneti gondozásban élő gyermek és a
kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó
különélése esetén kérelemre szabályozza a
kapcsolattartást. Felügyelt kapcsolattartást
rendel el.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
30/F. § (1), (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Hivatalból dönt a gyermek szüleivel való
kapcsolattartás szabályozásáról.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
30/G. § (1)-(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyermek érdekében szünetelteti a
kapcsolattartást az ideiglenes hatályú
elhelyezés felülvizsgálatáról, illetőleg a
nevelésbe vételről történő döntés jogerőre
emelkedéséig.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
30/G. § (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Hivatalból szabályozza a gyermek
szüleivel, nagyszüleivel, testvéreivel való
kapcsolattartást; felhívja a szülő figyelmét,
hogy a gyermek családba való
visszakerülésének feltétele a rendszeres
kapcsolattartás, valamint, hogy a
kapcsolattartáshoz rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást kérhet az
önkormányzattól; felhívja a
kapcsolattartásra jogosult és a
kapcsolattartásra kötelezett figyelmét a
kapcsolattartás elmaradására vonatkozó
kölcsönös értesítési kötelezettségükre;
felhívja a gyám figyelmét a gyámhivatalnak
való jelzési kötelezettségére.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
30/H. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
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Gyámügyi
igazgatás

Dönt a gyermeknek a 2 napra történő
eltávozása, a 2 napnál hosszabb szabadsága
gyám által történő engedélyezése
lehetőségéről. Személyes kapcsolatok
ápolásában felmerült vita kérdésében dönt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
30/H. § (2), (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A kapcsolattartás szabályozására irányuló
kérelmet elutasítja. A már megállapított
kapcsolattartási jogot korlátozza a gyermek
érdekében. A kapcsolattartási jog
szüneteltetését rendeli el vagy azt
megvonja.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
31. § (1), (2), (4),
(5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Kapcsolattartást újraszabályozza.
Felfüggesztheti a kapcsolattartás
végrehajtását. A kapcsolattartás
korlátozását feloldhatja, a kapcsolattartási
jogot visszaállíthajta.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
32. § (2), (3), (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Végzéssel elrendeli a végrehajtást.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
33. § (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha a kapcsolattartásra jogosult vagy a
kapcsolattartásra kötelezett a végzésben
foglalt kötelezettségének nem tesz eleget,
kezdeményezheti a gyermekjóléti központ
kapcsolatügyeletének, vagy a gyermekjóléti
szolgálatnak a közreműködését vagy a
védelembe vétel elrendelését.
Kezdeményezheti a gyermekvédelmi
közvetítői (mediációs) eljárás
igénybevételét.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
33. § (5) a), b)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

H a kapcsolattartásra kötelezett a gyermeket 149/1997. (IX.
bizonyíthatóan a kapcsolattartásra jogosult
10.) Korm. rend.
ellen neveli, és a kapcsolattartás
33. § (7)
engedélyezése tárgyában hozott
határozatban foglaltaknak sem tesz eleget, a
gyermek elhelyezésének megváltoztatása
iránt pert indíthat, feljelentést tesz.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Végrehajtási eljárást felfüggeszti,
megszünteti.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
33/B. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A 16. évüket betöltött házasulók
házasságkötésének engedélyezés során
meghallgatja a házasulókat, a kiskorú

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
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házasuló törvényes képviselőjét,
környezettanulmányt készít.

35. § (1)

hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A házasságkötésre vonatkozó előzetes
engedélyt megadja. Az engedélyezésről
szóló határozatot közli a családtámogatási
ellátást folyósító szervvel.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
36. § (1), (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az örökbefogadhatónak nyilvánítás
kérdésében soron kívül jár el. Eseti
gondnokot rendel el a nevelőszülőnél
elhelyezett vagy átmeneti nevelésbe vett
gyermek részére.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
37. § (2)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

Meghallgatja a szülőt, a gyermek gyámját,
a gyermek gondozását ellátó nevelőszülőt
és környezettanulmányt készít. Intézkedik a
szülő lakó- vagy tartózkodási helyének
felkutatása iránt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
37. § (3) a), b)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

A hivatalból indult örökbefogadhatónak
nyilvánítás előtt köteles kikérni a szülő
lakó- és tartózkodási helye szerinti
gyermekjóléti szolgálat, a gyermekvédelmi
szakszolgálat, a gyermek gyámjának, a
gyermeket gondozó intézménynek, a
nevelőszülői hálózat működtetőjének
véleményét.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
37. § (4)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

Az örökbefogadhatóvá nyilvánítással egy
időben korlátozhatja, szüneteltetheti a szülő
kapcsolattartási jogát.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
37. § (5), (6)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

Dönt az örökbe fogadni szándékozó
személy alkalmassága kérdésében.
Haladéktalanul felülvizsgálja az

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
39. § (2), 39/A. §

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
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örökbefogadó alkalmasságát.

fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala (a
továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló
gyermeket az örökbefogadási eljárás alatt
estei gondnok képviseli, kirendeléséről az
örökbefogadási eljárást lefolytató kijelölt
gyámhivatal hivatalból rendelkezik.
vizsgálja az örökbefogadó és az
örökbefogadandó gyermek életkora közötti
különbséget.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
40. § (2), (4)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

A gyermek gondozásba történő kihelyezése
érdekében az örökbefogadás engedélyezése
során megvizsgálja az alkalmasságát
tanúsító jogerős határozatot; a szülő
házastársa, illetve rokon általi
örökbefogadás esetén az örökbefogadni
szándékozó személynek a rokoni kapcsolat
fennállására vonatkozó nyilatkozatát, az
örökbefogadás előtti tanácsadáson való
részvételt igazoló iratot, az alkalmasságot
alátámasztó pszichológiai véleményt, a
háziorvosi igazolást az örökbefogadásra
való egészségügyi alkalmasságról.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
41. § (1)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

A gyermek gondozásba történő kihelyezése
előtt az örökbe fogadni szándékozó
személynél környezettanulmányt végez;
beszerzi a háziorvosi, szakorvosi igazolást a
gyermek egészségi állapotáról, fejlődését
befolyásoló betegségekről, a gyermek
családi hátterére vonatkozó
dokumentumokat és a személyiségre
vonatkozó szakvéleményt; beszerzi az
örökbefogadást közvetítő nem állami szerv
közvetítői tevékenységre való jogosultságát
igazoló iratot (működési engedélyt).

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
41. § (2) és (4)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

Adatszolgáltatási kérelemmel fordul az
anyakönyvvezetőhöz, ha az örökbe fogadni
szándékozó személy nem csatolja a
születési és házassági anyakönyvi
kivonatát.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
41. § (3)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
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gyámhivatal)
Gyámügyi
igazgatás

A gyermek örökbefogadásának
engedélyezése előtt beszerzi a gyermek
születési anyakönyvi másolatát; a szülők
halotti anyakönyvi másolatát; a szülői
felügyeletet megszüntető, illetve a szülő
cselekvőképességét kizáró gondnokság alá
helyezésről szóló jogerős bírói ítéletet; a
gyámot kirendelő jogerős gyámhivatali
határozatot; a gondnokot kirendelő jogerős
határozatot; a háziorvosi vagy szakorvosi
igazolást az örökbe fogadni szándékozó
személy egészségi állapotáról.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
41. § (5)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

Az örökbefogadás engedélyezésével
kapcsolatos eljárás során köteles
meghallgatni az örökbe fogadni szándékozó
személyt; a korlátozottan cselekvőképes és
az ítélőképessége birtokában lévő
cselekvőképtelen örökbefogadandó
gyermeket; az örökbefogadandó gyermek
szülőjét, törvényes képviselőjét; a
házasságban élő, de önállóan örökbe
fogadni szándékozó személy vele együttélő
házastársát; a kiskorú vér szerinti szülő
törvényes képviselőjét.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
42. § (1)-(3)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

A 6. életévét betöltött vagy egészségileg
károsodott gyermek esetében a szülő
hozzájáruló nyilatkozatának jóváhagyását a
nyilatkozat napját követő két hónapon belül
megtagadhatja, ha a gyermek
örökbefogadására életkora vagy egyéb
körülmény miatt nagy valószínűséggel nem
fog sor kerülni. A gyermek
örökbefogadásának valószínűsége
kérdésében megkeresi a gyermekvédelmi
szakszolgálatot, illetve az országos
nyilvántartást vezető szervet. Ha két hónap
elteltével nem foglal állást a nyilatkozatot
jóváhagyottnak kell tekinteni.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
44. § (1)-(2)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

Dönt a kötelező gondozásba történő
kihelyezésről, mely során megállapítja a
szülő felügyeleti jog szünetelését és ezzel
egyidejűleg a gyermek részére családba
fogadó gyámot rendel. Értesíti a gyermeket
ellátó nevelőszülőt vagy gyermekotthont a
gyermek kötelező gondozásba történő
kihelyezésének tényéről és időpontjáról. A
kötelező gondozási idő letelte után

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
45. § (1)-(2); (9)(10)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
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nyilatkoztatja az örökbe fogadni
szándékozó személyt az örökbefogadási
szándéka fenntartásáról.

gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

Az örökbefogadás engedélyezése előtt
meggyőződik a gyermek családba történő
beilleszkedéséről. Amennyiben az
örökbefogadási eljárás során olyan új
körülmény, tény merült fel, amely
kétségessé teszi a korábbi alkalmasságot
megalapozó szakvéleményben foglaltakat,
intézkedik az alkalmasság felülvizsgálata
iránt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
45. § (3)-(4)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

Az örökbefogadást engedélyező nem
jogerős határozatát közli az örökbefogadó
szülővel, az örökbe fogadott gyermek
törvényes képviselőjével, nyílt
örökbefogadás esetén a vér szerinti
szülővel, illetve a kiskorú vér szerinti szülő
törvényes képviselőjével.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
46. § (4)-(5)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Az örökbefogadást engedélyező jogerős
határozatot közli az anyakönyvvezetővel, a
gyermekvédelmi szakszolgálattal, a
családtámogatási ellátást folyósító szervvel.
Gyámügyi
igazgatás

Az örökbefogadás engedélyezéséről szóló
határozat jogerőre emelkedésével
egyidejűleg külön határozatban rendelkezik
az örökbefogadáshoz kapcsolódó egyéb
kérdésekről.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
45. § (6)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

Ha az örökbefogadást engedélyező
határozat az örökbefogadott nagykorúvá
válását követően válik jogerőssé, az
örökbefogadást a nagykorúság elérése előtti
napon jogerős határozat hiányában is
engedélyezettnek kell tekinteni,
amennyiben a kormányrendeletben foglalt
feltételek fennállnak. Ezen feltételek
fennállását és az örökbefogadás
jogkövetkezményeinek beálltát a kijelölt
gyámhivatal határozattal állapítja meg.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
47. § (1)-(3)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

Eljár az örökbefogadás felbontása iránti
eljárásban. Az örökbefogadás felbontásáról
szóló határozatát közli a családtámogatási

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
48. § (1)-(4)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
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ellátást folyósító szervvel.

fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

A szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának
elősegítése érdekében határozattal dönt a
gyermeknek az örökbe fogadni szándékozó
külföldi állampolgár személyhez
gondozásra történő kihelyezéséről. A
gondozási idő számításánál figyelembe
veszi a tényleges gondozás kezdő
időpontját. Megkeresi a gyermekvédelmi
szakszolgálatot a kihelyezetett gyermek
gondozásának, a szülő-gyermek kapcsolat
alakulásának, a gyermek családba való
beilleszkedésének figyelemmel kísérése
céljából.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
51. § (1) d); (2)(3)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

Az örökbefogadást engedélyező
határozatában dönt a gyermek végleges
külföldre távozásának jóváhagyásáról.
Szükség esetén külön határozatban dönt a
gyermek vagyona felhasználásának
engedélyezéséről.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
51. § (5)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

Származás megismerésével kapcsolatos
eljárás során az örökbefogadott kérelmére
tájékoztatást ad a származásával
kapcsolatos tényekről, a vér szerinti
hozzátartozóinak adatairól, egészségügyi
adatokról.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
51. § (5)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal, a
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala
(továbbiakban: kijelölt
gyámhivatal)

Gyámügyi
igazgatás

Az örökbefogadott származásával
kapcsolatos tények megismerésére irányuló
kérelem esetén tájékoztatja a kérelmezőt
arról, hogy örökbe fogadták-e, él-e a vér
szerinti szülője, és a felderíthető adatok
szerint van-e testvére, féltestvére. A
tájékoztatás megadásához szükség esetén
megkeresi a gyermekvédelmi
szakszolgálatot és az örökbefogadást
engedélyező gyámhivatalt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
53/A. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
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Gyámügyi
igazgatás

A vér szerinti szülő, testvér, féltestvér
természetes személyazonosító adatainak
megismerésére irányuló kérelem esetén
megkeresi az örökbefogadásban
közreműködő területi gyermekvédelmi
szakszolgálatot, illetve az örökbefogadást
engedélyező gyámhivatalt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
53/B. § (1)-(5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha a vér szerinti szülő egészségügyi
adatainak megismerésére irányuló kérelem
alapján valószínűsíthető, hogy a kért adatok
az örökbefogadott egészsége szempontjából
jelentőséggel bírnak megkeresi az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárat a kért adatok
közlése iránt. A beszerzett adatok alapján
tájékoztatja a kérelmezőt a vér szerinti
szülő egészségügyi adatairól.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
53/C. § (1)-(3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Amennyiben a teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozat felvételére az anyakönyvvezető
által küldött értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül nem kerül sor, úgy a
gyermek családi jogállásának rendezése
érdekében az eljárást hivatalból folytatja le.
Az apaként megnevezett férfit meghallgatja
és nyilatkozatát jegyzőkönyvben rögzíti.
Vizsgálja az anya családi állapotát és az
anya volt férje tekintetében esetleg fennálló
apasági vélelmet.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
54.§ (2); 55.§ (2);
56.§ (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha a születendő gyermek anyja
korlátozottan cselekvőképes vagy
cselekvőképtelen, a gyámhivatal a
méhmagzat részére gondnokot rendel. A
gondnok rendelés akkor is szükséges, ha az
anya a gyermek születése idején
előreláthatóan már nagykorú lesz.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
59.§ (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A születési anyakönyvbe apa adatai nélkül
bejegyzett gyermek részére képzelt
személyt állapít meg apaként a gyermek
harmadik életévének betöltéséig az anya
kérelmére, azt követően hivatalból, feltéve,
hogy az apaság megállapítása iránt nincs
per folyamatban, illetve nincs eljárás
folyamatban a gyermek örökbefogadásának
engedélyezése iránt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
60.§

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az anya meghallgatásakor, illetőleg
kérelméről jegyzőkönyvet vesz fel és
lehetőleg vele egyetértésben állapítja meg a
képzelt személy családi és utónevét,

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
61 § (1)-(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
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születési helyét és idejét, lakóhelyét. Ha az
anya nem hallgatható meg, belátása szerint
állapítja meg a szükséges adatokat.

kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha ismeretlen szülőktől származó
gyermekről értesül, a gyermek törvényes
képviseletével és anyakönyveztetésével
kapcsolatos eljárást hivatalból folytatja le.
A gyermek részére soron kívül gyámot
rendel és megállapítja mindazokat az
adatokat, amelyekre a gyermek
születésének anyakönyvezéséhez szükség
van. Amennyiben a gyermek valódi adatai,
valamint a vér szerinti szülők adatai utóbb
ismertté válnak, kezdeményezi a gyermek
születésének újbóli anyakönyvezését.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
62.§ (1); (3); (5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A családi jogállás rendezése iránti per
megindításához a gyermek törvényes
képviseletének ellátására eseti gondnokot
rendel ki.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
64.§ (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A családi jogállás megállapítására irányuló
per megindítására – ha a gyermek gyámság
alatt áll – a gyámhivatal előzetes
hozzájárulásával a gyám is jogosult. A
hozzájárulás előtt vizsgálja, hogy a
származás kiderítése és a családi jogállás
rendezése a gyermek vagy gondnokság alatt
álló személy érdekében áll-e.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
64 § (2) és (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Eljár a gyermektartásdíj megelőlegezése
iránti eljárásban. A határozat hozatal előtt
meg kell győződnie a gyermektartásdíj
átmeneti behajthatatlanságáról. Határozatát
közli a kötelezett munkáltatójával; a
végrehajtást foganatosító bírósággal; az
önálló bírósági végrehajtóval; a jogosult és
a kötelezett lakcíme szerint illetékes
ügyészséggel; a kötelezett lakcíme szerint
illetékes jegyzővel, mint adóhatósággal;
valamint a megelőlegezett
gyermektartásdíjat folyósító fővárosi és
megyei kormányhivatallal.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
70.§ (1); 73.§ (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Amennyiben a bíróság a megelőlegezés
időtartama alatt a tartásdíj összegét felemeli
vagy leszállítja, a megelőlegezett
gyermektartásdíj összegét a bíróság jogerős
határozatának megfelelően felemeli vagy

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
73.§ (5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
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csökkenti.
Gyámügyi
igazgatás

A megelőlegezett gyermektartásdíj
folyósítása érdekében minden hónap 10-ig
értesíti a folyósító szervezet a jogosultak
folyósításhoz szükséges adatairól és a
kifizetés havi összegéről.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
76.§ (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Eljár az otthonteremtési támogatás
megállapítása iránti eljárásban.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
78.§

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Elbírálja a fiatal felnőttnek az
otthonteremtési támogatás felhasználásáról
készített elszámolását és felmenti az
utógondozót. Hozzájárulhat az
otthonteremtési támogatással megszerzett
ingatlan elidegenítéséhez. Új ingatlan
esetén a jogosult bejegyeztetni az
elidegenítési tilalmat az út ingatlanra.
Hozzájárulhat a lakás-előtakarékossági
programba befektetett otthonteremtési
támogatásnak a futamidő letelte előtti
felhasználásához.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
80.§ (1)-(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A jogerősen megállapított otthonteremtési
támogatás kifizetése érdekében minden
hónap 10-ig értesíti a folyósító szervet a
jogosultak folyósításához szükséges
adatairól és a kifizetés havi összegéről.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
81.§ (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Gyermekvédelmi gondoskodás körébe
tartozó intézkedést tesz, ha a
veszélyeztetettség megszüntetése a szülő
együttműködésével nem biztosítható; a
gyermeknek nincs a szülői felügyeleti jog
gyakorlására képes és jogosult szülője; a
gyermek saját családjában történő
gondozása nem biztosított; a gyermek
veszélyeztetettsége elsősorban
elhanyagolása miatt áll fenn.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
82.§ (5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Felhívja a gyermekjóléti szolgálatot a
gyermeknek az alapellátás keretében
történő ellátására, ha a gyermek helyzete
nem indokolja gyermekvédelmi intézkedés
alkalmazását.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
83.§ (2) a)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Dönt a gyermekvédelmi intézkedés
alkalmazásáról vagy az eljárás

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
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megszüntetéséről.

83. § (3)

hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A védelembe vétel iránti kérelmet
elutasítja, illetve a hivatalból indított
eljárást megszünteti, ha a gyermek
veszélyeztetettsége nem áll fenn.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
85. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll és
az alapellátás önkéntes igénybevételével
sem szüntethető meg – de a gyermeket nem
kell a családból kiemelni – a gyermeket
védelembe veszi.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
85.§ (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A védelembe vétellel egyidejűleg
családgondozót rendel ki. Ha a
családgondozó jogaival súlyosan visszaél,
kötelességeit nagymértékben elhanyagolja,
a gyámhivatal tisztségéből elmozdítja.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
88.§ (1)-(5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Eljár a védelembe vétel felülvizsgálata,
illetve megszüntetése iránti eljárásban.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
90.§; 91.§

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Hivatalból megindítja a családi pótlék
természetbeni formában történő nyújtására
irányuló eljárást, ha hivatalos tudomása van
a gyermek elhanyagolásáról; ha a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó
szervek, személyek kezdeményezik; a
gyermekjóléti szolgálat erre javaslatot tesz.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
91/A.§ (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot,
hogy tizenöt napon belül vizsgálja meg a
családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásának szükségességét,
készítse el a pénzfelhasználási tervet és
tegyen javaslatot az eseti gondnok
személyére. Tárgyalást tart mely során
meghallgatja a szülőt, a gyermeket, a
gyermekjóléti szolgálat, a jelzőrendszer
tagjait és megismeri véleményüket a
pénzfelhasználási tervről, a kirendelendő
eseti gondnok személyéről.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
91/A. § (2) és (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Eseti gondnokot rendel ki, akinek indokolt
és számlával igazolt kiadásainak költségét
megtéríti.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
91/A. § (6)-(7)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
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kerületi) gyámhivatala
Gyámügyi
igazgatás

A családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásáról szóló, jogerősítési
záradékkal ellátott határozatát a jogerőre
emelkedést követő nyolc napon belül közli
a Magyar Államkincstárnak a családi
pótlékot folyósító területi szervével.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
91/B.§ (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyámhivatal a családi pótlék
természetbeni formában történő
nyújtásának indokoltságát felülvizsgálja,
melynek során kikéri a családgondozó és a
kirendelt eseti gondnok véleményét.
Felülvizsgálat eredményéről hozott
határozatát közli a Magyar
Államkincstárnak a családi pótlékot
folyósító területi szervével.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
91/C. § (1)-(4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A családtámogatási ellátás igénylésére
szolgáló formanyomtatványok, továbbá az
ellátásokról szóló tájékoztató
hozzáférhetővé tétele.

223/1998. (XII.
30.) Korm. rend.
27. § (3) bek.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző

Gyámügyi
igazgatás

A Korm. rendeletben meghatározott
nyilvántartások vezetése.

235/1997. (XII.
17.) Korm. rend.
1. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatala/jegyző

Gyámügyi
igazgatás

A családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásának megszűnéséről vagy
megszüntetéséről határozatot hoz, és ezzel
egyidejűleg szükség szerint dönt a
védelembe vétel fenntartásáról vagy
megszüntetéséről. A megszüntetésről szóló
határozatot a jogerőre emelkedést követő
nyolc napon belül közli a Magyar
Államkincstárnak a családi pótlékot
folyósító területi szervével.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
91/D. § (1)-(4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Elfogadja az eseti gondnok elszámolását a
családi pótlék felhasználásáról, ha az a
pénzfelhasználási tervnek és a valóságnak
megfelel.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
91/D. § (8)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha azt állapítja meg, hogy az eseti gondnok
elszámolása a valóságnak nem felel meg,
vagy a gyermeket vagy családját kár érte,
az eseti gondnokot határozatával
haladéktalanul felmenti és gondoskodik új

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
91/D. § (9)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
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eseti gondnok kirendeléséről.
Gyámügyi
igazgatás

Ha a nevelési-oktatási intézmény igazgatója 149/1997. (IX.
jelzi a védelembe vételi eljárás
10.) Korm. rend.
lefolytatására illetékes gyámhivatalnak,
91/F. §
hogy a gyermek (fiatal felnőtt) igazolatlanul
mulasztott kötelező tanórai
foglalkozásainak száma az adott tanítási
évben elérte a 10-et, a gyámhivatal
megküldi a jelzést a gyermekvédelmi
szakszolgálat számára a gyám tájékoztatása
és a gyámi tevékenység szakmai segítése,
ellenőrzése érdekében, illetve levélben
tájékoztatja az iskoláztatási támogatás
jogosultját az adott tanítási évben az
ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás
igazolatlan elmulasztásának
jogkövetkezményeiről.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha a nevelési-oktatási intézmény igazgatója
jelzi, hogy a gyermek (fiatal felnőtt)
igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai
foglalkozásainak száma az adott tanítási
évben elérte az 50-et és megküldte a
tankötelezettség, iskolalátogatási
kötelezettség nem teljesítésének okait, és
javaslatát tartalmazó írásbeli véleményét, a
gyámhivatal megküldi a gyermekvédelmi
szakszolgálat számára, illetve levélben
kezdeményezi a MÁK-nál az iskoláztatási
támogatás szünetelését elrendelő eljárás
megindítását, valamint hivatalból
megindítja az eljárást a gyermek védelembe
vétele iránt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
91/G. § (1)-(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A MÁK-nak az iskoláztatási támogatás
szüneteltetését elrendelő jogerős döntéséről
értesíti a családgondozót, egyidejűleg
felhívja az egyéni gondozási-nevelési terv
felülvizsgálatára és annak 30 napon belül
történő megküldésére.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
91/G.§ (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Határozatot hoz az iskoláztatási támogatás
szüneteltetése szükségességének
felülvizsgálatáról, melyről tájékoztatja a
kirendelt családgondozót.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
91/H.§(1) és (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A családba fogadás iránti eljárás során
meghallgatja a családba fogadó személyt;
tájékoztatja a feleket nyilatkozataik
jogkövetkezményéről; megvizsgálja a

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
92.§

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
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családba fogadás okát és várható
időtartamát; megvizsgálja a szülők által
megnevezett családba fogadó személy
alkalmasságát, viselhet-e gyámságot;
környezettanulmányt készít.

kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A családba fogadásról szóló határozat
meghozatalával egyidejűleg közli a
családtámogatási ellátást folyósító szervvel
és a gyermeket ellátó védőnővel a családba
fogadó gyám kirendelésének tényét.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
93.§(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Vizsgálja, hogy a családba fogadás
fenntartása a gyermek érdekében továbbra
is indokolt-e. A gyermek érdekében – a
feltételek fennállása esetén – a gyámhivatal
kezdeményezheti a védelembe vétel
elrendelését.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
94. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha a felülvizsgálat eredményeképpen azt
állapítja meg, hogy a családba fogadás
fenntartása ellentétes a gyermek érdekével,
intézkedik a gyermek saját családjába
történő visszahelyezése iránt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
94. § (2)-(3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha a szülő hozzájárul gyermeke ismeretlen
személy általi örökbefogadásához, és a
gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére a
leendő örökbefogadó szülőnél kerül sor, a
határozat meghozatalával egyidejűleg közli
a szülővel a szülői felügyeleti joga
szünetelésének vagy megszűnésének,
valamint a gyermek kötelező gondozásba
történő kihelyezésének tényét.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
97.§ (5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az ideiglenes hatályú elhelyezésről szóló
határozat meghozatalával egyidejűleg közli
a családtámogatási ellátást folyósító
szervvel és a gyermeket ellátó védőnővel a
gondozási hely megváltoztatásának és az
esetleges gyámrendelésnek a tényét.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
97.§ (6)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az ideiglenes hatályú elhelyezést
megszünteti, ha annak okai nem állnak
fenn, és indokolt esetben elrendeli a
gyermek védelembe vételét.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
98.§ (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyermeket átmeneti nevelésbe veszi.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
100.§ (2)-(3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
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kerületi) gyámhivatala
Gyámügyi
igazgatás

Az átmeneti nevelésbe vételről szóló
határozat meghozatalával egyidejűleg közli
a családtámogatási ellátást és az árvaellátást
folyósító szervvel, továbbá a gyermeket
ellátó védőnővel a gyermek gondozási
helyét és a gyámrendelés tényét.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
102.§ (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az átmeneti nevelésbe vett gyermek
közgyógyellátásra való jogosultságának
megállapítása érdekében igazolást szerez
be, és azt a nevelésbe vételt elrendelő
jogerős határozattal együtt közli az illetékes
járási hivatallal.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
102.§ (5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyermek átmeneti nevelésbe vételének
elrendelése előtt elhelyezési javaslatot
szerez be a gyermekvédelmi
szakszolgálattól; felhívja a szakszolgálatot
az egyéni elhelyezési terv elkészítésére,
javaslatot szerez be a gyermek gondozási
helyére vonatkozóan.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
103.§ (1) és (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyermek gondozási helyét kérelemre,
valamint a nevelésbe vétel évenkénti
felülvizsgálata során hivatalból
megváltoztathatja. A gondozási hely
megváltoztatásához javaslatot kér a
gyermekvédelmi szakszolgálattól.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
105/A.§ (1) és (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Dönt a gyermekvédelmi szakszolgálat által
elkészített egyéni elhelyezési terv
elfogadásáról, ha megfelel a megyei
(fővárosi) gyermekvédelmi szakértői
bizottság javaslatának.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
106.§ (2)-(3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az átmeneti nevelésbe vétel éves
felülvizsgálata során tájékoztatást kér,
tárgyalást tart és szakvéleményt szerez be,
melyek alapján fenntartja vagy megszünteti
a gyermek átmeneti nevelését; dönt az
egyéni elhelyezési terv fenntartásáról vagy
módosításáról; megváltoztatja a gyermek
gondozási helyét; felmenti vagy elmozdítja
a gyámot és új gyámot rendel; a feltételek
fennállása esetén a szülői felügyelet
megszüntetése iránt pert indít, vagy ha ez
nem szükséges, a gyermek örökbe
fogadhatónak nyilvánításáról dönt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
109.§ (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi

Határozatot hoz az átmeneti nevelésbe vétel

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
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fővárosi és megyei
kormányhivatal járási

igazgatás

megszüntetéséről és megszűnéséről.

110.§

(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyermeket tartós nevelésbe veszi,
meghatározza a gyermek gondozási helyét.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
111.§

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A tartós nevelésbe vétel felülvizsgálata
során fenntartja, vagy megszünteti a
gyermek tartós nevelését; fenntartja az
eredeti, vagy elfogadja a módosított egyéni
engedélyezési tervet; megváltoztatja a
gyermek gondozási helyét; felmenti vagy
elmozdítja a gyámot, és út gyámot rendel.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
113.§ (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Hivatalból, vagy a speciális gyermekotthon
vezetőjének kérelmére elrendeli a gyermek
nevelési felügyeletét, ha a gyermek –
egészségi vagy pszichés állapota
következtében – saját vagy másnak életét,
egészségét közvetlenül veszélyeztető
magatartást tanúsít, és ez csak teljes körű
ellátásának azonnali, zárt körülmények
közötti felügyeletével hárítható el. Kijelöli
a gyermekjogi képviselőt a gyermek
képviseletének ellátására. Megszünteti a
nevelési felügyeletet, ha annak feltételei
nem állnak fenn.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
114/A.§ (1)-(3);
114/B.§ (1) és (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Gondozási díjat állapít meg az ideiglenese
hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy
tartós nevelésbe vett gyermek után.
Határozatában megjelöli, hogy a gondozási
díjat a szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság számlájára kell befizetni és a
határozatot közli a Főigazgatóság
főigazgatójával, valamint a kötelezett
lakóhelye vagy ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzővel.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
115.§ (1); 117.§
(1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A tartási kötelezettség elmulasztásának
vétsége miatt feljelentést tesz az ellen, aki a
megállapított gondozási díjfizetési
kötelezettséget önhibájából nem teljesíti.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
118.§ (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Évente felülvizsgálja a gondozási díj
összegét és a fizetési kötelezettséget. A

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
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felülvizsgálathoz beszerzi a gondozási díj
fizetésére kötelezett jövedelemnyilatkozatát
és a környezettanulmányt.

119.§ (1)

(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az átmeneti vagy tartós nevelés
megszűnése vagy megszüntetése esetén
legalább 1 évi időtartamra elrendeli a
gyermek, illetve a fiatal felnőtt
utógondozását. Az utógondozás
elrendeléséről szóló határozatban felhívja
az utógondozás biztosítására köteles
intézmény vezetőjét az utógondozó
személyének, illetve az utógondozó
személyében beállott változás haladéktalan
közlésére.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
121.§ (1) és (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az utógondozás időtartamát
meghosszabbítja az otthonteremtési
támogatás elszámolásának időpontjáig,
amennyiben az otthonteremtési támogatás
iránti kérelem előterjesztésekor a fiatal
felnőtt utógondozásban részesül.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
121.§ (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Megszünteti az utógondozást, ha a gyermek
védelembe vétele, családba fogadása,
ideiglenes hatályú elhelyezése, átmeneti
vagy tartós nevelésbe vétele válik
szükségessé; azt a fiatal felnőtt kéri, kivéve,
ha utógondozói ellátásban vagy
otthonteremtési támogatásban részesül; a
fiatal felnőtt az utógondozóval önhibájából
legalább három hónapja nem működik
együtt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
122.§ (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha a fiatal felnőtt szociális bentlakásos
149/1997. (IX.
intézményi elhelyezése
10.) Korm. rend.
cselekvőképességének hiánya vagy
123. § (2)
korlátozottsága miatt látszik indokoltnak, az
utógondozói ellátás elrendelése előtt a
gyámhivatal megvizsgálja a
cselekvőképességet érintő gondnokság alá
helyezés iránti perindítás szükségességét.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Határozattal megállapítja az utógondozói
ellátást. Módosítja az utógondozói ellátást
megállapító határozatát, ha az ellátás
elrendelésének feltételei megváltoztak, de
szükségessége a fiatal felnőtt kérelme
alapján továbbra is fennáll.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
125.§; 126.§ (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Gyámot rendel a szülői felügyelet alatt nem
álló gyermek részére.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
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127. § (2)

(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Hivatásos gyámot rendel a gyermek
részére, ha a szülő hozzájárult gyermeke
ismeretlen személy általi
örökbefogadásához, és a gyermeket
ideiglenesen a leendő örökbefogadó
szülőnél helyezték el.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
127. § (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyámrendelés előtt vizsgálja a
gyámrendelés körülményeit, beszerzi a
szükséges iratokat, meghallgatja a gyámi
tisztség viselésére figyelembe vehető
személyt, vizsgálja, hogy viselhet-e
gyámságot és személyiségénél fogva
alkalmas-e a tisztség ellátására.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
128. § (1)-(4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyámrendelésről szóló határozata
meghozatalával egyidejűleg közli a
gyámrendelés tényét a családtámogatási
ellátást és az árvaellátást folyósító szervvel,
továbbá a gyermeket ellátó védőnővel.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
130. § (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Határozattal gondnokot, ideiglenes
gondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot,
helyettes gondnokot, zárgondnokot rendel.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
132. § (1)-(4);
135.§; 136.§;
137.§; 138.§;
139.§

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gondnokrendelés előtt megvizsgálja a
gondnokrendelés körülményeit, beszerzi a
szükséges iratokat, meghallgatja a
gondnokság alá helyezéssel érintett
személyt, valamint a gondnoki tisztség
ellátását vállaló személyt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
131. § (1)-(3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyám és a gondnok működésének
felügyelete és irányítása körében jogosult:
utasítást adni, felvilágosítást és jelentést
kérni, az indokoltan felmerült kiadások
szükségességét és a felmerült összeg
helyességét megállapítani a számadás
elbírálása során, munkadíj mértékét
megállapítani.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
140.§; 141.§

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha a gyámot vagy a gondnokot tisztségéből
felmenti, elmozdítja, illetőleg azonnali
hatállyal felfüggeszti, ezen intézkedésével
egyidejűleg új gyámot, gondnokot rendel.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
142. § (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
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kerületi) gyámhivatala
Gyámügyi
igazgatás

Pert indíthat a gondnokság alá helyezés,
vagy a gondnokság alá helyezés
megszüntetése iránt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
144. § (1) és (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A cselekvőképességet érintő gondnokság
alá helyezés iránti kérelmében kérheti a
bíróságtól a választójogból való kizárást,
majd a választójogból való kizárás
megszüntetését.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
145. § (2a); (3a)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A cselekvőképességet kizáró gondnokság
alatt álló személy gondnoka, valamint, ha a
bíróság a meghatározott jognyilatkozatok
tekintetében a cselekvőképességet
korlátozta, az érintett személy és gondnoka
jognyilatkozatainak érvényességéhez a
gyámhivatal jóváhagyása szükséges.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
146. § (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Határozattal dönt a gyámi, gondnoki
végszámadás elfogadásáról, vagy
elutasításáról.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
146. § (5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Kötelezheti a szülőt, a gyámot és a
gondnokot a gyermek, illetve a gondnokság
alatt álló személy tulajdonában álló
értékpapír hitelintézeti letétben történő
kezelésére.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
147. § (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Megkeresi az ingatlan fekvése szerint
illetékes földhivatalt a gondnokság alá
helyezés tényének az ingatlannyilvántartásba történő feljegyzése iránt, ha
a gondnokság alá helyezett személy
tulajdonában olyan ingatlan van, amellyel
kapcsolatban a bíróság nem intézkedett.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
150.§

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az ingóságot leltároztatja és kezdeményezi
a hagyatéki eljárás lefolytatását, ha a
gyermek, a gondnokság alatt álló, az
ismeretlen helyen levő, az ügyeinek
vitelében akadályozott személy, a
méhmagzat ingó vagyonra vonatkozó
öröklési érdeke veszélyeztetve van.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
156. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A hagyatéki leltár alapján megvizsgálja,
hogy szükséges-e biztosítási intézkedés,
figyelmezteti a törvényes képviselőt a

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
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hagyaték visszautasításának lehetőségéről,
elbírálja az örökségnek a törvényes
képviselő által bejelentett visszautasítását.

156. § (2)

hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Biztosítási intézkedést kezdeményezhet a
hagyaték helye szerint illetékes hagyatéki
ügyben eljáró hatóságnál, a hagyaték,
illetve a hagyatékhoz tartozó
vagyontárgyak megóvása érdekében.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
156. § (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A hagyatékátadó végzés alapján
megvizsgálja, hogy a gyermek, a
gondnokolt, az ismeretlen helyen levő
személy vagy a méhmagzat képviselete
biztosított volt-e; nevezettek köteles részre
való igényét nem sérti-e az örökhagyó
végrendelete; nevezetteket a közjegyző
intézkedése vagy egyezség alapján nem
érte-e érdeksérelem. Ezek orvoslására a
hagyatékátadó végzés ellen fellebbezéssel
él, vagy szükség szerint intézkedik az
igények perrel való érvényesítése iránt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
157. § (1) és (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyermek öröklése esetén az öröklésről,
illetve a gyermek szülőjének haláláról
értesíti a vagyonkezelőt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
157. § (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Hivatalból vagy kérelemre a gyámot, illetve
a gondnokot indokolt esetben eseti
számadásra kötelezheti.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
158. § (6)-(7)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyám, gondnok a vagyonkezelői joga
megszűnését, illetve a hagyatéki eljárás
jogerős fejfejezését követően a vagyon
állagára vonatkozó számadást
(végszámadást) terjeszt elő a
gyámhivatalnak, aki 15 napon belül dönt az
elfogadásáról. Ha a számadás helyes,
elfogadja és végszámadás esetén a
számadásra kötelezettet a vagyonkezelés
alól felmenti. Rendelkezik a
maradványösszeg felhasználásáról, illetőleg
annak betétben történő elhelyezéséről.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
160. § (7); 161.§
(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A számadás elbírálása során megvizsgálja a
számadás helyességét, elbírálja a kiadások
szükségességét, értékeli a gazdálkodás
során tanúsított gondosságot, indokolt

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
161. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
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esetben beszerzi a korlátozottan
cselekvőképes személy és a törvényes
képviselő, a hozzátartozók, valamint a
bentlakásos szociális intézmény
vezetőjének a számadásra vonatkozó
észrevételeit.

kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha a számadás alapján hiányt vagy
indokolatlan kiadást, illetve a nem
megfelelő gazdálkodás eredményeképpen
kárt állapít meg, a számadásra kötelezett
személyt felhívja, hogy az okozott kár
összegét a felhívás kézhezvételét követő 8
napon belül a betétbe fizesse be. Ha a
számadásra köteles az összeget vagy annak
egy részét vitatja, a gyámhivatal a követelés
érvényesítése iránt pert indít.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
161. § (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha a számadásra kötelezett a
kötelezettségének nem vagy nem
megfelelően tesz eleget, a gyámhivatal a
kötelezettség megállapítása iránt pert indít.
A kereset benyújtásával egyidejűleg a
szülőtől (gyámtól, gondnoktól) a törvényes
képviseleti jogot a vagyoni ügyekre
megvonja, illetőleg a gyámot, gondnokot
tisztségéből elmozdítja.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
162. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A házassági ügyekben és a szülői
felelősségre vonatkozó eljárásban a
láthatási ügyekben hozott, igazolással
ellátott külföldi határozat alapján a
végrehajtást a kötelezett vagy a gyermek
szokásos tartózkodási helye szerint illetékes
gyámhivatal foganatosítja.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
166. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Hivatalból vagy kérelemre kiállítja a
láthatási joggal kapcsolatban hozott
határozatokra vonatkozó igazolást, illetve a
szülői felelősséggel kapcsolatban hozott
határozatokra vonatkozó igazolást.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
166/A. § (1)-(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha Magyarországon lakó vagy tartózkodó,
továbbá Magyarországon talált nem magyar
állampolgárságú gyermek elhelyezése,
tartása vagy gondozása érdekében
halasztást nem tűrő intézkedés szükséges,
az eljáró gyámhivatal a magyar jog szerinti
ideiglenes intézkedés megtételére köteles.
Az ideiglenes intézkedésről szóló döntését
közli az illetékes külképviselettel, a
területileg illetékes rendőr-főkapitányság

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
167. § (1)-(2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

73

igazgatásrendészeti osztályával, a
miniszterrel tájékoztatás céljából.
Gyámügyi
igazgatás

Haladéktalanul értesíti az állampolgárság
szerint illetékes külképviseletet minden
olyan esetben, amikor a külföldi
állampolgárságú gyermek, továbbá
cselekvőképtelen vagy korlátozottan
cselekvőképes személy törvényes
képviseletéről kell gondoskodni, de
ideiglenes intézkedés megtétele nem
indokolt.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
167. § (3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha az ideiglenesen külföldön tartózkodó
149/1997. (IX.
magyar állampolgárságú gyermek,
10.) Korm. rend.
várandós anya vagy gondokolt
167. § (4)-(5)
Magyarországra történő azonnali hazatérése
a gyermek, a méhmagzat vagy a gondnokolt
védelme érdekében elengedhetetlen, a
miniszter megkeresésére a gyámhivatal
intézkedik a gyermek saját családjába
történő hazatérésének elősegítése, vagy ha
ez nem lehetséges, a gyermekvédelmi
intézkedés megtétele érdekében, a
gondnokolt hazatérésének elősegítésére,
valamint ellátásának, személyi és vagyoni
érdekvédelmének biztosítása céljából.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyermek szükségleteihez igazodó
gondozási hely kijelölése érdekében a
gyermekvédelmi szakszolgálattól
szakvéleményt és tájékoztatást kér, melyet
tájékoztatásul haladéktalanul megküld a
külképviseletnek és a miniszternek.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
167. § (7)-(8)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Repatriálási tervet készít, ha a gyermeknek
a származási országába, elsősorban saját
családjába történő visszajuttatására
lehetőség van. A repatriálási tervet
határozatba foglalja.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
167/A. § (1)-(5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Közreműködik a tartásdíjat megállapító és a
tartásdíj megfizetésére kötelező határozat
meghozatalára, a tartásdíj felemelésére,
leszállítására vagy megszüntetésére
vonatkozó kérelmek ügyében az
igazságügyért felelős miniszter által
közzétett viszonossági nyilatkozat alapján
kijelölt Központi Hatóság megkeresésérre.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
169/A. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyámhivatal közreműködése a
kérelemmel érintett személy

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
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meghallgatásával és az erről magyar
nyelven felvett jegyzőkönyv központi
hatóságnak való megküldésével lezárul.

169/A. § (2)

(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha származás megállapítására vonatkozó
határozat hozatalára irányuló kérelem
alapján nem sikerül teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozatot felvennie, a gyermek
képviseletére eseti gondnokot rendel és
intézkedik a származás megállapítása iránti
per indításához szükséges hozzájárulás
megadása iránt. Intézkedéseiről
haladéktalanul tájékoztatja a Központi
Hatóságot.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
169/A. § (3)-(5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A külföldön lakó vagy tartózkodó személy
tartásdíj iránti igényének érvényesítésével
kapcsolatos ügyben a belföldi adós
meghallgatásáról soron kívül intézkedik.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
170. § (5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A tartásdíj iránti igény érvényesítése
ügyében folytatott eljárási cselekményeiről
jelentést tesz a miniszternek.

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
170. § (9)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyámhivatalnak a 2001. november 1-jét
megelőzően elrendelt cselekvőképességet
korlátozó gondnokság alatt álló személyek
felülvizsgálatának érdekében, törvényben
meghatározott ütemezésben pert kell
indítania.

262/2001. (XII.
21.) Korm. rend.
27. § (4)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Határozattal új gondozási helyet jelöl ki,
amennyiben a gyermeket soron kívül el kell
helyezni a nevelőszülőtől.

261/2002.
(XII.18.) Korm.
rend. 8.§ (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Engedélyezi a nevelőszülő 30 napnál
hosszabb időre történő külföldre távozását.

261/2002.
(XII.18.) Korm.
rend. 10.§ a)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A működtető kezdeményezésére intézkedik,
ha feltehető, hogy a nevelőszülő a nevelési
díjat és az ellátmányt nem a gyermek, fiatal
ellátására használja fel.

261/2002.
(XII.18.) Korm.
rend. 13.§ (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
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Gyámügyi
igazgatás

Gyakorolja a gyámhatóság feladat- és
hatáskörét.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
1. § (1) b)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A hozzátartozók közötti erőszak miatt
alkalmazható távoltartásról szóló törvény
szerinti családvédelmi koordinációért
felelős szervként jár el.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
1/A.§

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási
ügyekben általános első fokú hatóságként
jár el.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
2. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyermekek védelme érdekében elhelyezi
a gyermeket ideiglenes hatállyal;
megállapítja a szülői felügyeleti jog
feléledését; dönt az ideiglenes hatályú
elhelyezés felülvizsgálatáról,
megszüntetéséről és megváltoztatásáról;
átmeneti nevelésbe, tartós nevelésbe veszi a
gyermeket; dönt az átmeneti és a tartós
nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról;
figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe
vett gyermek és a szülő kapcsolatának
alakulását, az szülő intézménnyel való
együttműködését; dönt a gyermek átmeneti
vagy tartós nevelésbe vételének
megszüntetéséről; dönt az utógondozás és
az utógondozói ellátás elrendeléséről; dönt
a gondozásidíj-fizetési kötelezettség
megállapításáról, illetve megszüntetéséről;
megállapítja az átmeneti vagy a tartós
nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; dönt a
gyermek nevelési felügyeletéről;
közreműködik a bírósági végrehajtási
eljárásban; dönt a gyermek védelembe
vételéről és annak megszüntetéséről; dönt a
családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásáról; kezdeményezi az
iskoláztatási támogatás folyósításának
szüneteltetését; megkeresi az adóhatóságot
a gondozási díj behajtása érdekében.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
4. § a)-q

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A pénzbeli és természetbeni
támogatásokkal kapcsolatban dönt az
otthonteremtési támogatás megállapításáról,

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
5. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
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a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.

kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyermek családi jogállásának rendezése
érdekében teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozatot vesz fel; megállapítja a
gyermek családi és utónevét; hozzájárul a
családi jogállás megállapítására irányuló
per megindításához és egyidejűleg eseti
gondnokot rendel; megállapítja az
ismeretlen szülőktől származó gyermek és a
képzelt szülők vagy a képzelt apa adatait.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
6. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az örökbefogadással kapcsolatban
dönt a gyermeket örökbe fogadni
szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre
elrendeli az örökbefogadásra alkalmas
személyek nyilvántartásba való felvételét,
felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát,
amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen
személy általi örökbefogadásához.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
7. § (1) a)-b)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az örökbefogadással kapcsolatban dönt a
331/2006. (XII.
gyermek örökbe fogadhatónak
23.) Korm. rend.
nyilvánításáról; felveszi, elbírálja és
7. § (2) a)-f)
jóváhagyja a szülőnek azon
jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul
gyermeke ismeretlen személy általi örökbe
fogadásához; dönt az örökbefogadás
engedélyezéséről; dönt a felek közös
kérelme alapján az örökbefogadás
felbontásáról; pert indíthat, illetve
kezdeményezhet a gyermek
örökbefogadásának felbontása iránt;
kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti
szülő adatairól.

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal/
fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi
gyámhivatala/Pest
megyében a
Szentendrei Járási
Gyámhivatal

Gyámügyi
igazgatás

Pert indíthat, illetve kezdeményezhet a
gyermek elhelyezése, illetve kiadása; a
gyermeket megillető tartási követelés
érvényesítése; a szülői felügyelet
megszüntetése vagy visszaállítása; a
cselekvőképességet érintő gondnokság alá
helyezés és annak megszüntetése,
felülvizsgálata, valamint ezzel
összefüggésben a választójogból való
kizárás és a kizárás megszüntetése; a
számadási kötelezettség, illetve a számadás
helyességének megállapítása
iránt.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
8. § (1) a)-f)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi

Feljelentést tesz a gyermek veszélyeztetése
vagy a tartás elmulasztása; a gyermek

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
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igazgatás

sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.

8. § (2)

Gyámügyi
igazgatás

A szülői felügyeleti joggal, illetve a
331/2006. (XII.
gyermektartásdíjjal kapcsolatban dönt a
23.) Korm. rend.
gyermek és a szülő kapcsolattartásáról;
9. § a)-k)
intézkedik a szabályozott kapcsolattartás
végrehajtásáról; dönt a szülő
jognyilatkozatának érvényességéhez
szükséges jóváhagyásról; dönt az olyan
kérdésről, melyben a szülői felügyeletet
együttesen gyakorló szülők nem jutottak
egyetértésre; hozzájárul a gyermek családba
fogadásához; jóváhagyja a gyermek
végleges külföldre távozására vonatkozó
nyilatkozatot; engedélyezi a gyermek
részére a szülői ház elhagyását; dönt a 16.
életévét betöltött gyermek
házasságkötésének engedélyezéséről; eljár a
tartásdíj külföldön való behajtásában;
engedélyezi a tanköteles gyermek
foglalkoztatását; megkeresi az adóhatóságot
a gyermektartásdíj megelőlegezett
összegének behajtása iránt.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A gyámsággal és gondnoksággal
kapcsolatban a gyermek részére gyámot,
családba fogadó gyámot, hivatásos gyámot
rendel; ideiglenes gondnokot, gondnokot,
hivatásos gondnokot rendel; irányítja és
felügyeli a gyám, a hivatásos gyám
tevékenységét; felfüggeszti, elmozdítja
vagy felmenti a gyámot, a gondnokot;
zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti
gondnokot, ügygondnokot, a méhmagzat
részére gondnokot rendel és ment fel,
továbbá megállapítja a munkadíjukat.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
10. § a)-e)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Vagyonkezeléssel kapcsolatban ellátja a
kormányrendeletben meghatározott
feladatokat.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
11. §

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ellátja az ideiglenes hatállyal elhelyezett,
nem magyar állampolgárságú (külföldi)
gyermek érdekében való intézkedésre
kijelölt gyámhivatal feladatait.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
12. §

fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi járási
gyámhivatala

Gyámügyi

Az utolsó ismert hazai lakóhely vagy
tartózkodási hely hiányában illetékes az

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.

fővárosi
kormányhivatal V.
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(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

igazgatás

eljárásra az alábbi ügyekben: gyermekek
védelme; pénzbeli és természetbeni
támogatások; gyermek családi jogállásának
rendezése; örökbefogadás; perindítás;
feljelentés tétele; szülői felügyeleti jog;
gyermektartásdíj; gyámság és gondnokság;
vagyonkezelés.

21. § (4)

kerületi járási
gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Bármely járási gyámhivatal intézkedik a
gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése
iránt, és az erről szóló döntését
haladéktalanul közli az illetékes járási
gyámhivatallal.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
22. § (1)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A méhmagzat részére az a járási hivatal
illetékes gondnokot rendelni, amelynek
területén az anya lakóhelye van.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
22. § (6)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Ha a 16. életévét betöltött gyermek kíván
házasságot kötni, az előzetes engedélyt
bármelyik házasulandó fél lakóhelye
szerinti járási hivatal megadhatja.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
22. § (8)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Titkolt terhesség esetén az örökbefogadási
eljárásra a gyermek születési helye szerinti
megyeszékhelyen működő járási
gyámhivatal, a fővárosban a fővárosi
kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala az
illetékes.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
22. § (12)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal/fővárosi
kormányhivatal V.
kerületi gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az ismeretlen szülőktől származó
gyermekkel kapcsolatos gyámhatósági
eljárásra a gyermek megtalálásának helye
szerinti járási gyámhivatal az illetékes.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
22. § (13)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az örökbefogadott származásával
kapcsolatos tényekről, adatokról történő
tájékoztatás megadására az örökbefogadott
lakóhelye szerinti megyeszékhelyen
működő járási gyámhivatal, a fővárosban
Budapest Fővárosi Kormányhivatal V.
Kerületi Hivatalának gyámhivatala, Pest
megyében a Szentendrei Járási
Gyámhivatal illetékes.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
22. § (15)

megyeszékhelyen
működő járási
gyámhivatal/Budapest
Főváros
Kormányhivatal V.
Kerületi Hivatalának
gyámhivatala/Pest
megyében a
Szentendrei Járási
Gyámhivatal

Gyámügyi
igazgatás

A gyermek tényleges tartózkodási helye
szerint illetékes járási gyámhivatal elrendeli
a gyermek védelembe vételét és dönt a

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
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védelembe vételhez kapcsolódó
kérdésekről, a felülvizsgálatról, és az erről
szóló határozatát haladéktalanul közli a
járási gyámhivatallal.

23. § (1)

hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A védelembe vételi eljárás lefolytatására
illetékes járási gyámhivatal intézkedik a
családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtásáról, valamint az
iskoláztatási támogatás szüneteltetésének és
a szüneteltetés megszüntetésének
kezdeményezéséről, az iskoláztatási
támogatás szüneteltetésének
felülvizsgálatáról.

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
23. § (13)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Megállapítja az átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett gyermek lakóhelyét a
szülőjének lakóhelyével megegyezően. A
nevelésbe vett gyermek lakóhelyeként
megállapíthatja a tényleges gondozás helye
szerinti gyermekotthont vagy a nevelőszülő
lakóhelyét, ennek hiányában a területi
gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyét.
Gyermekjogi képviselőt rendel ki a
gyermek személyes képviseletére, a
gyermek jogainak az eljárás során történő
érvényesítésére.

146/1993.(X.26.)
Korm.rend. 30.§
(3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

214/2012.(VII.30.
) Korm.rend. 7.§
(3) c)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A menekültügyi hatóság megkeresésére
ügygondnokot rendel ki.

301/2007.(XI.9.)
Korm.rend. 62.§
(9)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A kiskorú szálláshelye szerint illetékes
járási gyámhivatal eljár a kiskorú jogainak
védelme, valamint a róla való gondoskodás
biztosítása érdekében a menekültügyi
hatóság kísérő nélküli kiskorú elismeréséről
rendelkező határozata alapján.

301/2007.(XI.9.)
Korm.rend. 67.§

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Eseti gondnokot rendel ki a menekültügyi
hatóság megkeresésére, amennyiben a
törvényes képviselő a személyes
meghallgatáson ismételt értesítés ellenére
sem jelenik meg.

301/2007.(XI.9.)
Korm.rend. 76.§
(3)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Eljár a kísérő nélküli kiskorú elhelyezése
érdekében a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal regionális
igazgatósága megkeresésére kiutasítási
akadály felmerülése esetén.

113/2007.(V.24.)
Korm.rend. 50.§

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi

Kezdeményezi a humanitárius célú

Gyámügyi
igazgatás

114/2007.(V.24)
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fővárosi és megyei

igazgatás

tartózkodási engedélynek a kísérő nélküli
kiskorú szálláshelye szerint illetékes
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
regionális igazgatósága általi kiállítását,
meghosszabbítását.

Korm.rend. 70.§
(1) c)

kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

Az idegenrendészeti hatóság megkeresésére
eljár a kísérő nélküli kiskorú elhelyezése
érdekében.

114/2007.(V.24)
Korm.rend. 72.§
(3); 117.§ (2)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala

Gyámügyi
igazgatás

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
regionális igazgatóságának a kísérő nélküli
kiskorú hontalanságának megállapítását
tartalmazó határozata alapján a kiskorú
lakóhelye, tartózkodási helye vagy
szálláshelye szerint illetékes járási
gyámhivatal eljár a kiskorú hontalan
jogainak védelme, a róla való gondoskodás,
illetve annak figyelemmel kísérése
érdekében.

114/2007.(V.24)
Korm.rend. 166.§
(5)

fővárosi és megyei
kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi)
hivatal járási (fővárosi
kerületi) gyámhivatala
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III.
Ügycsoport

Jegyző törvény által meghatározott hatáskörei:
Feladat -és hatáskör

Jogszabályhely Hatáskör gyakorlója 2013.01.01-től
1. Belügyi ágazat
1.) A jegyző választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos általános feladat- és hatáskörei
választási
1.
A helyi és az országgyűlési egyéni 1997. évi C. tv.
a települési önkormányzat
eljárás
választókerületi választási iroda vezetője az 35. § (1),(3)
jegyzője, és a főjegyző
illetékes jegyző. A területi választási iroda
vezetője a főjegyző.
választási
2.
Gondoskodik
arról,
hogy
a 1997. évi C. tv. 6. a helyi választási iroda vezetője
eljárás
választópolgárok felmerült kérdéseikre § (5), (6),
felvilágosítást kapnak
választási
3.
Megállapítja a szavazókörök számát, 1997. évi C. tv.
a helyi választási iroda vezetője
eljárás
sorszámát és területi beosztását, valamint a 10. § (1)
szavazóhelyiségek címét, figyelemmel
kíséri a szavazókörök kialakítását érintő
változásokat.
választási
4.
A két vagy több szavazókörrel rendelkező 1997. évi C. tv.
a helyi választási iroda vezetője
eljárás
településeken kijelöli azt a szavazókört, 10. § (2)
ahol azok a választópolgárok szavazhatnak.
választási
5.
A választás kitűzését követően a 1997. évi C. tv.
a helyi választási iroda vezetője
eljárás
személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai 12. §
és a választójoggal nem rendelkező
nagykorú polgárok nyilvántartása alapján
szavazókörönként
összeállítja
a
választójoggal
rendelkező
polgárok
névjegyzékét, és azon a változásokat
folyamatosan átvezeti.
választási
6.
Gondoskodik a névjegyzék közszemlére 1997. évi C. tv.
a helyi választási iroda vezetője
eljárás
tételéről és a helyben szokásos módon 14. § (1)
történő kihirdetéséről és tájékoztatja a
választópolgárokat
a
névjegyzékbe
vételükről
választási
7.
Gondoskodik
az
értesítő
és
az 1997. évi C. tv.
a helyi választási iroda vezetője
eljárás
ajánlószelvény
kiküldéséről,
azok 14. § (4)–(5)
kézbesítését ellenőrzi. A névjegyzék, az
értesítők és az ajánlószelvények technikai
elkészítésével megbízhat másik helyi
választási irodát, a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartását
kezelő központi szervet. Az értesítő és az
ajánlószelvény
kiküldésével
jelölő
szervezet vezetője vagy tagja nem bízható
meg.
választási
8.
Utólag felveszi a névjegyzékbe és erről 1997. évi C. tv.
a helyi választási iroda vezetője
eljárás
értesítő megküldésével tájékoztatja a 15. § (1)
névjegyzékből törvénysértően kihagyott, a
névjegyzék elkészítése után választójogot
szerzett,
valamint
a
választójogát
visszanyert választópolgárokat.
választási
9.
Törli a névjegyzékből azt, aki meghalt, aki 1997. évi C. tv.
a helyi választási iroda vezetője
eljárás
elvesztette választójogát, illetőleg akit 15. § (2)
lakcímének megváltozása miatt más
szavazókör névjegyzékébe vettek fel.
választási
10.
Névjegyzékbe való felvétel, továbbá a 1997. évi C. tv.
a helyi választási iroda vezetője
eljárás
korábbi névjegyzékből törlés, ha a 16. §
választópolgár
lakcímének
megváltoztatására a névjegyzék elkészítése
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11.

választási
eljárás

12.

választási
eljárás

13.

választási
eljárás

14..

választási
eljárás

15.

választási
eljárás

16.

választási
eljárás

17.

választási
eljárás

18.

választási
eljárás

után kerül sor.
Erre
irányuló
kérelem
alapján
a
választópolgárt felveszi a külképviseleti
névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakcíme
szerinti névjegyzékből. A kérelmezőt a
külképviseleti névjegyzékbe vételéről,
illetőleg a külképviseleti névjegyzékbe
vétel elutasításáról haladéktalanul értesíti.
A külképviseleti névjegyzék adatait a
magyarországi szavazást megelőző 8. napig
megküldi az Országos Választási Irodának,
amely külképviseletenkénti bontásban
elkészíti a külképviseleti névjegyzéket.
Elbírálja
a
névjegyzékből
(és
a
külképviseleti
névjegyzékből)
való
kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való
felvétel miatt benyújtott kifogásokat. Ha a
kifogásnak helyt ad, a névjegyzéket,
illetőleg a külképviseleti névjegyzéket
módosítja. Ha a kifogásnak nem ad helyt, a
kifogást legkésőbb a beérkezését követő
napon
megküldi
a járásbíróságnak,
Budapesten a Pesti Központi Kerületi
Bíróságnak. A bírósági eljárásban az
ügyvédi képviselet nem kötelező. A bíróság
a kifogásról a beérkezését követő 2 napon
belül dönt.
Indítványt tesz a szavazatszámláló bizottság
három tagjának és a póttagoknak a
személyére,
akiket
a
települési
önkormányzat képviselő-testülete választ
meg. Az egy szavazókörrel rendelkező
településen
nem választanak külön
szavazatszámláló bizottságot.
Indítványt tesz a helyi választási bizottság
három - az egy szavazókörrel rendelkező
településen öt – tagjának, és a póttagoknak
a személyére, akiket a települési
önkormányzat képviselő-testülete választ
meg.
Indítványt tesz az országgyűlési egyéni
választókerületi,
illetőleg
a
területi
választási bizottság három-három tagjának
és a póttagoknak a személyére, akiket a
fővárosi, megyei közgyűlés választ meg.
A póttagok vagy más szavazatszámláló
bizottság tagjai közül a bizottságot
kiegészíti.
A választási iroda tagjait a választási iroda
vezetője határozatlan időre bízza meg.
A választási iroda vezetője a felettes
választási iroda vezetője előtt, az egyes
közjogi tisztségviselők esküjéről és
fogadalmáról szóló törvény szerinti
szöveggel esküt tesz.
Közli a felettes választási iroda vezetőjével,
ha vele szemben kizárási ok merült fel és
kizárási ok felmerülése esetén közli azt a
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1997. évi C. tv.
20/B. § és 20/D §

a helyi választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
20/E §

a helyi választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
23.§ (1)

a helyi választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
23.§ (2)

a helyi választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
23.§ (3)

a területi választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
27. § (4)

a helyi választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
36. § (1) (2)

a helyi és a területi választási iroda
vezetője

1997. évi C. tv.
37. § (3)

a helyi választási iroda vezetője

19.

választási
eljárás

20.

választási
eljárás

21.

választási
eljárás

22.

választási
eljárás

23.

választási
eljárás

24.

választási
eljárás

25.

választási
eljárás

26.

választási

felettes szervvel. Kizárási ok esetén
felmenti a választási iroda tagját.
A vezetése alatt álló választási iroda
vonatkozásában ellátja a működéshez
kapcsolódó tájékoztatási és oktatási
feladatokat.
A területi választási iroda vezetője
illetékességi területén az országgyűlési
egyéni választókerületi és a helyi választási
iroda vezetője részére, az országgyűlési
egyéni választókerületi választási iroda
vezetője illetékességi területén a helyi
választási iroda vezetője részére a
törvényben meghatározott feladatainak
ellátásával kapcsolatban közvetlen utasítást
adhat.
Kifogás esetén ellenőrzi az ajánló szelvény
adatait, valamint a technikai nyilvántartást.
A szavazás napján megsemmisíti az
ajánlószelvényeket valamint a technikai
nyilvántartást.
A szavazást követő 3 napig biztosítja a
jegyzőkönyvek
egy
példányának
megtekintését.
Továbbá nyilvánosságra hozza a választás
nem hiteles eredményét tartalmazó
tájékozató adatokat.
Igazolást ad ki a lakóhelyétől távol szavazni
kívánó
választópolgár
részére.
Az
igazolásban feltünteti a választópolgár
nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, a
lakcíme
szerinti
választókerület
megjelölését, a települést, ahol a
választópolgár
szavazni
kíván,
a
választókerület megjelölését, továbbá az
igazolással
szavazásra
kijelölt
szavazóhelyiség címét.
Az igazolás kiadásakor a választópolgárt
külön nyilvántartásba veszi, egyidejűleg
törli a névjegyzékből, továbbá feltünteti a
névjegyzéken - ha az igazolás csak az első
fordulóra szól, a második forduló
névjegyzékén is - annak a településnek és
választókerületnek a megjelölését, ahova az
igazolás szól, és a külön névjegyzéket a
törvényi
határidő
leteltét
követően
megküldi az Országos Választási Iroda
részére.
A választás első fordulóját megelőző
harmadik napig a kiadott igazolás
bevonásával
egyidejűleg
kérelmére
visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit
igazolás kiadása miatt törölt onnan. A
választópolgár
a
lakóhelye
szerinti
névjegyzékbe történő visszavételét egy
alkalommal kérheti.
Az igazolás, valamint a személyazonosság
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1997. évi C. tv.
38. § (1)

a helyi választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
39. § (2)

a területi választási iroda vezetője,
és az országgyűlési egyéni
választókerületi választási iroda
vezetője

1997. évi C. tv. a helyi választási iroda vezetője
59. § (2)-(3)

1997. évi C. tv. a helyi választási iroda vezetője
75. § (2), 76.§ (2)

1997. évi C. tv. a lakóhely szerint illetékes helyi
89. § (4)
választási iroda vezetője

1997. évi C. tv. a lakóhely szerint illetékes helyi
89. § (5)
választási iroda vezetője

1997. évi C. tv. a lakóhely szerint illetékes helyi
89. § (6)
választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.

a tartózkodási hely szerint illetékes

eljárás

27.

választási
eljárás

28.

választási
eljárás

29.

választási
eljárás

30.

választási
eljárás

31.

választási
eljárás

és lakcím igazolására alkalmas igazolvány
alapján a választópolgárt felveszi a
névjegyzékbe,
továbbá
külön
nyilvántartásba veszi. Az igazolást a
választópolgártól bevonja, és azt, valamint
a külön nyilvántartást a választási iratok
között megőrzi. Ha az igazolás mindkét
választási fordulóra szól, a választás első
fordulójában az igazoláson feltünteti a
választópolgár névjegyzékbe vételének
tényét, és az igazolást lebélyegzi.
A mindkét választási fordulóra szóló
igazolást
az
első
fordulóban
a
választópolgár részére vissza kell adni.
Az Országos Választási Iroda a választás
második fordulóját megelőzően a helyi
választási irodák vezetőit tájékoztatja arról,
hogy a választás első fordulója mely
választókerületekben volt érvényes és
eredményes. Ezt az információt a helyi
választási iroda vezetője a szavazatszámláló
bizottságok rendelkezésére bocsátja.
A tartózkodási hely szerint illetékes helyi
választási iroda vezetője a választási
eredmény megállapítását követő nap 24
óráig - a személyes adatok kivételével - a
helyben szokásos módon közzéteszi a
választói névjegyzék azon adatait, amelyek
alapján egyértelműen megállapítható, hogy
az adott választókerületben hányan
szavaztak igazolással.
A külképviseleti névjegyzék adatait a
magyarországi szavazást megelőző 15.
napig küldi meg az Országos Választási
Irodának.
A polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartását kezelő központi
szerv az Európai Unió más tagállamai
névjegyzékbe
vett
állampolgárainak
nyilvántartásából az európai parlamenti
választások kitűzését követő 3 napon belül
adatszolgáltatást teljesít a választópolgár
lakóhelye szerint illetékes helyi választási
iroda
vezetője
részére,
aki
a
nyilvántartásban
szereplő
választópolgárokat
a
névjegyzék
összeállításakor felveszi a névjegyzékbe.
A helyi választási iroda vezetője az európai
parlamenti választás évének május 10.
napjáig továbbítja a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartását
kezelő központi szerv részére az Európai
Unió más tagállamai névjegyzékbe vett
állampolgárainak adatait. (családi és
utónevét, személyi azonosítóját, születési helyét,
magyarországi lakóhelyét, állampolgárságát, azt
a települést, szavazókört vagy választókerületet,
amelynek névjegyzékében a kérelmező az
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89. § (7)-(8)

helyi választási iroda vezetője, és
az igazolással szavazásra kijelölt
szavazatszámláló
bizottság
vezetője

1997. évi C. tv.
89. § (11)

a helyi választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
89. § (13)

a tartózkodási hely szerint illetékes
helyi választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
89 /B.§ (5)

a helyi választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
99 /E.§ (4)

a helyi választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
99 /D.§ (5)

a helyi választási iroda vezetője

állampolgársága szerinti államban legutoljára
szerepelt.)

32.

választási
eljárás

33.

választási
eljárás

34.

választási
eljárás

35.

választási
eljárás

36.

választási
eljárás

37.

választási
eljárás

Az
európai
parlamenti
választáson
választójogukat
külföldön
gyakorló
választópolgárok
nyilvántartásában
szereplő választópolgárokat a helyi
választási iroda vezetője a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás központi hivatalától
folyamatosan
kapott
adatszolgáltatás
alapján nem veszi fel a névjegyzékbe,
illetőleg törli a névjegyzékből, és erről
magyarországi lakcímén haladéktalanul
értesíti. Az Országos Választási Irodától
kapott értesítés alapján az Európai Unió
más tagállamának azon állampolgárát, aki
az Európai Unió más tagállamában jelezte,
hogy ott kíván szavazni, törli a
névjegyzékből és erről magyarországi
lakcímén haladéktalanul értesíti.
A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választása évének
január 1-jei lakosságszáma alapján február
15-ig meghatározza és a helyben szokásos
módon
közzéteszi
a
települési
önkormányzat
képviselő-testülete
megválasztható tagjainak számát. Az
egyéni választókerületek számát, sorszámát
és területét a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános
választása
évének
január
1-jei
lakosságszáma alapján állapítja meg, és e
döntését a helyben szokásos módon február
28-ig közzéteszi.
A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választása évének
január 1-jei lakosságszáma alapján február
15-ig meghatározza és a helyben szokásos
módon közzéteszi a megyei, fővárosi
közgyűlés
megválasztható
tagjainak
számát.
Kérelemre igazolás ad ki annak a
választópolgárnak,
aki
a
helyi
önkormányzati
képviselők
és
polgármesterek
általános
választásán
lakóhelyétől
távol
kíván
szavazni,
egyidejűleg a választópolgárt törli a
névjegyzékből.
Az igazolásban megjelöli a tartózkodási
helyet, ahol a választópolgár szavazni
kíván, és azt a névjegyzéken is feltünteti.
Az igazolás alapján a választópolgárt külön
nyilvántartásba veszi. Az igazolást és a
külön nyilvántartást a választási iratok
között megőrzi.
Ellátja a választópolgárok nemzetiségi
választói névjegyzékének összeállításával
kapcsolatos
feladatokat.
Értesíti
a
választópolgárokat a szavazás helyéről és
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1997. évi C. tv.
99 /G §

a helyi választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
102.§ (1) (2)

a helyi választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
102/A §

a területi választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
104. § (2)

a lakóhely szerint illetékes helyi
választási iroda vezetője

1997. évi C. tv.
104.§(3)

a tartózkodási hely szerint illetékes
helyi választási iroda vezetője,
vagy a szavazatszámláló bizottság

1997. évi C. tv.
115/F-G §

a helyi választási iroda vezetője

38.

2.)
39.

3.)
40.

41.

4.)
42.

5.)
43.

44.

6.)
45.

idejéről.
A
nemzetiségi
választói
névjegyzéket nyilvánosságra hozza.
helyi
Helyi népszavazás kezdeményezése esetén 1997. évi C. tv.
a helyi választási iroda vezetője
népszavazás az
aláírásgyűjtő
ív
hitelesítésével 133. §
kapcsolatos feladatok ellátása.
A jegyző tűzvédelemmel, katasztrófa védelemmel kapcsolatos feladat-és hatáskörei
Tűzvédelem Tűzjelzés és műszaki mentés jelzésének 1996. évi XXXI.
a települési önkormányzat jegyzője
továbbítása,
az
állandó
készenléti tv. 5. § (3)
szolgálatot ellátó tűzoltósághoz.
A jegyző anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
anyakönyvi
A házasságkötést az anyakönyvvezető csak Csjt. 3. § (2)
a települési önkormányzat jegyzője
igazgatás
a házasságkötési szándék bejelentését bekezdése
követő harminc nap utáni időpontra tűzheti
ki. A jegyző e határidő alól felmentést
adhat.
anyakönyvi
A testvérnek testvére vér szerinti Csjt. 8. § (2)
a települési önkormányzat jegyzője
igazgatás
leszármazójával, és a házastársnak volt bekezdése
házastársa egyenesági rokonával kötött
házassága nem érvénytelen, ha a jegyző
felmentést ad, akár a házasságkötés előtt,
akár utóbb, a házasság fennállása alatt.
A jegyző polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörei
LakcímA 14 éven aluli érintett, és az egészségügyi 1992. évi LXVI.
a települési önkormányzat jegyzője
nyilvántartás okból történő akadályoztatása esetén tv. 7. § (2)
átveszi
a
polgár
személyazonosító
igazolvány iránti kérelmét, ellenőrzi a
kérelmező
jogosultságát
és
személyazonosságát, ellátja a kérelem
továbbításával kapcsolatban hatáskörébe
utalt hatósági feladatokat.
A jegyző fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
fegyveres
Fegyveres biztonsági őrség létrehozására 1997. évi CLIX.
a települési önkormányzat jegyzője
biztonsági
vagy megszüntetésére irányuló eljárást tv. 1. § (2)
őrség
kezdeményezhet.
mezei
Az önkormányzati mezei őrszolgálat 1997. évi CLIX.
a települési önkormányzat jegyzője
őrszolgálat
esetében, a mezőőri járulék adók módjára tv. 19. § (3)
behajtandó köztartozásnak minősül. Az
eljárásra az ingatlan fekvése szerinti
települési önkormányzat jegyzője jogosult.
A jegyző szervezett bűnözéssel, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos
feladat-és hatáskörei
szervezett
Az üzletet közbiztonsági érdekből a 1999. évi LXXV. a települési önkormányzat jegyzője
bűnözés
büntető- vagy szabálysértési eljárás tv.5.§ (1)-(2)
visszabefejezéséig, de legfeljebb egy évi
szorítása
időtartamra a nyomozó, illetőleg a
szabálysértési hatóság kezdeményezésére
ideiglenesen bezárathatja, ha megállapítja,
hogy az üzlet működésével összefüggésben
az
üzlet
üzemeltetőjével
vagy
foglalkoztatottjával szemben önbíráskodás
csalás,
rablás,
kifosztás,
zsarolás,
emberrablás,
emberkereskedelem,
embercsempészés, üzletszerű kéjelgés
elősegítése, kitartottság , kerítés, visszaélés
kábítószerrel, tiltott kéjelgés, valamint a
szexuális szolgáltatásra való felhívás
tilalma miatt elkövetése miatt büntető-,
illetve szabálysértési eljárás indult.
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Az üzlet működési engedélyét visszavonja a 1999. évi LXXV. a települési önkormányzat jegyzője
szabálysértési, illetőleg a nyomozó hatóság tv.5.§ (3)
kezdeményezésére, a bűncselekményt,
illetve szabálysértést bírósági vagy hatósági
határozat jogerősen megállapította.
2. Földművelésügyi Ágazat
1. ) A jegyző szőlőtermesztéssel és borgazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
Szőlő- és
47.
Gondoskodik a termőhelyi kataszterbe 2004. évi XVIII.
a települési önkormányzat jegyzője
bortermelés
sorolás kezdeményezésének a települési tv. 3. § (6)
önkormányzat hirdetőtábláján, honlapján
vagy a helyi lapban való nyilvános
közzétételéről.
2.) A jegyző egyéb a földművelésügyi ágazatot érintő általános feladat- és hatáskörei
Föld48.
A
kialakítandó
vadászterület 1996. évi LV. tv. a települési önkormányzat jegyzője
művelésügy
résztulajdonosai közös képviseletének 14. § (3)
gyakorlása, amennyiben képviseletükről
másképp nem gondoskodnak.
Föld49.
Vadkár
megállapításával
kapcsolatos 1996. évi LV. tv. a települési önkormányzat jegyzője
művelésügy
hatáskörök: kárszakértő kirendelése, a 81.§ 81/A. § kc),
szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben l) pontja;
foglaltak alapján egyezség létrehozását
kísérli meg a felek között a kár 1994. évi LIII. tv.
megtérítésére vonatkozóan, határozatba 2.§ f.)
foglalja és jóváhagyja a létrejött
egyezséget, ha nem jött létre egyezség vagy
az nem hagyható jóvá, abban az esetben az
eljárást megszünteti.
3.) A jegyző állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
Állatvédelem
50.
Kérheti az állatvédelmi hatóságtól az eb 1998. évi XXVIII.
a települési önkormányzat jegyzője
tv. 24/A §. (8)
egyedi veszélyessé minősítését.
Állatvédelem
51.
Természetvédelmi oltalom alatt nem álló 1998. évi
a települési önkormányzat jegyzője
veszélyes állat tartásának, szaporításának XXVIII. tv. 20. §
engedélyezése, nyilvántartás vezetése
(2) bek.
Állatvédelem
52.
Tartási engedély kiadása természetvédelmi 1998. évi
a tervezett tartás helye szerint
oltalom alatt nem álló veszélyes állat XXVIII. tv. 21. § illetékes
települési
(fővárosi
országba való behozatalához.
(1) bek.
kerületi) önkormányzat jegyzője
Állatvédelem
53.
Hozzá kell bejelenteni a természetvédelmi 1998. évi
a tartás helye szerint illetékes
oltalom alatt nem álló veszélyes állat XXVIII. tv. 22. § települési
(fővárosi
kerületi)
eltűnését, elhullását.
(2) a.)-b.)
önkormányzat jegyzője
Állatvédelem
54.
Ha a természetvédelmi oltalom alatt nem 1998. évi
a tartás helye szerint illetékes
álló veszélyes állat tartója az engedélyben XXVIII. tv. 23.§
települési
(fővárosi
kerületi)
foglalt feltételeket nem, vagy nem (1) bek.
önkormányzat jegyzője
megfelelően teljesíti, illetve veszélyes
állatot engedély nélkül tart, vagy behoz az
országba, a tulajdonos költségére, a
feltételek biztosításáig a veszélyes állat
állatkertbe vagy más megfelelő helyre való
szállítását rendelheti el, vagy egyéb
megfelelő intézkedést hozhat.
Állatvédelem
55.
Gondoskodik a kóbor állat tulajdonjogának 1998. évi
a települési önkormányzat jegyzője
átruházásáról,
elkobzásáról,
végleges XXVIII. tv. 48/A.
elhelyezéséről.
§ (4)
Állatvédelem
56.
Ha a kedvtelésből tartott állat gazdája az 1998. évi
a tartás helye szerint illetékes
állatok védelmére vonatkozó jogszabályok XXVIII. tv. 43. § települési
(fővárosi
kerületi)
vagy hatósági határozat rendelkezésének (9)-(12)
önkormányzat jegyzője
szándékos vagy ismételt megsértésével az
állatának maradandó egészségkárosodását
vagy
elpusztulását
okozza,
és
a
88
46.

szervezett
bűnözés
visszaszorítása

57.

Állatvédelem

58.

Állatvédelem

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

kedvtelésből tartott vagy a jövőben tartandó
állat jóléte állatvédelmi bírság kiszabásával
és az állatvédelmi képzésen való részvételre
kötelezéssel sem biztosítható, állatvédelmi
bírság kiszabása mellett az állattartót állat
kedvtelésből való tartásától a jogsértés
súlyától függően 2-8 évre eltiltja.
Állatvédelmi bírságot szab ki.
1998. évi
XXVIII. tv. 43. §
(2)-(3)
Ellenőrzi
az
állatvédelmi
betartását és végrehajtását.

előírások 1998. évi
XXVIII. tv.
45/A. §

3. Igazságügyi Ágazat
1.) A jegyző Polgári Törvénykönyvvel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
birtokBirtokvédelmi
eljárások
(eljár 1959. évi IV. tv.
védelemi
birtokháborítási ügyekben, határozatot (tk.) 191. §-195. §
feladatok
hozhat a hasznok, károk, költségek
kérdésében).
2.) A jegyző polgári perrendtartással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
Polgári
Az önkormányzatokat, illetve szerveit 1952. évi III. tv.
perrendtartás érintő
perekben
meghatalmazottként (Pp.) 67. § (1)
eljárhat, illetve egyéb esetekben perbeli ea), eb), ed),
képviseletet láthat el.
329. §,
3.) A jegyző bírósági végrehajtással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
Bírósági
Kijelölheti az árverés megtartására szolgáló 1994. évi LIII. tv.
végrehajtás
helyiséget. Részére az árverési hirdetményt 119. § c), 121.§
kézbesíteni kell.
144. §
4.) A jegyző hagyatéki eljárással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
hagyatéki
A választás joga, ha az illetékességet a 2010. évi
eljárás
vagyon fekvése határozza meg, és több XXXVIII. tv
közjegyzői székhelyen működő közjegyző 4. § (4)
is eljárhatna.
hagyatéki
Eljárása során köteles gondoskodni az 2010. évi
eljárás
örökhagyó és a hagyatéki eljárásban XXXVIII. tv.
érdekeltek személyes adatainak védelméről. 14. §
hagyatéki
Ha a hagyatéki eljárás lefolytatásához adat 2010. évi
eljárás
vagy irat szükséges az illetékes hatóságot XXXVIII. tv
megkeresi az adatok átadása, okirat 16. § (1)
bemutatása vagy nyilatkozattétel céljából.
hagyatéki
A
bejelentőt
nyolc
napon
belül 2010. évi
eljárás
hiánypótlásra hívja fel. Az eljárást XXXVIII. tv
végzéssel
megszünteti.
Az
eljárás 19. § (3)-(4)
megindulását követő nyolc napon belül
megkezdi a leltározást.

66.

hagyatéki
eljárás

67.

hagyatéki
eljárás

Ő végzi a leltározást (kivéve azokat az 2010. évi
eseteket, amikor arra a közjegyző jogosult). XXXVIII. tv
21. § (1)
Ha adat merül fel arra vonatkozóan, hogy 2010. évi
az örökhagyó közjegyző, ügyvéd önálló XXXVIII. tv
bírósági végrehajtó, igazságügyi szakértő 28. § (2)
gyám vagy gondnok volt, az illetékes
szervet a szükséges intézkedések megtétele
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jegyző / a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
állat-egészségügyi hivatala
jegyző / a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatal járási
állat-egészségügyi hivatala

a települési önkormányzat jegyzője

a települési önkormányzat jegyzője

a települési önkormányzat jegyzője

a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző
a települési önkormányzat jegyzője
a települési önkormányzat jegyzője

a települési önkormányzat jegyzője

a települési önkormányzat jegyzője
a települési önkormányzat jegyzője

68.

hagyatéki
eljárás

69.

hagyatéki
eljárás

70.

hagyatéki
eljárás

71.

hagyatéki
eljárás

72.

hagyatéki
eljárás

73.

hagyatéki
eljárás

74.

hagyatéki
eljárás

75.

hagyatéki
eljárás

végett haladéktalanul értesíti az örökhagyó
haláláról.
A
szakmai
szervezet
részére
a 2010. évi
jegyzőkönyvet megküldi.
XXXVIII. tv
28. § (3)
A szükséges intézkedések megtétele végett 2010. évi
haladéktalanul értesíti a halálesetről az XXXVIII. tv
örökhagyó gondnokát, illetve gyámját.
28. § (4)
Ha az örökhagyó életbiztosítási vagy 2010. évi
halálesetre
szóló
balesetbiztosítási XXXVIII. tv
szerződése birtokába kerül, akkor a 28. § (5)
biztosítót az örökhagyó haláláról értesíti.
Ha indokoltnak tartja, akkor a leltározást a 2010. évi
vagyon fekvésének helyén a szemlére XXXVIII. tv
vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni. 29. § (1) c)
Ha
az
öröklésben
méhmagzat,
cselekvőképtelen/korlátozottan
cselekvőképes személy látszik érdekeltnek,
abban az esetben a törvényes képviselőt,
ügygondnokot és a nevében eljáró eseti
gondnokot, törvényes képviselővel vagy
meghatalmazottal nem rendelkező személy
részére kirendelt ügygondnokot vagy eseti
gondnokot meghallgatja.
Ha a leltár szerint a hagyatékban társasági,
illetve szövetkezeti részesedés van, - amíg a
leltárt meg nem küldték a közjegyzőnek,
biztosítási intézkedésként a tagsági
(szövetkezeti) jogok gyakorlására a társaság
(szövetkezet) vagy a működésében érintett
más személy, szervezet indokolt kérelmére
ügygondnokot rendelhet ki, ha az
intézkedés nyilvánvalóan a társasági
(szövetkezeti) vagyon megóvása vagy a
társaság
(szövetkezet)
működésének
biztosítása érdekében szükséges.
Ha arra hivatalból nem került sor, az
ügygondnokot
bármelyik
örökösként
érdekelt kérelmére a leltár megküldéséig a
jegyző végzésben kirendeli, és feladatáról a
végzés megküldésével egyidejűleg - ha az a
végrendelet későbbi előkerülése miatt
változik, akkor ismételten - tájékoztatja. Ha
valamennyi öröklésben érdekelt közös
kérelemben kéri meghatározott személy
ügygondnokul történő kirendelését, akkor a
kérelemben megjelölt személyt kell
kirendelni.
A jegyző által elrendelt biztosítási
intézkedést a jegyző maga foganatosítja. A
közjegyző által elrendelt biztosítási
intézkedés esetén a közjegyző annak
foganatosítása végett a vagyontárgy fekvése
szerint illetékes jegyzőt keresi meg, aki a
megkeresést
haladéktalanul
köteles
teljesíteni.
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a települési önkormányzat jegyzője
a települési önkormányzat jegyzője
a települési önkormányzat jegyzője

a települési önkormányzat jegyzője

2010. évi
XXXVIII. tv
30. § (3)

a települési önkormányzat jegyzője

2010. évi
XXXVIII. tv 32.
§ (2)

a települési önkormányzat jegyzője

2010. évi
XXXVIII. tv 32.
§ (4)

a települési önkormányzat jegyzője

2010. évi
XXXVIII. tv. 34.
§ (1)

a települési önkormányzat jegyzője

76.

hagyatéki
eljárás

77.

hagyatéki
eljárás

78.

hagyatéki
eljárás

79.

hagyatéki
eljárás

80.

hagyatéki
eljárás

81.

hagyatéki
eljárás

82.

hagyatéki
eljárás

83.

hagyatéki
eljárás

84.

hagyatéki
eljárás

85.

hagyatéki
eljárás

86.

hagyatéki
eljárás

87.

hagyatéki
eljárás

Felhívja
a
biztosítási
intézkedést
kérelmezőt, hogy a biztosítási intézkedés
foganatosításával várhatóan felmerülő
költségeket helyezze közjegyzői letétbe.
Ha
a
Magyar
Állam
öröklése
valószínűsíthető,
a
Magyar
Állam
kérelmére hozzájárulhat a hagyatékhoz
tartozó egyes ingóságok értékesítéséhez.
A biztosítási intézkedés foganatosításával
felmerült költséget végzésében kell
megállapítani.
Az átvett végintézkedést a hagyatéki
ügyben
eljáró
közjegyző
részére
ellenszolgáltatás nélkül, haladéktalanul
továbbítja.
A szóbeli végintézkedésről szóló iratot
átvevő vagy nyilatkozatot okiratba foglaló
jegyző az átvett iratot vagy a nyilatkozatról
szóló tanúsítványt ellenszolgáltatás nélkül
haladéktalanul továbbítja a hagyatéki
ügyben eljáró közjegyző részére.
Amint arról tudomást szerez, hogy az
örökhagyó
végrendeleti
végrehajtót
nevezett meg, haladéktalanul értesíti őt, és a
végrendelet rá vonatkozó tartalmát vele
közli.
Tájékoztatja a végrendeleti végrehajtót a
jogairól és kötelezettségeiről, valamint
felhívja
őt, hogy nyilatkozzon
a
megbízatása elfogadásáról.
A végrendeleti végrehajtó megbízatásának
létrejöttét vagy létre nem jöttét végzéssel
állapítja meg. Erről értesíti az öröklésben
érdekelteket és a közjegyzőt.
Amennyiben a végrendeleti végrehajtó
megbízatása a hagyatéki eljárás során
megszűnik, a megbízatás megszűnését
végzéssel megállapítja.
Ha az örökhagyó az esetleges külföldi
állampolgársága mellett halálakor magyar
állampolgársággal is rendelkezett, ennek
tisztázása
végett
megkeresi
az
állampolgársági ügyekben eljáró hatóságot.
Ha az örökhagyó kizárólag külföldi
állampolgár volt vagy a
magyar
állampolgárság
mellett
külföldi
állampolgársággal is rendelkezett, a
hagyatéki eljárás lefolytatásának tényéről
az
állampolgárság
szerinti
állam
Magyarországra akkreditált külképviseletét
közvetlenül értesíti.
A hagyaték leltározása során hozott
végzéseit a fellebbezésben foglaltaknak
megfelelően megváltoztathatja, de ha a
fellebbezésben foglaltaknak nem ad helyt,
köteles azt haladéktalanul megküldeni a
közjegyzőnek, aki végső soron felterjeszti a
bírósághoz.
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2010. évi
XXXVIII. tv. 36.
§ (2)

a települési önkormányzat jegyzője

2010. évi
XXXVIII. tv .
40. § (2)

a települési önkormányzat jegyzője

2010. évi
XXXVIII. tv.
42. §
2010. évi
XXXVIII. tv. 46.
§ (3)

a települési önkormányzat jegyzője

2010. évi
XXXVIII. tv
47. § (4)

a települési önkormányzat jegyzője

2010. évi
XXXVIII. tv 98.
§ (1)

a települési önkormányzat jegyzője

2010. évi
XXXVIII. tv. 98.
§ (2)

a települési önkormányzat jegyzője

2010. évi
XXXVIII. tv.
98. § (4)

a települési önkormányzat jegyzője

2010. évi
XXXVIII. tv
101. § (5)

a települési önkormányzat jegyzője

2010. évi
XXXVIII. tv
104. § (2)

a települési önkormányzat jegyzője

2010. évi
XXXVIII. tv.
104. § (3)

a települési önkormányzat jegyzője

2010. évi
XXXVIII. tv.
115. § (1) b)

a települési önkormányzat jegyzője

a települési önkormányzat jegyzője

A hagyatéki eljárás lefolytatása céljából az 2010. évi
a települési önkormányzat jegyzője
örökhagyó személyes adatait kezelheti.
XXXVIII. tv.
116. § (1)
hagyatéki
89.
A hagyatéki eljárás lefolytatása céljából az 2010. évi
a települési önkormányzat jegyzője
eljárás
eljárásban érdekelt természetes személy XXXVIII. tv.
személyes adatait kezelheti.
116. § (2)
hagyatéki
a települési önkormányzat jegyzője
90.
A hagyatéki eljárás lefolytatása céljából a 2010. évi
eljárás
hagyatéki eljárásban érdekelt jogalany XXXVIII. tv
képviselőjének adatait kezelheti.
116. § (3)
hagyatéki
91.
A jegyző a hagyatéki eljárás lefolytatása 2010. évi
a települési önkormányzat jegyzője
eljárás
céljából
a
hagyatéki
eljárásban XXXVIII. tv
közreműködő személyes adatait kezelheti.
117. § (1)
hagyatéki
92.
A hagyatéki eljárás lefolytatása céljából az 2010. évi
a települési önkormányzat jegyzője
eljárás
örökhagyó írásban tett végintézkedését XXXVIII. tv
őrzőjének vagy szóbeli végrendeletéről 117. § (2)
tudomással bíró személynek személyes
adatait kezelheti.
hagyatéki
93.
Adatot igényelhet a személyi adat- és 2010. évi
a települési önkormányzat jegyzője
eljárás
lakcímnyilvántartásból,
valamint
az XXXVIII. tv
anyakönyvvezetőtől.
118. § (1)
hagyatéki
94.
Adatot
igényelhet
a
gondnokoltak 2010. évi
a települési önkormányzat jegyzője
eljárás
nyilvántartásából, ha az örökhagyó XXXVIII. tv
gondnokság alatt állt.
118. § (2)
hagyatéki
95.
Adatot
igényelhet
az
ingatlan- 2010. évi
a települési önkormányzat jegyzője
eljárás
nyilvántartásból, az egyedi azonosító jellel XXXVIII. tv
ellátott
(lajstromozott)
vagyontárgyak 118. § (3)
nyilvántartásából,
és
a
zálogjogi
nyilvántartásból.
hagyatéki
96.
Adatot igényelhet a születési, házassági és 2010. évi
a települési önkormányzat jegyzője
eljárás
halotti
anyakönyvet
vezető XXXVIII. tv.
anyakönyvvezetőtől.
118. § (4)
hagyatéki
97.
A pénzforgalmi szolgáltatóktól igényelheti 2010. évi
a települési önkormányzat jegyzője
eljárás
az örökhagyó náluk kezelt vagyonára XXXVIII. tv
vonatkozó adatokat.
118. § (5)
5.) A jegyző közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
Közérdekű
98.
A
helyi
önkormányzati
szervekhez 2004. évi XXIX.
a települési önkormányzat jegyzője
bejelentések benyújtott panaszok és a közérdekű tv. 141. § (1)
bejelentések intézése.
Közérdekű
99.
Köteles írásba foglalni a szóbeli bejelentést. 2004. évi XXIX.
a települési önkormányzat jegyzője
bejelentések
tv. 141. § (4)
88.

hagyatéki
eljárás

100.

Közérdekű
bejelentések

Panasz, közérdekű bejelentés áttétele az 2004. évi XXIX.
eljárásra jogosult szervhez.
tv. 141. § (5)

a települési önkormányzat jegyzője

A panasz és a közérdekű bejelentés 2004. évi XXIX.
elbírálásával kapcsolatos feladatok ellátása. tv. 142. § (1)-(7),
143. § (1)-(4)
6.) A jegyző jogalkotással kapcsolatos feladat-és hatáskörei:
102. részvétel
Részt vesz a képviselőtestület zárt ülésein is 2011. évi
képviselőCLXXXIX. tv.
testület
46.§ (3)

a települési önkormányzat jegyzője

101.

103.

Közérdekű
bejelentések

ülésein
jogalkotás

A polgármesterrel együtt aláírja a helyi 2011. évi
önkormányzat
képviselőtestülete
által CLXXXIX. tv.
megalkotott rendeletet. Gondoskodik az 51.§ (1)
önkormányzati rendeletnek a képviselőtestület hivatalos lapjában vagy a helyben
szokásos módon történő kihirdetéséről. A
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a települési önkormányzat jegyzője

saját honlappal rendelkező önkormányzat
rendeletét a honlapján is közzéteszi. Az
önkormányzati rendeletet a kihirdetését
követően haladéktalanul megküldi a
kormányhivatalnak.
Ha az önkormányzati rendelet kihirdetett
szövege eltér az önkormányzati rendelet
aláírt szövegétől kezdeményezi az eltérés
helyesbítését. Az eltérés megállapítása
esetén a helyesbítés megjelentetéséről a
jegyző
az
önkormányzati
rendelet
kihirdetésével azonos módon gondoskodik.
A polgármesterrel együtt aláírja a
képviselőtestület ülésének jegyzőkönyvét.
A jegyzőkönyv közokirat, amelynek
elkészítéséről a jegyző gondoskodik. 15
napon belül köteles megküldeni azt a
kormányhivatalnak. A zárt ülésről külön
jegyzőkönyvet készít.
Részt vehet a bizottsági üléseken. Az
ülésről készült jegyzőkönyvet tizenöt napon
belül
köteles
megküldeni
a
kormányhivatalnak.
Vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a
közös önkormányzati hivatalt.

2011. évi
CLXXXIX. tv.
51.§ (3)

a települési önkormányzat
jegyzője, polgármester

2011. évi
CLXXXIX. tv.
52.§

a települési önkormányzat jegyzője

2011. évi
CLXXXIX. tv.
60.§

a települési önkormányzat jegyzője

104.

jogalkotás

105.

jogalkotás

106.

részvétel a
bizottságok
munkájában

107.

hivatalvezetés

108.

hivatalvezetés

109.

hivatalvezetés

110.

hivatalvezetés

111.

hivatalvezetés

Tanácskozási joggal vesz részt a képviselő- 2011. évi
a települési önkormányzat jegyzője
testület, a képviselő-testület bizottságának CLXXXIX. tv. 81.§
ülésén;
(3) d.

112.

hivatalvezetés

Jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő- 2011. évi
a települési önkormányzat jegyzője
testület szervének és a polgármesternek, ha CLXXXIX. tv. 81.§
a döntésük, működésük jogszabálysértő
(3) e.

113.

hivatalvezetés

Évente beszámol a képviselő-testületnek a 2011. évi
a települési önkormányzat jegyzője
CLXXXIX. tv. 81.§
hivatal tevékenységéről.

2011. évi
CLXXXIX. tv.
81.§
Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt 2011. évi
a települési önkormányzat jegyzője
államigazgatási ügyekben.
CLXXXIX. tv.
81.§ (3) a.
Gyakorolja a munkáltatói jogokat a 2011. évi
a települési önkormányzat jegyzője
polgármesteri
hivatal,
a
közös CLXXXIX. tv. 81.§
önkormányzati hivatal köztisztviselői és (3) b.
munkavállalói
tekintetében,
továbbá
gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az
aljegyző tekintetében;
Gondoskodik
az
önkormányzat 2011. évi
a települési önkormányzat jegyzője
működésével
kapcsolatos
feladatok CLXXXIX. tv. 81.§
ellátásáról.
(3) c.

(3) f.

114.

hivatalvezetés

Döntésre
előkészíti
a
polgármester 2011. évi
a települési önkormányzat jegyzője
hatáskörébe
tartozó
államigazgatási CLXXXIX. tv. 81.§
ügyeket;
(3) g.

115.

hivatalvezetés

Dönt azokban a hatósági ügyekben, 2011. évi
a települési önkormányzat jegyzője
CLXXXIX.
tv.
81.§
amelyeket a polgármester ad át;
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(3) h.

116.

hivatalvezetés

Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és 2011. évi
a települési önkormányzat jegyzője
CLXXXIX. tv. 81.§
önkormányzati hatósági ügyekben
(3) i.

117.

hivatalvezetés

A
hatáskörébe
tartozó
ügyekben
szabályozza a kiadmányozás rendjét.

2011. évi
CLXXXIX. tv.
81.§ (3) j.

a települési önkormányzat jegyzője

118.

közös
önkormányzati hivatal
vezetése

2011. évi
CLXXXIX. tv.
86.§

a közös önkormányzati hivatal
jegyzője, aljegyzője, megbízottja

119.

társulás

Köteles közös önkormányzati hivatal esetén
a képviselő-testület ülésén részt venni és ott
a szükséges tájékoztatást megadni. Az
érintett képviselő-testületek megállapodása
alapján köteles biztosítani az egyes
településeken történő ügyfélfogadást.
A társulási tanács ülésén tanácskozási
joggal részt vehet.

2011. évi
CLXXXIX. tv.
95.§ (5)

a társult önkormányzatok jegyzői

A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó 2011. évi
vagyonelemekről
nyilvántartást
kell CLXXXIX. tv.
vezetni.
Felelős.
az
önkormányzati 110.§ (1)
vagyonnyilvántartás
(vagyonkataszter)
folyamatos
vezetéséért,
az
adatok
hitelességéért.
121. vagyonA helyi önkormányzat költségvetési, a 2011. évi
gazdálkodás költségvetés
teljesítési
és
szakmai CLXXXIX. tv.
tevékenységének bemutatására, értékelésére 113.§
vonatkozó
adatainak
jogszabályban
meghatározott körét legalább évente a
helyben szokásos módon közzéteszi.
122. belső
Köteles belső kontrollrendszert működtetni, 2011. évi
kontrollamely biztosítja a helyi önkormányzat CLXXXIX. tv.
rendelkezésére álló források szabályszerű, 119.§ (3)-(4)
rendszer
működtetése gazdaságos, hatékony és eredményes
felhasználását. Köteles gondoskodni - a
belső kontrollrendszeren belül - a belső
ellenőrzés
működtetéséről
az
államháztartásért felelős miniszter által
közzétett módszertani útmutatók és a
nemzetközi belső ellenőrzési standardok
figyelembevételével. A helyi önkormányzat
belső ellenőrzése keretében gondoskodni
kell a felügyelt költségvetési szervek
ellenőrzéséről is.
123. törvényesGondoskodik a kormányhivatal vezetője 2011. évi
ségi
által a helyi önkormányzat törvényen CLXXXIX. tv.
felügyelet
alapuló
jogalkotási
kötelezettségének 138.§ (2)
pótlásaként megalkotott és kihirdetett
rendelet
SZMSZ-nek
megfelelő
közzétételéről.
4. Ipari és kereskedelmi ágazat
1. A jegyző ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
124. szerencseHa megállapítást nyer, hogy az üzletben 1991. évi
játék
engedély nélkül pénznyerő automatát XXXIV. tv.
működtetnek, akkor köteles az üzletet 26/A.§
120.

vagyongazdálkodás
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a települési önkormányzat jegyzője

a települési önkormányzat jegyzője

a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző

legalább 30 napra - ismételt jogsértés esetén
legalább 90 napra - ideiglenesen bezáratni.
Megküldi
véleményezésre
a
távhőszolgáltató
üzletszabályzatát
a
fogyasztóvédelmi hatóságnak;
Jóváhagyja a távhőszolgáltató által
kidolgozott üzletszabályzatot;

2005. évi
XVIII.tv. 7.§ (1)
a.)
2005. évi
XVIII.tv. 7.§ (1)
b.)

a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző

távhő

Ellenőrzi a távhőszolgáltató tevékenységét 2005. évi
az üzletszabályzatában foglaltak betartása XVIII.tv. 7.§ (1)
szempontjából;
c.)

a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző

128.

távhő

2005. évi
XVIII.tv. 7.§ (1)
d.)

a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző

129.

távhő

Jogosult a távhőszolgáltatótól az ellenőrzési
feladatainak teljesítése érdekében, annak
mértékéig eseti és rendszeres információt
kérni, az iratokba betekinteni, azokról
másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az
üzleti titkot tartalmazó iratokat is
Határozatban elrendelheti a felhasználási
helyre történő bejutást.

2005. évi
XVIII.tv. 7.§ (1)
e.)

a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző

130.

távhő

2005. évi
XVIII.tv. 7.§ (1)
e.)

a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző

131.

Kereskedelmi
engedélyezés

2005. évi CLXIV.
tv. 6.§ (8)

a települési önkormányzat jegyzője

132.

Kereskedelmi
engedélyezés

Megküldi előzetes véleményezésre a
fogyasztóvédelmi
hatóságnak
és
a
felhasználói
érdekképviseleteknek
a
távhőszolgáltatást érintő képviselő-testületi
előterjesztések tervezetét.
Világörökségi területen a szeszes italt
kimérő, árusító kereskedelmi, illetve
vendéglátó üzlet 24 óra és 6 óra közötti
nyitva tartásához a jegyző engedélye
szükséges. Az engedélyezési eljárásban a
rendőrség szakhatóságként vesz részt.
Kereskedelmi hatóságként hozzá kell
bejelenteni a kereskedelmi tevékenység
végzésének szándékát.

2005. évi CLXIV.
tv. 3.§ (1)

a települési önkormányzat jegyzője

125.

távhő

126.

távhő

127.

a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző

5. Környezetvédelmi Ágazat
1.) A jegyző környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei
133. KörnyezetGondoskodik a települési önálló vagy közös 1995. évi LIII. tv. a
települési
védelmi
környezetvédelmi program tervezetének a 12. § (8)
jegyzője, főjegyző
igazgatás
talajvédelmi és az ingatlanügyi hatósághoz,
az egészségügyi államigazgatási szervhez,
az illetékes megyei önkormányzathoz való
megküldéséről.
A
megyei
környezetvédelmi program tervezetét az
illetékes
regionális
területfejlesztési
konzultációs fórumnak is meg kell küldeni
véleményezésre.
134. Környezettelepülési
A
települési
és
a
megyei 1995. évi LIII. tv. a
védelmi
12.
§
(8)
jegyzője, főjegyző
önkormányzatot
érintő
ügyekben
igazgatás

gondoskodik az olyan jogerős vagy
fellebbezésre
tekintet
nélkül
végrehajthatóvá
nyilvánított
határozatoknak és környezetvédelmi
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önkormányzat

önkormányzat

hatósági
szerződéseknek
a
közzétételéről, amelynek végrehajtása
jelentős környezeti hatással jár.
135.

Környezetvédelmi
igazgatás

Bevonja a véleményezésbe az illetékes 1995. évi LIII. tv.
környezetvédelmi szerveket.
48/F. § (2)

a
települési
jegyzője, főjegyző

önkormányzat

136.

Természetvédelmi
igazgatás

1996. évi LIII. tv.
25. § (2) –(3)

a
települési
jegyzője, főjegyző

önkormányzat

137.

Természetvédelmi
igazgatás

Terület
védetté
nyilvánításának
előkészítésekor - ha az előkészítés helyi
jelentőségű védett természeti területté
nyilvánításra irányul - a helyi védetté
nyilvánítást
előkészítő
települési
önkormányzati jegyzőnek a terület védetté
nyilvánításának indokoltságát alátámasztó
iratok megküldése mellett meg kell keresnie
az igazgatóságot, hogy kívánja-e a terület
országos jelentőségű védett természeti
területté nyilvánítását. A helyi védetté
nyilvánítás esetén a védetté nyilvánító,
illetve a védettség feloldásáról rendelkező
önkormányzati rendeletet - nyilvántartási
célból - hivatalból megküldi az érintett
területen működő igazgatóságnak.
Felhívja a figyelmet a védettség tényére
(védett természeti terület és Natura 2000
terület táblával jelölése), kezdeményezi a
védetté nyilvánítás tényének bejegyzését,
illetve törlését az ingatlan-nyilvántartásba.

1996. évi LIII. tv.
26. § (1), (2)

a települési önkormányzat jegyzője

138.

Természetvédelmi
igazgatás

1996. évi LIII. tv.
27. § (1), (2)

a települési önkormányzat jegyzője

139.

Természetvédelmi
igazgatás

Károsodás veszélye esetén a területet egy
alkalommal, határozatban ideiglenesen
védetté nyilváníthatja, a veszélyeztető
tevékenységet
korlátozhatja,
felfüggesztheti, megtilthatja.
Helyi jelentőségű védett természeti
területen lévő erdőben fakitermelés
engedélyezése.

1996. évi LIII. tv.
33. § (4)

a települési önkormányzat jegyzője

140.

Természetvédelmi
igazgatás

Kezdeményezheti, hogy a védett természeti
terület vagy annak meghatározott része felett a
repülés számára tilos vagy korlátozott légteret
kelljen kijelölni;

1996. évi LIII. tv.
35. § (1) c.)

a települési önkormányzat jegyzője

141

Természetvédelmi
igazgatás
Természetvédelmi
igazgatás

Védett természeti területen lévő termőföld 1996. évi LIII. tv.
hasznosítási kötelezettségét felfüggeszti.
35. § (3)

a települési önkormányzat jegyzője

Védett természeti területen lévő közúton a 1996. évi LIII. tv.
közlekedést (tartózkodást) - ha az a védett 37. § (1)
természeti területet vagy értéket zavarja,
veszélyezteti, károsítja kezdeményezésére
az útügyi hatóság korlátozza vagy megtiltja.
A védett természeti területen lévő vagy azt
érintő víziúton a hajózási tevékenység
folytatását - ha az a védett természeti
területet vagy a természeti értéket zavarja,
veszélyezteti,
illetve
károsítja
kezdeményezésére - a hajózási hatóság
korlátozza vagy megtiltja.

a települési önkormányzat jegyzője

142.
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143.

Természetvédelmi
igazgatás

144.

Természetvédelmi
igazgatás

145.

Természetvédelmi
igazgatás

146.

Természetvédelmi
igazgatás

147.

Természetvédelmi
igazgatás

148.

Természetvédelmi
igazgatás
Természetvédelmi
igazgatás

149.

150.

Természetvédelmi
igazgatás

151

Természetvédelmi
igazgatás

152.

Hulladékgazdálkodás

153.

vízgazdálkodás

154.

vízgazdálkodás

155.

vízgazdálkodás

Védett természeti területen vagy annak
meghatározott részén a közlekedést és a
tartózkodást
korlátozhatja,
illetve
megtilthatja.
Védett természeti terület károsítása,
veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása
esetén köteles az ilyen magatartás
tanúsítóját a tevékenység folytatásától
eltiltani.
Védett természeti területen a hatáskörrel
rendelkező
hatóság
–
a
jegyző
kezdeményezésére - építési, telekalakítási
tilalmat, illetőleg egyéb, jogszabályban
meghatározott használati korlátozást köteles
elrendelni.
Engedély kiadása a védett természeti
területen végzett – a törvényben felsorolt tevékenységek folytatásához.
Engedélyezi vagy megtiltja a védett
fasorban lévő, valamint egyes védett fák és
cserjék
természetes
állapotának
megváltoztatását, kivágását Határozatát
közli az erdészeti hatósággal.
Határozatban dönt a kártalanítási igény
jogalapjáról és mértékéről.

1996. évi LIII. tv.
37. § (3)

a települési önkormányzat jegyzője

1996. évi LIII. tv.
37. § (2)

a települési önkormányzat jegyzője

1996. évi LIII. tv.
37. § (4)

a települési önkormányzat jegyzője

1996. évi LIII. tv.
38. § (1) és (3)

a települési önkormányzat jegyzője

1996. évi LIII. tv.
42. § (5)

a települési önkormányzat jegyzője

1996. évi LIII. tv.
72. § (5)

a települési önkormányzat jegyzője

Korlátozhatja,
felfüggesztheti
vagy
megtilthatja a védett természeti értéket és
területet
károsító
vagy
súlyosan
veszélyeztető tevékenységeket.
Az ügyfeleket kötelezheti az eredeti állapot
helyreállítására, különösen a károsodott
természeti érték és terület, továbbá a védett
természeti érték és terület helyreállítására,
illetve megelőzési, illetve helyreállítási
intézkedések megtételére.
Természetvédelmi bírság kiszabása

1996. évi LIII. tv.
78. § (1)

a települési önkormányzat jegyzője

1996. évi LIII. tv.
77. §

a települési önkormányzat jegyzője

1996. évi LIII. tv.
80. § (1) a); és e.)
továbbá 80.§ (2)
A jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott 2012. évi
hulladék elszállítására és kezelésére CLXXXV. tv.
kötelezi a hulladékbirtokost, ha a 61.§ (6)
kötelezettségének önként nem tesz eleget.
Véleményt nyilvánít a vízügyi hatóság 1995. évi LVII.
megkeresésére
a
nem
közművel tv. 44/C.§ (1)
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
átvételére köteles szennyvíztisztító telep,
szennyvízelvezető
mű
erre
kijelölt
elemének,
a
tavas
vagy
egyéb
szennyvíztisztító műnek kijelöléséhez.
A közszolgáltatás díját meghatározó 1995. évi LVII.
önkormányzati
rendelet
elfogadását tv. 44/D.§ (7)
megelőzően
a
közszolgáltató
költségelemzés
alapján
megfelelő
díjkalkulációt készít, amit a jegyző,
Budapesten a főjegyző terjeszti elő.
Intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat 1995. évi LVII.
és a felmerült költségek behajtása tv. 44/E.§ (4) (6)

a települési önkormányzat jegyzője
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az átadás helye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzője,
főjegyző

az átadás helye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzője,
főjegyző

települési önkormányzat jegyzője

156.

Talajvédelem

157.

Erdészeti
igazgatás

érdekében. A behajtott díjhátralékot,
késedelmi
kamatot,
valamint
a
közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban
felmerült és behajtott költségeit 8 napon
belül átutalja a követelés jogosultjának. (6)
A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek
tényéről és okáról igazolást ad a követelés
jogosultjának.
Ellátja a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó, szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó
adóztatási feladatokat.
Kezdeményezheti az erdő rendeltetésének
közérdekből történő megváltoztatását.

2003. évi
LXXXIX. tv. 24.
§

a települési önkormányzat jegyzője

2009. évi
XXXVII. tv.
27.§ (2) j)

a települési önkormányzat jegyzője

6. Közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazat
1. A jegyző közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
158. Közlekedési Igazolja azt a tényt, hogy a települési cím 1999. évi
adatszerinti ingatlan alkalmas a járművek LXXXIV. tv. 9.§
szolgáltatás
tárolására.
(5) b.)
159. Közlekedési A
gépjármű-adóztatási
feladatok 1999. évi
adatellátásához, közútkezelői feladatainak, LXXXIV. tv.
szolgáltatás
valamint
a
közterület
rendjének 19.§ (1) E.)
biztosításával összefüggő feladatainak
ellátásához adatokat igényelhet a közúti
közlekedési nyilvántartásból.
160. Közlekedési Tájékoztatja a közlekedés résztvevőit a 1988. évi I. tv. 3.
igazgatás
közlekedés biztonságát és zavartalanságát § (2)
jelentősen befolyásoló körülményekről.
161. Közlekedési Nyilvántartja a közút adatait, a forgalmi 1988. évi I. tv.
igazgatás
rendjét
meghatározó
jelzéseket,
az 34. § (3)
üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére
fordított költségeket.
Közlekedési
162.
Értesíti a bírság kiszabására jogosult 1988. évi I. tv.
igazgatás
hatóságot, ha helyi közút mellett, kijelölt 34. § (6)
pihenőhelyen vagy várakozóhelyen nem
utasforgalomból
származó
hulladékot
helyeztek el és az ilyen hulladék
elhelyezője azonosítható, továbbá a
hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának
lehet helye. A hulladékkezeléssel és az
eljárással kapcsolatos költségeit a hulladék
elhelyezőjével szemben érvényesíti.
163. Közlekedési Engedélyezi a helyi közút felbontását, 1988. évi I. tv.
igazgatás
egyéb létesítmény elhelyezését, a helyi 36. § (1)
közút területének egyéb nem közlekedési
célú elfoglalását.
A hozzájárulásban feltételeket írhat elő.
164. Közlekedési Engedélyezi az útcsatlakozás létesítését.
1988. évi I. tv.
igazgatás
39. § (1)
165.

Közlekedési
igazgatás

Kötelezheti a tulajdonost az építmény, 1988. évi I. tv.
útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére 41. § (2)
vagy megszüntetésére.
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a települési önkormányzat jegyzője
a települési önkormányzat jegyzője

a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző
a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző
a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző

a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző

a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző
a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző

A helyi közút műtárgyának minősülő 1988. évi I. tv.
a települési önkormányzat
burkolt árokba, csatornába vagy más 42. § (3)
jegyzője, főjegyző
vízelvezető létesítménybe a helyi közút
területén kívüli területekről származó
vizeket bevezetni csak a hozzájárulásával
szabad.
167. Közlekedési Hozzájárulása szükséges külterületen a 1988. évi I. tv.
a települési önkormányzat
igazgatás
helyi közút tengelyétől számított ötven 42/A. § (1) a)-c.) jegyzője, főjegyző
méteren, autópálya, autóút és főútvonal
esetén száz méteren belül építmény
elhelyezéséhez,
bővítéséhez,
rendeltetésének
megváltoztatásához,
nyomvonal
jellegű
építmény
elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics,
agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag
kitermeléséhez, valamint a helyi közút
területének határától számított tíz méter
távolságon belül fa ültetéséhez vagy
kivágásához. Belterületen - a helyi közút
mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátóipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú
építmény
építéséhez,
bővítéséhez,
rendeltetésének
megváltoztatásához,
valamint a helyi építési szabályzatban, vagy
a szabályozási tervben szereplő közlekedési
és közműterületen belül nyomvonal jellegű
építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez,
továbbá a helyi közút területének határától
számított két méter távolságon belül fa
ültetéséhez vagy kivágásához, továbbá
amennyiben az elhelyezendő létesítmény
dőlési távolsága a közút határát keresztezi.
7. Művelődési ágazat
1.) A jegyző közművelődési és közgyűjteményi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
168. Művelődési
Kihirdeti a helyben szokásos módon a 1997.évi CXL.
a települési önkormányzat
igazgatás
Közművelődési Tanács
megalakítását törvény 83. § (2)
jegyzője
célzó határozatokat.
169. Művelődési
Felszólítja
a
határozatot
benyújtó 1997. évi CXL.
a települési önkormányzat
igazgatás
szervezeteket a Tanács megalakítására, tv. 83. § (3),(5)
jegyzője
közzétételi feladatok ellátása.
170. Művelődési
A Tanács tagjaira, szervezeti és működési 1997. évi CXL.
a települési önkormányzat
igazgatás
rendjére, illetve megszűnésére vonatkozó tv. 83. § (11) a),
jegyzője
dokumentumokat a helyben szokásos b)
módon közzéteszi, illetve a település
lakosságának rendelkezésre bocsájtja.
8. Oktatási ágazat
171. közoktatás
A települési önkormányzat által fenntartott 2011. évi CXC.
a települési önkormányzat jegyzője
nevelési-oktatási intézmény esetén eljár a tv. 37. § (3)-(4)
jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott
kérelem, továbbá az óvodai felvétellel és az
óvodából való kizárással, a tanulói
jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági
viszony létesítésével, megszüntetésével, a
tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban
érdeksérelemre hivatkozással benyújtott
kérelem
tekintetében.
172. közoktatás
A köznevelési feladatokat ellátásával 2011. évi CXC.
a települési önkormányzat jegyzője
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166.

Közlekedési
igazgatás

173.

Közoktatás

174.

Közoktatás

kapcsolatban adatokat szolgáltatnak a KIR- tv. 44. § (2)
be.
Óvodások nyilvántartása
2011. évi CXC.
tv. 45. § (8)
Az intézményfenntartásra kijelölt szerv 2011. évi CXC.
útján az óvodás korú gyermekekről vezetett törvény 45. § (10)
nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek bekezdése
hiányában tartózkodási hely szerint
illetékes óvodának, általános iskolának.

Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti 2011. évi CXC.
csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a törvény 30. § (5)
nevelési-oktatási intézmény működtetése bekezdése
nem lehetséges, a településre kiterjedő
veszélyhelyzet esetében a jegyző a
fenntartó és a járási hivatal egyidejű
értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel
el.
9. Pénzügyi Ágazat
1.) A jegyző jövedéki eljárással kapcsolatos feladat- és hatáskörei
176. Pénzügyi
A jövedéki termékek kereskedelmi 2003. évi
igazgatás
forgalmazására
jogosító
működési CXXVII. törvény
engedélyekről szóló döntéseket, a nem 109. § (4)
kizárólag üzletben forgalmazható jövedéki
termék
forgalmazására
irányuló
bejelentések másolatát a bejelentések
nyilvántartásba vételét követően továbbítja
a vámhatóságnak.
175.

Közoktatás

2.) A jegyző egyéb, pénzügyi ágazathoz tartozó feladat- és hatáskörei
177. AdatAz állami adóhatóság megkeresésére, ha az 2003. évi XCII. tv.
szolgáltatás
elhunyt
magánszemély
adóügyével 52.§ (8)
összefüggésben
adóigazgatási
eljárást
folytat vagy azt kezdeményez, és ennek
során az örökösök személyének ismerete
szükséges, az adóhatóság megkeresésére
adatot szolgáltat a hagyatéki leltár
készítésének tényéről, a hagyatéki eljárást
lefolytató
közjegyző
nevéről
és
székhelyéről, valamint a rendelkezésére álló
hozzátartozói adatokról (név, cím).
178. AdóMint önkormányzati adóhatóság első fokon 2003. évi XCII. tv.
igazgatás
jár el a helyi adók, a belföldi rendszámú 81.§ és 82.§
gépjárművek
adója,
a
termőföld
bérbeadásából
származó
jövedelem
(ideértve a földjáradékot is) adóztatása, a
törvényben meghatározott esetben a
magánszemélyt terhelő adók módjára
behajtandó köztartozások ügyében.
179. AdóHelyi adó és gépjárműadó vonatkozásában 2003. évi XCII. tv.
igazgatás
a tízezer - magánszemélyek esetében az 55/B.§
ezer - forintot elérő adótartozással
rendelkező adózó nevét, címét és az
adótartozás összegét az esedékességet
követő 10. nap 0 órától a helyben szokásos
módon közzéteheti.
180. adatAz adózókról nyilvántartást vezet, az állami 2003. évi XCII. tv.
szolgáltatás
adóhatóság részére adatot szolgáltat.
24.§ (4) és 52.§ (4)
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a települési önkormányzat jegyzője
a települési önkormányzat jegyzője

a települési önkormányzat jegyzője

a települési önkormányzat jegyzője

a hagyatéki leltározásra illetékes
települési önkormányzat jegyzője

a települési önkormányzat
jegyzője

a települési önkormányzat
jegyzője

a települési önkormányzat

181.

adatszolgáltatás

182.

jogsegély

183.

ellenőrzés

184.

visszatérítés

185.

végrehajtás

186.

végrehajtás

g.)

jegyzője

2003. évi XCII. tv.
54.§ (4)

a települési önkormányzat
jegyzője

2003. évi XCII. tv.
69/E.§ (3)

a települési önkormányzat
jegyzője

2003. évi XCII. tv.
95.§ (6)

a települési önkormányzat
jegyzője

2003. évi XCII. tv.
124/C.§ (1)

a települési önkormányzat
jegyzője

2003. évi XCII. tv.
146.§ (1)-(2)

a települési önkormányzat
jegyzője, főjegyző

Az önkormányzati adóhatóság havonta, a 2003. évi XCII. tv.
hónapot követő hó 15. napjáig keresheti 161/A.§
meg az állami adóhatóságot a legalább 10
000 forintot elérő tartozás végrehajtása
céljából (helyi adó és gépjárműadó

a települési önkormányzat
jegyzője

Az adóztatási tevékenységéhez megkérheti
az állami adóhatóságtól a vállalkozási
tevékenységet
folytató
adózók
bejelentkezése, illetőleg változásbejelentése
alapján
nyilvántartott
adatokat.
Az
adóhatóság
a
tevékenysége
során
tudomására jutott, titoktartási kötelezettség
alá tartozó adatról, tényről, iratról,
körülményről hivatalból tájékoztatja a
másik adóhatóságot, ha az lehetővé teszi,
vagy valószínűsíti valamely adó (vámteher)
vagy adóhiány feltárását, behajtását.
A hatáskörébe tartozó adóval kapcsolatban
behajtási jogsegélyt felettes szerve útján, a
magyar megkereső hatóság közvetítésével
érvényesít.
Megbízás
alapján
bejegyzett
könyvvizsgáló, adótanácsadó, adószakértő,
vagy
okleveles
adószakértő
közreműködését veheti igénybe, ha a kettős
könyvvezetésre
kötelezett
adózó
ellenőrzéséhez szükséges szakértelemmel
rendelkező
adóellenőre
nincs,
az
adókötelezettségek
teljesítésének
ellenőrzéséhez.
Ha az Alkotmánybíróság, a Kúria, illetve az
Európai Unió Bírósága az adófizetési
kötelezettséget
előíró
önkormányzati
rendeletnek
magasabb
jogszabályba
ütközését, illetve az Európai Unió kötelező
jogi aktusába ütközését a döntés
kihirdetéséhez képest visszamenőleges
hatállyal állapítja meg és a döntés alapján
az
adózónak
visszatérítési
igénye
keletkezik, az első fokú adóhatóság az
adózó kérelmére a visszatérítést teljesíti.
A végrehajtást az első fokon eljáró
adóhatóság folytatja le. Az adók módjára
behajtandó
köztartozás
jogosultjának
megkeresése
alapján
magánszemély
esetében a belföldi lakóhely, szokásos
tartózkodási
hely
vagy
szokásos
fellelhetőségi helye, ennek hiányában
utolsó ismert belföldi lakóhelye szerint
illetékes
önkormányzati
adóhatóság,
Külföldi magánszemély esetén a fővárosi
főjegyző az illetékes önkormányzati
adóhatóság, ha az illetékes önkormányzati
adóhatóság a fenti illetékességi okok
sorrendje alapján nem határozható meg.
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végrehajtása). Az állami adóhatóság
megkeresése előtt megkísérli a tartozás
átvezetéssel és visszatartás útján történő
végrehajtását,
ha
ennek
feltételei
fennállnak.
187. nyomtatAz internetes honlapon és önkormányzat 2003. évi XCII. tv. a települési önkormányzat
ványok
hivatalos lapjában folyamatosan közzéteszi 175.§ (14)
jegyzője
közzététele
azt az adatformátumot, amelyben az
adóalany
az
ellenőrzés
során
az
elektronikus adathordozón tárolt adatokat
rendelkezésre bocsátja. Amennyiben az
adatformátum megváltozik, az adóhatóság
köteles a változást megelőzően legalább 30
nappal az új adatformátumot közzétenni.
termőföld
188.
A termőföld bérbeadásából származó 2003. évi XCII. tv. a föld fekvése szerint illetékes
bérbejövedelem (ideértve a földjáradékot is) 176.§ (3)
teleülési önkormányzat jegyzője,
adásából
adóztatása a föld fekvése szerint illetékes
főjegyző
származó
önkormányzati adóhatóság feladata. Az
jövedelem,
ebből származó valamennyi bevétel az
földjáradék
önkormányzat költségvetését illeti meg, és
az az önkormányzattól nem vonható el.
2. Szociális és gyámügyi ágazat
1.) A jegyző szociális ellátásokkal kapcsolatos feladat-és hatáskörei:
189. FoglalkozMegállapodás
kötése
álláskeresési 1991. évi IV. tv.
jegyző / a fővárosi és megyei
tatás
ellátásban részesülők ellenőrzésére
51/A. §
kormányhivatal járási hivatala
190.

Szociális
igazgatás

191.

Foglalkoztatás

192.

Foglalkoztatás

193.

szociális
igazgatás

194.

szociális
igazgatás

195.

szociális
igazgatás

196.

szociális
igazgatás

197.

szociális
igazgatás

Megszünteti
a
jogosulatlanul
és
rosszhiszeműen igénybe vett szociális
ellátás folyósítását és az igénybe vevőt az
ellátás megtérítésére kötelezi.
Közfoglalkoztatási jogviszony keretében
történő foglalkoztatás esetében a jegyző
nyilatkozata az irányadó abban a kérdésben,
hogy a felajánlott munkahely elfogadása az
álláskereső
számára
a
családi
körülményeire
tekintettel
hátrányos
következményekkel nem jár.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
jogosult személyek esetében a törvényben
meghatározott
adatokat
rögzíti
az
adatbázisban.
Adatbetekintési jog a szociális juttatásokra
való
jogosultság
feltételeinek
megállapításához.
Szociális ellátás megtérítésének elrendelése
esetén, a megtérítés, illetve a kamat
összegének
méltányosságból
való
csökkentése, elengedése.
Szociális ellátásra való jogosultság
megállapítása, az ellátás biztosítása,
fenntartása és megszüntetése céljából
nyilvántartást vezet, adatokat továbbít.
A területi idegenrendészeti hatóság
értesítése külföldi személy esetén, ha az
aktív korúak ellátása a 3 hónapot
meghaladja.
Az aktív korúak ellátására jogosultak
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1993. évi III. tv.
17.§ (1),(2)

jegyző / a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

1991. évi IV. tv.
54 § (10c)

lakóhely szerint illetékes a
települési önkormányzat jegyzője

1991. évi IV. tv
57/B. § (6)

a települési önkormányzat jegyzője

A 1991. évi IV.
tv. 57/C. § (3)

jegyző / a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

1993. évi III.
tv.(Sztv) 17. § (4)

jegyző / a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

1993. évi III. tv.
(Sztv.) 18. §, 19.§
(1), 22.§, 23.§

jegyző / a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

Sztv. 19. § (2)
bekezdése

a települési önkormányzat jegyzője

Sztv. 19. § (3)

a települési önkormányzat jegyzője

198.

szociális
igazgatás

199.

szociális
igazgatás

200.

szociális
igazgatás

201.

szociális
igazgatás

202.

szociális
igazgatás

203.

szociális
igazgatás

204.

szociális
igazgatás

205.

szociális
igazgatás

206.

szociális
igazgatás

tekintetében az állami foglalkoztatási
szervet
folyamatos
elektronikus
adatkapcsolat keretében tájékoztatja.
A jegyző adatokat ad át a szolgáltató
részére a természetbeni szociális ellátás
formájában
nyújtott
lakásfenntartási
támogatás érvényesítésével kapcsolatos
feladata teljesítése céljából.
Adatot közöl az adóalany kérelmére a
személyére
vonatkozó
nyilvántartási
adatokról a betekintési, a helyesbítési vagy
törlési jog érvényesítése mellett.
A
nyilvántartásban
kezelt
adatokat
statisztikai célra felhasználhatja, illetve
azokból
statisztikai
célra
adatot
szolgáltathat. Adatot kérhet a polgárok
személyi adatait és lakcímét nyilvántartó
szervtől,
valamint
az
ingatlanügyi
hatóságtól a szociális ellátásra való
jogosultság megállapítása céljából. Adatot
kérhet
a
természetben
nyújtott
lakásfenntartási támogatással támogatott
szolgáltatást nyújtó szolgáltatótól.
Szociális rászorultság esetén a jogosult
számára
foglalkoztatást
helyettesítő
támogatást, rendszeres szociális segélyt,
lakásfenntartási támogatást állapíthat meg.
A rendszeres szociális segélyre és a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
való
jogosultság
feltételeinek
felülvizsgálata és azok fennállása esetén az
ellátás tovább folyósítása. Az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének változása
esetén a rendszeres szociális segély új
összegének
megállapítása.
Tartós
jövedelemváltozás
vagy
az
egy
háztartásban élő családtagok létszám
változása esetén az ellátás összegét, illetve
a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
való jogosultság jövedelmi feltételének
fennállását felül kell vizsgálni.
A felülvizsgálat okán megváltozott havi
rendszeres szociális ellátás (rendszeres
szociális segély) összegének folyósítása.
A havi rendszeres szociális ellátás és
foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás
folyósításának megszüntetése, amennyiben
a
felülvizsgálat
eredményeként
a
jogosultság megszűnik.
Az aktív korúak ellátására való jogosultság
megállapítása és megszűntetése.

bekezdése
Sztv. 19. § (4)
bekezdése

a települési önkormányzat jegyzője

Sztv. 22. §

jegyző / a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

Sztv. 24.§ (1)-(4)

jegyző / a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

Sztv. 25.§ (3)

a települési önkormányzat jegyzője

Sztv. 25.§ (4),
(5), (5a); 25. § (6)

a települési önkormányzat jegyzője

Sztv. 25. § (9)

a települési önkormányzat jegyzője

Sztv. 25. § (10)

a települési önkormányzat jegyzője

Az Sztv. 33. §
(1), 34.§ (2); 36.§
(2); 37/B.§ (2)
Az aktív korúak ellátásának ismételt Az Sztv. 34. § (3)
megállapítása az aktív korú személyek bekezdése
részére a megszüntetéstől számított 36
hónapon belül, amennyiben a jogosultsági
feltételek fennállnak.
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a települési önkormányzat jegyzője
a települési önkormányzat jegyzője

207.

szociális
igazgatás

208.

szociális
igazgatás

209.

szociális
igazgatás
szociális
igazgatás

210.

211.
212.

szociális
igazgatás
szociális
igazgatás

213.

szociális
igazgatás

214.

szociális
igazgatás

215.

szociális
igazgatás

216.

szociális
igazgatás

217.

szociális
igazgatás

A jogellenesen munkát végző aktív korúak
ellátására jogosult személy ellátásának
folyósítását
a
munkaügyi
hatóság
határozata alapján egy hónap időtartamra
felfüggeszti.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás
összegének megállapítása az aktív korúak
ellátására
jogosult
személynek.
Közfoglalkoztatásban részt vevő személy
vonatkozásában
a
foglalkoztatást
helyettesítő támogatás felülvizsgálatát a
közfoglalkoztatás megszűnését követően
folytatja le.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
folyósításának szüneteltetése.
Rendszeres szociális segély megállapítása a
törvényben foglalt feltételeknek megfelelő,
aktív korúak ellátására jogosult személy
számára.
Rendszeres szociális segély szüneteltetése
és felfüggesztése.
Hajléktalan személyek vonatkozásában
az aktív korúak ellátására való jogosultság
megállapítása,
döntés
az
ellátás
fenntartásáról,
megszüntetéséről.
A hajléktalan személy részére megállapított
aktív korúak ellátására való jogosultságról
rendelkező határozatot közölni kell a
főjegyzővel.
Az aktív korúak ellátására jogosult
hajléktalanokról nyilvántartás vezetése,
gondoskodás a foglalkoztatást helyettesítő
támogatásnak vagy a rendszeres szociális
segélynek a hajléktalan személy által
meghatározott címre történő folyósításáról,
döntés a folyósítás szüneteltetéséről.
A villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a
távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a
szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az
albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti
kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös
költséghez,
illetve
a
tüzelőanyag
költségeihez lakásfenntartási támogatást
nyújt a feltételek szerinti jogosultnak
(normatív lakásfenntartási támogatás), vagy
az
adósságkezelési
szolgáltatásban
részesülő személynek.
Dönt
a
közgyógyellátásra
való
jogosultságról
az
önkormányzati
rendeletben meghatározott jogosultsági
feltételek alapján.
Közgyógyellátási
igazolvánnyal
térítésmentesen igénybe vehető havi
rendszeres gyógyító ellátási szükségletre
vonatkozó háziorvosi igazolás továbbítása
az egészségbiztosítási szerv részére.
Az egészségbiztosítási szerv által elismert
rendszeres gyógyító ellátások havi költségét
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Az Sztv. 34. § (4)
bekezdése

a települési önkormányzat jegyzője

Sztv. 35.§ (4)-(5)

a települési önkormányzat jegyzője

Sztv. 36. § (1)

a települési önkormányzat jegyzője

Sztv. 37. §;
37/A.§

a települési önkormányzat jegyzője

Sztv. 37/B. § (1)
és (1a)
Az Sztv. 37/C. §
(1) és (3)

a települési önkormányzat jegyzője

Az Sztv. 37/C. §
(2)-(5)

főjegyző

Az Sztv.38. § (1)
bekezdése

a települési önkormányzat jegyzője

Az Sztv. 50. § (4)
és (6) bekezdése

a települési önkormányzat jegyzője

Sztv. 50/A. § (4)

jegyző / a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

Sztv. 50/A. § (10)

jegyző / a fővárosi és megyei

a települési önkormányzat jegyzője
és a főjegyző

218.

szociális
igazgatás

219.

szociális
igazgatás

220.

szociális
igazgatás

221.

szociális
igazgatás

222.

szociális
igazgatás

223.

szociális
igazgatás

224.

Társadalombiztosítás

225.

foglalkoztatás
elősegítése

226.

foglalkoztatás
elősegítése

tartalmazó
szakhatósági
állásfoglalás
alapján dönt a kérelmező közgyógyellátásra
való
jogosultságáról,
annak
kezdő
időpontjáról,
és
a
jogosult
gyógyszerkeretéről.
Az egyéni gyógyszerkeret és az eseti keret Sztv. 50/B. § (1)megállapítása és felülvizsgálata.
(4)

kormányhivatal járási hivatala

Közgyógyellátottakról
nyilvántartás
vezetése,
a
nyilvántartás
adatainak
egyeztetése az egészségbiztosítási szervvel.
Házi segítségnyújtás igénybevétele kapcsán
szakértőt kér fel, hogy végezze el az
igénylő gondozási szükségletének a
vizsgálatát.
A
családok
segítése
érdekében
veszélyeztetettséget
és
krízishelyzetet
észlelő jelzőrendszer részeként jelzi a
családsegítést
nyújtó
szolgáltatónak,
intézménynek, ha segítségre szoruló
családról, személyről szerez tudomást.
A bentlakásos intézmény vezetőjének
megkeresésre tájékoztatást ad a jogosult
tartózkodási
helyéről;
a
beköltözés
elmaradásának indokairól; az intézményi
ellátás
igénybevételének
várható
időpontjáról, ha a jogosult a bentlakásos
intézménybe az igénybevételre biztosított
időtartamon belül nem költözik be, és
ennek okáról az intézmény vezetőjét nem
értesíti.
A 2012. január 1-jét megelőzően
megállapított rendszeres szociális segély
összegét 90 napon belül felülvizsgálja és
intézkedik a folyósításról.
Bejelentést tesz az egészségbiztosítási
szervnek az aktív korúak ellátására való
jogosultság
keretében
megállapított
pénzbeli ellátásban részesülő személyekről,
a szociális rászorultság megállapításáról az
ellátást
megállapítását,
illetve
megszüntetését követő 10 napon belül.
Közfoglalkoztatással összefüggő jegyzői
feladatok ellátása (nyilatkozat, adatbázis
vezetése stb.)
Az állami foglalkoztatási szerv és a
települési önkormányzat megállapodhat az
álláskeresési
ellátásban
részesülő
álláskeresők
ellenőrzéséről.
A
megállapodás
alapján
a
települési
önkormányzat jegyzője hatósági ellenőrzést
végez arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzat területén állandó vagy
ideiglenes
lakóhellyel
rendelkező,
álláskeresési
ellátásban
részesülő
álláskereső folytat-e e törvénybe ütköző
kereső tevékenységet. Az ellátás folyósítása
alatt
történő
kereső
tevékenység
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Az Sztv. 52. § (1)
és (2) bek.

jegyző / a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

Sztv. 63.§ (4)

a települési önkormányzat jegyzője

Sztv. 64.§ (2)

jegyző / a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

Sztv. 95.§ (3)

a települési önkormányzat jegyzője

Sztv. 140/H. § (2)

a települési önkormányzat jegyzője

1997. évi LXXX.
tv. 44/A. § (2)

jegyző / a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

1991. évi IV. tv.
54. § (10c) és
57/B. § (6)
1991. évi IV. tv
51/A.§

a települési önkormányzat jegyzője

jegyző / a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási hivatala

a települési önkormányzat jegyzője

folytatásáról és annak
írásban
tájékoztatja
foglalkoztatási szervet.

bizonyítékairól
az
állami

2.) A jegyző gyámügyi igazgatással, gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai:
gyámügyi
227.
Rendszeres
gyermekvédelmi 1997. évi XXXI. a települési önkormányzat jegyzője
igazgatás
kedvezményre
való
jogosultság tv. 18. § (1) a);
megállapítása a jogosult gyermek 19.§ (2) 20.§ (2)
számára.
gyámügyi
228.
A
rendszeres
gyermekvédelmi 1997. évi XXXI. a települési önkormányzat jegyzője
igazgatás
kedvezményre való jogosultság iránti tv. 19. § (8)-(9)
kérelem elutasítása, illetve megszüntetése.
229.

gyámügyi
igazgatás

230.

gyámügyi
igazgatás

231.

gyámügyi
igazgatás

232.

gyámügyi
igazgatás

233.

gyámügyi
igazgatás
gyámügyi
igazgatás

234.

235.

gyámügyi
igazgatás

Intézkedik az önkormányzati rendeletben
megállapított rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás folyósításáról.
Házasságkötés esetén a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság megszüntetése.
Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek,
akinek
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága a tárgyév
augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév
augusztus hónapjára tekintettel, akinek a
tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév
november
hónapjára
tekintettel
természetbeni
támogatást
nyújt
fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint
tanszer
vásárlására
felhasználható
Erzsébet-utalvány formájában.
Megállapítja a kiegészítő gyermekvédelmi
támogatásra
való
jogosultságot
a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
gyermek
gyámjául
rendelt, tartásra
köteles
hozzátartozója részére.
Megállapítja az óvodáztatási támogatásra
való jogosultságot.
A gyermek bántalmazása, illetve súlyos
elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos
veszélyeztető ok fennállása, továbbá a
gyermek önmaga által előidézett súlyos
veszélyeztető
magatartása
esetén
kapcsolattartás,
környezettanulmány
elkészítésének,
helyszíni
szemle
elrendelésével kapcsolatos feladatok.
Megkeresésre
környezettanulmányt
készít.
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1997. évi XXXI. a települési önkormányzat jegyzője
tv. 18. § (4)
1997. évi XXXI. a települési önkormányzat jegyzője
tv. 20. § (4)
1997. évi XXXI. a települési önkormányzat jegyzője
tv. 20/A §

1997. évi XXXI. a települési önkormányzat jegyzője
tv. 20/B. § (2), (4)
a), b), 20/B. § (6)
a) b), 20/B. § (7)
b)
1997. évi XXXI. a települési önkormányzat jegyzője
tv. 20/C §
1997. évi XXXI. a települési önkormányzat jegyzője
tv. 130/A. §

1997. évi XXXI. a települési önkormányzat jegyzője
tv. 130. §

IV.

Jegyző kormányrendelet által meghatározott hatáskörei:

1. Belügyi ágazat
1.
Kommunáli
s igazgatás

2.

Kommunáli
s igazgatás

3.

Menekültü
gy

4.

Menekültü
gy

5.

Lakcímnyil
vántartás

6.

Lakcímnyil
vántartás

7.

Lakcímnyil
vántartás

8.

Lakcímnyil
vántartás

Az elhalálozás helye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzője felszólítja
azt, aki törvény alapján a temetésre
kötelezett, és a kötelezettségét nem teljesíti,
hogy annak 15 napon belül tegyen eleget.
Ha a kötelezett a felszólításnak nem tesz
eleget, az elhunytat közköltségen kell
eltemetni, melynek helyéről és idejéről a
temetésre kötelezettet értesíteni kell.
A helyben szokásos módon minden évben
tájékoztatja a lakosságot: az engedélyezett
fürdővizekről, a kijelölt fürdőhelyekről, a
fürdési tilalom elrendeléséről és
feloldásáról.
Amennyiben a befogadott, illetve az
emberkereskedelem
áldozatává
vált
harmadik
országbeli
állampolgár
magyarországi temetéséről a települési
önkormányzat
képviselő-testülete
gondoskodott, ezzel járó igazolt kiadásait a
jegyző igénylésére a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal megtéríti.
Érvényesíti a 2008. január 1-je előtt
megtérítési
kötelezettséggel
nyújtott
támogatásokra fennálló visszafizetési igényt
a támogatási szerződésben foglaltaktól
függően. Félévente tájékoztatja a Hivatalt a
törlesztésről, ha a menekült a 2008. január
1-je előtt megkötött szerződés alapján az
otthonteremtési
támogatás
törlesztő
részleteit az önkormányzathoz fizeti be.
A polgár adatainak szolgáltatását korlátozó
vagy tiltó nyilatkozata, illetőleg annak
visszavonása előterjesztésének helye.
Gondoskodik az adatváltozás
nyilvántartáson történő átvezetéséről.
Címnyilvántartást vezet az illetékességi
területén lévő címekről.
Elvégzi a címmegállapítást a közterület
elnevezéséről, a települések szétválásáról és
egyesüléséről, a területátcsatolásról hozott
határozatok alapján. A területváltozásról
értesíti a központi szervet. Az
adatváltozásokat és adatjavításokat átvezeti
a címnyilvántartáson. A területszervezési
változásokról adatokat szolgáltat a központi
szerv megkeresésére.
A nyilvántartás folyamatos és naprakész
vezetése érdekében gondoskodik az
illetékességi területén bekövetkezett
adatváltozások, valamint az illetékességi
területén lakcímmel rendelkező polgár
adatváltozásának és adatjavításának
nyilvántartáson történő átvezetéséről.
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145/1999. (X. 1.)
Korm. rend. 30. §
(1)–(2)

jegyző

78/2008. (IV. 3.)
Korm. rend. 11. §
(4)

jegyző

114/2007. (V.
24.) Korm.
rendelet 88. § (4)
bek.

jegyző

301/2007. (XI.9.)
Korm.rend. 110.§
(1)-(2)

jegyző

146/1993. (X.26.)
Kormr. 1.§-2.§

jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
jegyző

146/1993. (X.
26.) Korm. rend.
7. § (1)
146/1993. (X.26.)
Kormr. 6. § (3)(4) és 7. § (1)-(2)

146/1993. (X.26.)
Kormr. 9. § (1)

jegyző

jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatala

9.

Lakcímnyil
vántartás

10.

Lakcímnyil
vántartás

11.

Lakcímnyil
vántartás

12.

Lakcímnyil
vántartás

13.

Lakcímnyil
vántartás

14.

Lakcímnyil
vántartás

15.

Lakcímnyil
vántartás

16.

Lakcímnyil
vántartás

A feldolgozott adatváltozások és
adatjavítások alapiratait, valamint a leadott
személyi azonosítóról és lakcímről szóló
hatósági igazolványt haladéktalanul
továbbítja a járási hivatalnak.
A hatósági igazolvánnyal összefüggő
hatósági ügyben első fokon jár el a vérszerinti (titkos) örökbefogadás vagy a
névadatok megváltozása esetén, továbbá a
nyilvántartásba vétellel vagy a
lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban.
Továbbítja a illetékes járási hivatalnak a
hatósági igazolvány kitöltéséhez szükséges
adatokat, iratokat.
Átadja a hatósági igazolványt a
nyilvántartásba vételre, illetve a
lakcímbejelentésre irányuló eljárás során
egyéb esetekben.

146/1993. (X.26.)
Kormr. 9. § (2)

jegyző

146/1993. (X.26.)
Kormr. 17. § (1)
a); (3)

jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatala

146/1993. (X.26.)
Kormr. 18. § (6)
c)

Ellátja a költözéssel nem járó címváltozás
miatt hivatalból kiállított hatósági
igazolvány személyes átadásával
kapcsolatos teendőket.
Adatszolgáltatás az SZL-ből ugyanazon
települési
önkormányzat
képviselő
testületének, polgármesterének, illetve a
polgármesteri
hivatal
ügyintézőjének
feladatai ellátásához, feltéve, hogy ezt
törvény vagy törvény felhatalmazása
alapján önkormányzati rendelet lehetővé
teszi. Az adatszolgáltatást fel kell tüntetni
az adatszolgáltatási nyilvántartásban.
Eljár a polgár lakcímbejelentésével,
tartózkodási hely megszüntetésével
kapcsolatos ügyekben.

146/1993. (X.26.)
Kormr. 19/A. §
(3)-(4)

jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
jegyző

Ellenőrzi a bejelentett lakcím valódiságát.
Dönt a bejelentkezés elutasításáról
amennyiben a bejelentett lakcím nem valós
vagy a bejelentőlapot a szállásadó nem írta
alá, vagy a bejelentés egyéb okból nem
felel meg a lakcímbejelentésre vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek.
Értesíti az idegenrendészeti hatóságot a
bevándorolt, a letelepedett jogállású polgár,
valamint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyt érintő fenti
tárgyban hozott határozatáról.
Hivatalból állapítja meg a lakcím
érvénytelenségét
és
az
érvénytelen
lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív
jelzéssel szerepelteti, ha a bejelentkezés
elfogadása után állapítja meg, hogy a
bejelentett lakcím nem valós. Értesíti az
idegenrendészeti hatóságot a bevándorolt, a
letelepedett jogállású polgár, valamint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával

146/1993. (X.26.)
Kormr. 34. § (1)
és (4).
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146/1993. (X.26.)
Kormr. 27. § (1)

jegyző

146/1993. (X.
26.) Korm. rend.
29. § (1)

jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatala

146/1993. (X.26.)
Kormr. 34. § (3)
és (4)

jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatala

17.

Lakcímnyil
vántartás

18.

Lakcímnyil
vántartás

19.

Lakcímnyil
vántartás

20.

Lakcímnyil
vántartás

21.

Lakcímnyil
vántartás

22.

Lakcímnyil
vántartás

23.

Lakcímnyil
vántartás

24.

Lakcímnyil
vántartás

25.

Személyazonosító
igazolvány

26.

Személyazonosító
igazolvány

27.

Személyazonosító

rendelkező személyt érintő fenti tárgyban
hozott határozatáról.
Ha a polgár által bejelentett lakcím nem
szerepel a helyi címnyilvántartásban, de a
lakcím valódiságát hitelt érdemlően
igazolja, a bejelentést elfogadja és
egyidejűleg a nyilvántartást módosítja.
Kérelemre állapítja meg a lakcím
érvénytelenségét és az érvénytelen
lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív
jelzéssel szerepelteti, ha a polgár igazolja,
hogy a lakásába bejelentett személy
ténylegesen nem lakik ott.
A lakcím érvénytelenítése, illetőleg „fiktív”
jelzés szerepeltetése esetén az érintett
polgár
lakcímigazolványának
érvénytelenségét a nyilvántartásba bejegyzi.

146/1993. (X.26.)
Kormr. 34. § (2)

jegyző

146/1993. (X.26.)
Kormr. 35.§ (3)

jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatala

146/1993. (X.26.)
Kormr. 35.§ (4)

jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatala

Eljár a mozgószállás (mozgó lakókocsi,
hajón lévő szállás, kihelyezett idényszállás)
bejelentésével kapcsolatban. Lakó- vagy
tartózkodási hely címeként a munkáltató
székhelyét, ennek hiányában telephelyét
jegyzi be a nyilvántartásba.
Eljár a hajléktalanszálláson tíz napot
meghaladóan tartózkodó lakcím nélküli
személy lakcímbejelentési ügyében.

146/1993. (X.26.)
Kormr. 36.§ (2)

Átvezeti
a
nyilvántartáson
a
lakcímbejelentés adatait, megküldi a
bejelentőlapot valamint a leadott hatósági
igazolványt a lakóhely szerint illetékes
járási hivatalnak.
A polgár három hónapon túli külföldi
tartózkodását, továbbá annak megszűnését
tartalmazó bejelentését feldolgozza, majd a
bejelentőlapot haladéktalanul megküldi a
központi szervnek.
A tartózkodási hely megszüntetéséről vagy
megújításáról értesíti a központi szervet.

146/1993. (X.26.)
Kormr. 39. § (1)

A személyes megjelenésben –egészségügyi
okból – akadályozott és a 14 éven aluli
kérelmező az állandó személyazonosító
igazolvány kiadására irányuló kérelmét a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
illetékes jegyzőnél is előterjesztheti, aki a
kérelmet megküldi a járási hivatalnak.
A talált személyazonosító igazolványt a
találás helye szerint illetékes jegyzőnek kell
leadni, aki haladéktalanul megküldi a
találás helye szerint illetékes járási
hivatalnak.
A polgár kérelmére nyilvántartott adatairól
tájékoztatást kell adni. A kérelem a polgár

168/1999.
(XI.24.)
Korm.rend. 15.§
(3)

109

146/1993. (X.26.)
Kormr. 36.§ (3)

jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
jegyző

146/1993. (X.26.)
Kormr. 40. § (1)(2)

jegyző

146/1993. (X.26.)
Kormr. 41. §

jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatala
jegyző

168/1999.
(XI.24.)
Korm.rend. 33.§
(1) a)

jegyző

168/1999.
(XI.24.)

jegyző

igazolvány

lakó- vagy tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőnél is előterjeszthető. A
jegyző a nála előterjesztett kérelmet
megküldi a központi szervnek a
tájékoztatási
kötelezettség
teljesítése
céljából.
28.
Szépkorúak A KEKKH-tól történt adatátvételt követő
15 napon belül elektronikus úton jelzi a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, hogy a
szépkorú személlyel egyeztetett időpontban
gondoskodik-e a személyes köszöntésről, és
ennek keretében az Igazgatóság által a
részére megküldött okirat átadásáról.
29.
Tűzszerész Elhagyott robbanótest vagy annak tűnő
eti
tárgy bejelentéséről a területileg illetékes
mentesítés
rendőri szerv értesítése valamint a
bejelentés alapján intézkedések tétele.
2. Egészségügyi ágazat
30.
Egészségüg Egészségügyi feladat-és hatáskörében a
yi igazgatás képviselő-testület döntéséig – a
bölcsődevezető javaslatára – megállapítja
az önkormányzati bölcsődék nyitvatartási
rendjét.
31.
Egészségüg A tüdőszűrő-vizsgálat elvégzésével
yi igazgatás kapcsolatos ügyviteli és technikai feladatok
ellátásának megszervezéséről való
gondoskodás.

Korm.rend. 40.§
(2)-(3)

255/2008. (X.
21.) Korm.
rendelet 2. § (4)
bek.

jegyző

142/1999. (IX. 8.)
Korm. rend. 2. §
(1)–(2)

jegyző

22/1992. (I. 28.)
Korm. rend. 8. §
c)

jegyző

22/1992. (I. 28.)
Korm. rend. 8. §
e)

jegyző

32.

Egészségüg
yi igazgatás

Igazolás a kérelmező részére, hogy az
elmebetegeket gondozásban, ellátásban és
felügyeletben tudja részesíteni.

22/1992. (I. 28.)
Korm. rend. 8. §
i)

jegyző

33.

Egészségüg
yi igazgatás

43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet 8.
§ (5)

jegyző

34.

Egészségüg
yi igazgatás

43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet
19. § (6)

jegyző

35.

Egészségüg
yi igazgatás

43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet
21. § (13) bek. b)

jegyző

36.

Egészségüg
yi igazgatás

Területi ellátási kötelezettséggel működő
háziorvosi szolgálat finanszírozásához
igazolja az érintett körzet lakosságszámát
az OEP számára.
Ügyeleti szolgáltatás finanszírozásához
igazolja az OEP számára, hogy a
településen tartózkodó személyek száma a
településen lakóhellyel rendelkező
személyek számának legalább kétszerese.
A területi védőnői ellátást biztosító
szolgáltató a védőnői szolgálat által
ellátandók létszámát bejelenti az OEP-nek.
A körzet 0-7 éves korú lakosságának
számát és az oktatási intézménybe nem
járó, otthon gondozott tanköteles korúak
számát a területileg illetékes jegyző
ellenjegyzése alapján jelenti be.
A fogászati alapellátási körzet
lakosságszámát igazolja az OEP számára.

43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet
23. § (2)

jegyző

343/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
1. § (1)

járásszékhely
települési
önkormányzat
jegyzője/fővárosi
kerületi

3. Építésügyi ágazat
37.
Építésügyi
Első fokú építésügyi hatósági feladatokat
igazgatás
ellátó általános építésügyi hatóság az
építmények, építési tevékenységek
tekintetében.
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38.

Építésügyi
igazgatás

39.

Panelprogr
am

40.

Panelprogr
am

41.

Panelprogr
am

42.

Panelprogr
am

43.

Építésügyi
igazgatás

44.

Építésügyi
igazgatás

45.

Építésügyi
igazgatás

46.

Építésügyi
igazgatás

A fővárosban a helyi építészeti
értékvédelem alá vont építmények esetében
ellátja az első fokú építésügyi hatósági
feladatokat.
A támogatás folyósítása jogosultsági
feltételeinek évente való felülvizsgálata.
A jogosultsági feltételek fenn nem állása
esetén a támogatás megszüntetése a
felülvizsgálat hónapját követő hónap első
napjától.
A társasház közös képviselőjének értesítése,
illetve a támogatásban részesülő bejelentése
alapján a tulajdonosváltást, a
kölcsönszerződés felmondását, illetve a
jogosultság megszűnését okozó tény vagy
körülmény beálltát követő hónap első
napjától a támogatás megszüntetése.
A kifizetés, illetve teljesítés hónapjának 10.
napjáig a Magyar Államkincstár területileg
illetékes szervének értesítése az e támogatás
jogcímén kifizetett támogatás összegéről.
Helyi jelentőségű védett természeti terület
esetén szakhatóságként jár el előzetes
vizsgálati, környezet hatásvizsgálati, és
egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásban, építésügyi engedélyezési
eljárásokban, termőföld más célú
hasznosításának engedélyezésében, útügyi
hatósági eljárásokban,
Az e-statisztika adatállományában az első
és másodfokú építésügyi és
építésfelügyeleti hatóságok minden
tárgyévet követő január 31-ig rögzítik a
saját működésükkel kapcsolatos statisztikai
adatokat, amely adatállományba betekintési
joga van az első és másodfokú építésügyi és
építésfelügyeleti hatóságoknak és a szakmai
felügyeletet ellátó szerveknek,
személyeknek
Az e-bírság alkalmazásával az adatkezelő
első és másodfokú építésügyi és
építésfelügyeleti hatóság előkészíti vagy
csatolja a döntést, vezeti az építésügyi,
építésfelügyeleti, egyéb közigazgatási és
eljárási bírságok, valamint azok
behajtásának nyilvántartását, rögzíti a
jogorvoslati eljárásban megváltoztatott
vagy megsemmisített hatósági döntés
megváltozott adatait.
Helyi építészeti, természeti értékek
védelmét elrendelő döntés, a
településrendezési eszközök, rendelet vagy
határozat és terv-mellékletek az
önkormányzat döntését követő 30 napon
belüli megküldése a Dokumentációs
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343/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
1. § (4)

önkormányzat
jegyzője
fővárosi kerületi
önkormányzat
jegyzője

156/2005. (VIII.
15.) Korm. rend.
3. § (1)
156/2005. (VIII.
15.) Korm. rend.
3. § (3)

jegyző

156/2005. (VIII.
15.) Korm. rend.
4. § (3)

jegyző

156/2005. (VIII.
15.) Korm. rend.
5. § (1)

jegyző

297/2012. (X.
25.) Korm.
rendelet 2.
melléklet 1., 2.,
5., 6., 8.

jegyző

313/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 6.
§ (2)

jegyző

313/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 6.
§ (3)

jegyző

313/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 4.
§ (1) bek. e) pont
9. § (2) bek.

jegyző

jegyző

47.

Építésügyi
igazgatás

48.

Építésügyi
igazgatás

49.

Építésügyi
igazgatás

Központ részére.
A szabályozási tervet az a jegyző, akinél az
nem áll elektronikus úton rendelkezésre és
annak elektronikus úton történő
előállításához szükséges feltételek is
hiányoznak, papíralapon adhatja át a
Dokumentációs Központnak.
Építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

A jegyzőnél előterjeszthető a papír alapú
vagy elektronikus adathordozón
rendelkezésre álló kérelem, aki arról hiteles
másolatot készít, majd a másolatot feltölti
ügyintézésre az ÉTDR-be.
Kérelemre előzetes szakhatósági
állásfoglalást ad.

4. Földművelésügyi és állategészségügyi ágazat
50.
Földügyi
Ajánlat kifüggesztése a beérkezéstől, illetve
igazgatás
az átvételtől számított nyolc napon belül a
polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 60
napra. A kifüggesztés, valamint a levétel
időpontjának a benyújtott ajánlat mindkét
oldalára való rávezetése.
51.
Földügyi
A tájékoztató kormányzati portálon való
igazgatás
közzététele céljából a jegyző a (4)
bekezdésben foglalt adatokat az ajánlat
kifüggesztése napján megküldi a központi
elektronikus szolgáltató rendszert
működtető szervezetnek.
52.
Földügyi
Iratjegyzéket készít a nyilatkozattételre
igazgatás
nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon
belül beérkezett, illetve átvett
nyilatkozatokról és azt az ajánlat eredeti
példányával, valamint a nyilatkozatokkal
együtt az eladónak postai úton megküldi (a
termőföldre vonatkozó elővásárlási jog
gyakorlása)
53.
Földügyi
Telepítési hatóságként jár el a Kormány
igazgatás
kijelölése alapján a termőföld védelméről
szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint.
54.

Állategészs
égügyi
igazgatás

55.

Állategészs
égügyi
igazgatás

A jegyző látja el a Kormány által kijelölt
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. tv. 18. § (6)
bekezdésében leírt, a méhállományok
tartási helyének, illetve vándoroltatásának
nyilvántartásba vételével kapcsolatos
feladatokat.
A jegyző látja el a települési önkormányzat
döntését előkészítő eljárás során az állati
hullák és feldolgozásra alkalmatlan állati
eredetű hulladékok elföldelésére alkalmas
területek kijelölésével kapcsolatos
feladatokat.
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312/2012. (XII.
8.) Korm.
rendelet 3. § (1)(2) bek.
312/2012. (XII.
8.) Korm.
rendelet 8. § (3)

jegyző

312/2012. (XII.
8.) Korm.
rendelet 57. § (1)

jegyző

16/2002. (II. 18.)
Korm. rend. 2. §
(2) bek.

jegyző

16/2002. (II. 18.)
Korm. rend. 2. §
(5) bek.

jegyző

16/2002. (II. 18.)
Korm. rend. 3. §
(5)

jegyző

314/2007. (XI.
21.) Korm. rend.
1. §

jegyző

19/1992. (I. 28.)
Korm. rendelet 1.
§ d) pont

jegyző

19/1992. (I. 28.)
Korm. rendelet 1.
§ f) pont

jegyző

jegyző

56.

Növényvéd
elmi
igazgatás

57.

Növényvéd
elmi
igazgatás

58.

Növényvéd
elmi
igazgatás

59.

Növényvéd
elmi
igazgatás

60.

Növényvéd
elmi
igazgatás

61.

Növényvéd
elmi
igazgatás
Növényvéd
elmi
igazgatás

62.

63.

Növényvéd
elmi
igazgatás

64.

Növényvéd
elmi
igazgatás
Növényvéd
elmi
igazgatás

65.

66.

Növényvéd
elmi
igazgatás

67.

Növényvéd
elmi

Ellátja a Kormány által kijelölt
élelmiszerlánc-felügyeleti szerveként az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. tv. 50. §. (1) és (4)
bekezdésében leírt, a növényvédelmi
tevékenység keretében belterületen a
károsítók elleni védekezési kötelezettség
betartásának ellenőrzésével, illetve a
közérdekű védekezés elrendelésével
kapcsolatos feladatokat.
Fás szárú növények kapcsán a földrészlet
használóját fenntartási és kezelési
feladatokra, telepítési előírások teljesítésére
kötelezés.

19/1992. (I. 28.)
Korm. rend. 1. §
g)

jegyző

346/2008. (XII.
30.) Korm.
rendelet 5. § (4)
bekezdés

jegyző

Közterületen lévő fás szárú növény
kivágásának engedélyezése. A település
szempontjából kiemelt szakmai,
tudományos, település- és kultúrtörténeti
értéket képviselő fás szárú növény
kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az
eljárás megindításáról szóló értesítést
hirdetményi úton, valamint a település
hivatalos honlapján is közzéteszi.
A jegyző gondoskodik az engedély
kiadására irányuló kérelem
formanyomtatványának a helyben szokásos
módon történő közzétételéről.
Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló
ingatlan esetén a jegyző hivatalból beszerzi
az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni
jogosult kivágáshoz hozzájáruló
nyilatkozatát.
Fás szárú növény kivágása iránti kérelem
elutasítása.

346/2008. Korm.
rend. 6. § (1) és
(5) bek.

jegyző

346/2008. Korm.
rend. 6. § (2) bek.

jegyző

346/2008. Korm.
rend. 6. § (2a)
bek.

jegyző

346/2008. Korm.
rend. 6. § (3) bek.

jegyző

Pótlásra kötelezi a tulajdonost a település
belterületén a fás szárú növénynek az életés egészség- vagy vagyonvédelmi okból
történt kivágása esetén.
Kötelezi a fás szárú növény kivágására a fás
szárú növénnyel rendelkezni jogosultat, ha
a fás szárú növény az élet- vagy
vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e
veszély másként nem hárítható el.
A közterületen lévő fás szárú növény
kivágását követően ellenőrzi a szakszerű
pótlás teljesítését.
Kötelezi a kivitelezőt a fás szárú növény
pótlására, amennyiben a közműfektetés a
fás szárú növény megtartásával nem
valósítható meg.
Kijelöli a más ingatlanon történő telepítés
helyét, amennyiben a fás szárú növény
pótlása a földrészlet adottsága miatt nem
vagy csak részben teljesíthető.
Kötelezi a használót a települési
önkormányzat által rendeletben

346/2008. (XII.
30.) Korm. rend.
7. § (1) b)

jegyző

346/2008. (XII.
30.) Korm. rend.
7. § (2)

jegyző

346/2008. (XII.
30.) Korm. rend.
8. § (1)
346/2008. (XII.
30.) Korm. rend.
8. § (3)

jegyző

346/2008. (XII.
30.) Korm. rend.
8. § (4)

jegyző

346/2008. (XII.
30.) Korm. rend.

jegyző
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jegyző

igazgatás

meghatározott kompenzációs intézkedés
megtételére, amennyiben ingatlan a
település beépítettsége miatt nem jelölhető
ki.
Az állattartó kötelezése meghatározott
építési munka elvégzésére az állat
megfelelő és biztonságos elhelyezése,
valamint szökésének megakadályozása
érdekében
Ha a jegyző az Átv. 6-8. §-aiban
meghatározott rendelkezések megsértését
észleli, illetve ezek megsértése miatt hozzá
bejelentés érkezik, köteles haladéktalanul
eljárni vagy a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóság intézkedését
kezdeményezni.
Meghatározott cselekmény végzésére,
tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az
állattartót az állatok védelme érdekében az
állatvédelmi és az állattartási szabályok
megsértése esetén. Köteles közölni az erről
szóló határozatát a természetvédelmi
hatósággal, ha az természetvédelmi oltalom
alatt álló állatot érint.
Nyilvántartást vezet az önkormányzat
illetékességi területén tartott veszélyes
állatokról.

8. § (4)

68.

Állatvédele
m

245/1998.(XII.31.
) Korm. rend. 2. §

jegyző

69.

Állatvédele
m

245/1998.(XII.31.
) Korm. rend. 3. §

jegyző/ a fővárosi
és megyei
kormányhivatal
járási hivatala

70.

Állatvédele
m

245/1998. (XII.
31.) Korm. rend.
4. § (1)-(2)

jegyző

71.

Állatvédele
m

245/1998. (XII.
31.) Korm. rend.
6. §

jegyző

72.

Állatvédele
m

Az állattartást korlátozhatja és megtilthatja
az állatvédelemre, valamint az állattartásra
vonatkozó szabályok megsértése esetén a
természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve
nemzetközi természetvédelmi egyezmény
hatálya alá tartozó állatok kivételével.

245/1998. (XII.
31.) Korm. rend.
7. § (1)

jegyző/a fővárosi
és megyei
kormányhivatal
járási hivatala

73.

Állatvédele
m

Kezdeményezi a természetvédelmi
hatóságnál a természetvédelmi oltalom alatt
álló, illetve nemzetközi természetvédelmi
egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén
az állat tartásának korlátozását, illetve
megtiltását.
Ellenőrzi az állatvédelmi törvényben
foglaltak végrehajtását feladat-és
hatáskörében eljárva.

245/1998. (XII.
31.) Korm. rend.
7. § (2)

jegyző/a fővárosi
és megyei
kormányhivatal
járási hivatala

74.

Állatvédele
m

334/2006. (XII.
23.)
Korm. rendelet
1. § (2)
334/2006. (XII.
23.)
Korm. rendelet
1. § (4)
334/2006. (XII.
23.)
Korm. rendelet
2. § (1) bekezdés

jegyző/a fővárosi
és megyei
kormányhivatal
járási hivatala
jegyző/ a fővárosi
és megyei
kormányhivatal
járási hivatala
jegyző

75.

Állatvédele
m

Állatvédelmi bírságot szab ki.

76.

Állatvédele
m

Engedélyezi a természetvédelmi oltalom
alatt nem álló, illetve nemzetközi
természetvédelmi egyezmény hatálya alá
nem tartozó veszélyes állat tartását,
szaporítását, és az országba való
behozatalát, ha a tartás, illetve a szaporítás
a környezet nyugalmát és biztonságát nem
sérti vagy veszélyezteti, és az egyed tartási
feltételei biztosítottak. Nyilvántartást vezet
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77.

Állatvédele
m

78.

Állatvédele
m

79.

Állatvédele
m

80.

Állatvédele
m

81.

Növényvéd
elmi
igazgatás

az engedélyezett veszélyes állat
vonatkozásában. Engedélyezi a
természetvédelmi oltalom alatt nem álló,
illetve nemzetközi természetvédelmi
egyezmény hatálya alá nem tartozó
veszélyes állat országba való behozatalát.
Elrendeli a veszélyes állat állatkertbe vagy
más megfelelő helyre való szállítását, vagy
egyéb megfelelő intézkedést hozhat, ha a
veszélyes állat tartója az engedélyben
foglalt feltételeket nem, vagy nem
megfelelően teljesíti, illetve veszélyes
állatot engedély nélkül tart, vagy behoz az
országba.
Állatvédelmi bírság kiszabása mellett 2-8
évre eltiltja az állattartót az állat
kedvtelésből való tartásától, az állattartót az
érintett állatfaj tartásától eltilthatja, illetve
az állatok tartása és egészségi állapota
tekintetében rendszeres jelentéstételre, vagy
az érintett állatfaj vonatkozásában tartási
gyakorlattal rendelkező személy
igénybevételére kötelezheti.
Köteles az adatbázis működtetőjét az
adatokról értesíteni. Ellenőrzi a (10)
bekezdésben foglaltak betartását. Jelentést
tesz a 4 hónapnál idősebb transzponderrel
nem jelölt ebről a járási állat-egészségügyi
hivatalnak.
Ha arról értesül, hogy az eb sérülést okoz,
arról köteles írásban értesíteni az illetékes
járási állat-egészségügyi hivatalt.
Elrendeli belterületen a közérdekű
védekezést a parlagfű elleni védekezés
elmulasztása esetén.

82.

Növényvéd
elmi
igazgatás

83.

334/2006. (XII.
23.)Korm. rend.
2. § (2) bekezdés

jegyző

334/2006.(XII.
23.) Korm.rend.
2.§ (6)-(7)

jegyző

41/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet
17. § (9) - (12)

jegyző

17/C. (1) bek.

jegyző

221/2008. (VIII.
30.) Korm. rend.
1. § b)

jegyző

Megbízhat minden év május 31. napjáig
általa kiválasztott gazdálkodó szervezetet a
közérdekű védekezés elvégzésével.

221/2008. (VIII.
30.) Korm. rend.
2. § (1)

jegyző

Növényvéd
elmi
igazgatás
Növényvéd
elmi
igazgatás

Elvégzi belterületen a helyszíni ellenőrzést.

jegyző

A helyszíni ellenőrzés során beazonosítja
belterületen a helyrajzi szám alapján a
fertőzött területet.

221/2008. (VIII.
30.) Korm. rend.
3. § (1)
221/2008. (VIII.
30.) Korm. rend.
3. § (2)

85.

Növényvéd
elmi
igazgatás

Megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a
közérdekű védekezés elrendeléséhez
szükséges adatok beszerzése érdekében.

221/2008. (VIII.
30.) Korm. rend.
3. § (3)

jegyző

86.

Növényvéd
elmi
igazgatás

221/2008. (VIII.
30.) Korm. rend.
3. § (7)

jegyző

87.

Növényvéd
elmi
igazgatás

Meghatározza a parlagfű elleni közérdekű
védekezést elrendelő határozatban helyrajzi
számmal azt a területet, amelyre a hatósági
védekezés kiterjed.
Közli a határozatot a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatallal.

221/2008. (VIII.
30.) Korm. rend.
3. § (8)

jegyző

84.
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jegyző

88.

Növényvéd
elmi
igazgatás

89.

Növényvéd
elmi
igazgatás
Növényvéd
elmi
igazgatás

Igényelheti a NÉBIH-től a közérdekű
védekezéssel kapcsolatos költségek
előlegezését a védekezést elrendelő
határozat meghozatala után.
Megtéríti a földhivatal költségeit az általa
megküldött költségelszámolás alapján.

Visszatéríti az előirányzatba a földhasználó
által részére befizetett, illetve az Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által behajtott
összeget annak beérkezésétől számított
nyolc napon belül.
5. Turizmus, sport ágazat
91.
Kereskedel A jegyző a nem üzleti célú közösségi,
mi
szabadidős szálláshely szolgáltatót felveszi
igazgatás
a hatósági nyilvántartásba, illetve dönt a
nyilvántartásba vételről vagy a
nyilvántartásba vétel megtagadásáról.
92.
Kereskedel Üdülő, gyermek-és ifjúsági tábor,
mi
turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház
igazgatás
esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről
értesíti a járási népegészségügyi intézetet, a
tűzoltó parancsnokságot, az építésügyi
hatóságot, külterületen vagy
természetvédelmi oltalom alatt álló
belterületen lévő szálláshely esetén a
környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelőséget.
93.
Kereskedel Adatszolgáltatási kérelemmel fordul a
mi
szükséges adatokról nyilvántartást vezető
igazgatás
hatósághoz vagy bírósághoz, ha a
kérelmező a szolgáltatás nyújtására jogosító
okiratot, a szálláshely használatára jogosító
okiratot, az alaptevékenység végzésére
jogosító okiratokra vonatkozó adatokat nem
igazolja.
94.
Kereskedel A jegyző a szolgáltató hatósági
mi
nyilvántartásban szereplő adatairól a
igazgatás
szolgáltató tevékenységre való jogosultság
igazolására, a szolgáltató részére hatósági
igazolványt állít ki.
95.
Kereskedel Hitelesíti a használatbavétel előtt a
mi
szolgáltató által rendszeresített vásárlók
igazgatás
könyvét.
90.

96.

Kereskedel
mi
igazgatás

97.

Kereskedel
mi
igazgatás

98.

Kereskedel

Ha megállapítja, hogy a szolgáltatás nem
felel meg az előírt feltételeknek, a
létesítmény, illetőleg berendezési és
felszerelési tárgyai állapota, minősége
tisztasága jogszabályba ütközik, a
szolgáltatót írásban a kifogásolt állapot
megszüntetésére hívja fel.
Ha a szolgáltató a kifogásolt állapotot nem
szüntette meg, illetőleg a szálláshely
átminősítéséről nem gondoskodott, a jegyző
a szálláshelyet átminősíti.
Ellenőrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e a
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221/2008. (VIII.
30.) Korm. rend.
7. § (1)

jegyző

221/2008. (VIII.
30.) Korm. rend.
8. § (1)
221/2008. (VIII.
30.) Korm. rend.
8. § (2)

jegyző

173/2003. (X.
28.) Korm. rend.
14/A. § (3)-(4)

jegyző

173/2003. (X.
28.) Korm. rend.
14/A. § (5)

jegyző

173/2003. (X.
28.) Korm. rend.
14/A. § (9)

jegyző

173/2003. (X.
28.) Korm. rend.
14/C. §

jegyző

173/2003. (X.
28.) Korm. rend.
18. § (2)

jegyző

173/2003. (X.
28.) Korm. rend.
19. § (3)

jegyző

173/2003. (X.
28.) Korm. rend.
19. § (5)

jegyző

173/2003. (X.

jegyző

jegyző

mi
igazgatás

hatósági nyilvántartásban, a szolgáltató
önminősítésében és a jogszabályokban
foglaltaknak. Értesíti a járási
népegészségügyi intézetet, a tűzoltó
parancsnokságot, az építésügyi hatóságot,
külterületen vagy természetvédelmi oltalom
alatt álló belterületen lévő szálláshely
esetén a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelőséget, illetve más hatóságokat, ha
ellenőrzése során azok hatáskörébe tartozó
jogsértést tapasztal.
A jegyző a szolgáltatót törli a hatósági
nyilvántartásból.

28.) Korm. rend.
19. § (6)

173/2003. (X.
28.) Korm. rend.
20. § (1)

jegyző

99.

Kereskedel
mi
igazgatás

100.

Kereskedel
mi
igazgatás

A hatósági nyilvántartást a tárgyév végén
lezárja, és annak másolatát megküldi a
Központi Statisztikai Hivatal illetékes
igazgatóságának.

173/2003. (X.
28.) Korm. rend.
21. § (4)

jegyző

101.

Kereskedel
mi
igazgatás

173/2003. (X.
28.) Korm. rend.
24. § (2)

jegyző

102.

Sportigazga
tás

166/2004. (V.
21.) Korm. rend.
4. § (6), 5. § (2);
7.§ (3)

jegyző

103.

Sportigazga
tás

A - 14. § szerinti eljárásban – a hegyi
menedékházakat (turistaház, kulcsosház),
valamint a sportlétesítményeket érdemi
vizsgálat nélkül a 24. § (3) bekezdésében
foglaltak teljesüléséig ideiglenes jelleggel
veszi nyilvántartásba.
Ha a sportlétesítmény tulajdonosa települési
önkormányzat, köteles az adatszolgáltató
lapot az illetékes megyei (fővárosi)
önkormányzat részére megküldeni minden
év december 31-ig.
A helyi önkormányzatot terhelő
adatszolgáltat teljesítésért felelős.
Köteles legalább három évig megőrizni –
ellenőrzés céljából – az adatszolgáltatással
összefüggő nyilvántartásokat, iratokat.

166/2004. (V.
21.) Korm. rend.
7. § (5)

jegyző

228/2009. (X.
16.) Korm. rend.
2. § (3)

jegyző

228/2009. (X.
16.) Korm. rend.
3. § (3)

jegyző

228/2009. (X.
16.) Korm. rend.
4. §
228/2009. (X.
16.) Korm. rend.
6. §
18/1960. (IV. 13.)
Korm. rend. 1. §
(2)

jegyző

6. Igazságügyi ágazat
104. Birtokvédel A jegyző az ügyfél által előterjesztett
em
nyilatkozatokat és bizonyítékokat
haladéktalanul megküldi a másik ügyfél
számára.
105. Birtokvédel A birtokvédelmi eljárás megindításáról az
em
ellenérdekű felet haladéktalanul értesíteni
kell. A jegyző az értesítéssel egyidejűleg az
ellenérdekű félnek megküldi a
birtokvédelmi eljárás iránti kérelem
másolatát.
106. Birtokvédel A birtokvita eldöntéséhez szükséges
em
tényállás megállapítása során a jegyző a
bizonyítást kérelemre folytatja le.
107. Birtokvédel A birtoklás kérdésében hozott határozata
em
végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.
108.

Talált
tárgyak

Igazolást ad a személyi tulajdon szokásos
tárgyai körébe tartozó dolog
beszolgáltatásakor a találó
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jegyző
jegyző

igénybejelentéséről.
109.

Talált
tárgyak

110.

Talált
tárgyak

111.

Talált
tárgyak

112.

Talált
tárgyak

113.

Talált
tárgyak

114.

Kárpótlás

115.

Ingatlanvag
yonnyilvántartá
s

116.

Ingatlanvag
yonnyilvántartá
s
Ingatlanköz
vetítők
felügyelete

117.

118.

Nemzeti
jelképek

119.

Nemzeti
jelképek

120.

Nemzeti
jelképek

A dolgot haladéktalanul átadja a
jogosultnak, ha a beszolgáltatott dolog
átvételére jogosult személy megállapítható.
Megőrzi a beszolgáltatástól számított
három hónapon át az olyan dolgot,
amelynek átvételére a jogosult személy nem
állapítható meg. Ha ez alatt az idő alatt a
jogosult nem jelentkezik, a dolgot találónak
kiadja.
Értékesíti a talált dolgot, ha a jogosult a
dologért a beszolgáltatástól számított három
hónap alatt nem jelentkezett és a találó a
beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog
tulajdonjogára.
A közösség számára nyitva álló hivatali,
vállalati vagy más épületben vagy
helyiségben, közforgalmú közlekedési és
szállítási vállalat szállítóeszközén talált
dolgot – amely esetében az átvételére
jogosult személy nem állapítható meg, a
hivatal vagy vállalat a jegyzőnek átadja. Ha
a jogosult a dologért 3 hónap alatt nem
jelentkezik, a hivatal vagy vállalat, illetőleg
a jegyző értékesíti.
Ha a talált dolog nem tartható el, illetve
nem őrizhető meg, a jegyző annak
értékesítéséről haladéktalanul gondoskodik.
Az önkormányzat jegyzője köteles a
kárpótlási kérelem elbírálásához szükséges
adatot, okiratot, vagy ennek másolatát a
jogosult rendelkezésére bocsátani.
Felfekteti és folyamatosan vezeti az
önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanvagyonról a rendelet szerinti
ingatlanvagyon-katasztert és kataszteri
naplót.
Adatokat szolgáltat az OSAP alapján a
kataszterből a KSH, valamint törvényben
vagy kormányrendeletben felhatalmazott
állami szerv részére.
Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként
jár el az üzletszerű ingatlanközvetítői,
illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és
közvetítői tevékenység tekintetében.
Gondoskodik – közterület-felügyelet
hiányában – a zászló (lobogó) kitűzésére
irányadó jogszabályi rendelkezések
betartásának ellenőrzéséről.
Kikéri az illetékes hatóság előzetes
hozzájárulását a helyi vagy országos
örökségi védelem alatt álló épületek
esetében az európai zászló kitűzéséhez.
Gondoskodik – közterület-felügyelet
hiányában – az európai zászló kitűzésére
irányadó jogszabályi rendelkezések
betartásának ellenőrzéséről.
118

18/1960. (IV. 13.)
Korm. rend. 2. §
(1)
18/1960. (IV. 13.)
Korm. rend. 2. §
(2)

jegyző

18/1960. (IV. 13.)
Korm. rend. 4. §
(1)

jegyző

18/1960. (IV. 13.)
Korm. rend. 5. §
(4)

jegyző

18/1960. (IV. 13.)
Korm. rend. 6. §

jegyző

104/1991. (VIII.
3.) Korm.
rendelet 17. § (2)

jegyző

147/1992. (XI. 6.)
Korm. rend. 1. §
(1), 2. §, 3. §

jegyző/főjegyző

147/1992. (XI. 6.)
Korm. rend. 5. §

jegyző

217/2009. (X. 2.)
Korm. rendelet
2. §

jegyző/főjegyző

132/2000. (VII.
14.) Korm. rend.
4. §

jegyző

308/2004. (XI.
13.) Korm. rend.
1. § (2)

jegyző

308/2004. (XI.
13.) Korm. rend.
1. § (6)

jegyző

jegyző

7. Ipari és kereskedelmi ágazat
121. Kereskedel A telepengedély iránti kérelem beérkezését
mi
követően köteles meggyőződni arról, hogy
engedélyez a helyi építési szabályzat, szabályozási terv,
és
meghatározott övezeti besorolás szerint a
kérelemben feltüntetett telepen az adott
tevékenység végezhető-e.

358/2008. (XII.
31.) Korm. rend.
5. § (1)

jegyző

122.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

A jegyző köteles a telepen helyszíni
szemlét tartani.

358/2008. (XII.
31.) Korm. rend.
5. § (3)

jegyző

123.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

Telepengedélyt ad ki, ha a szakhatósági
hozzájárulások alapján és a helyi építési
szabályzat, szabályozási terv,
meghatározott övezeti besorolás alapján
megállapítja, hogy a telep megfelel a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A
telepet nyilvántartásba veszi, a
nyilvántartást az interneten közzé teszi.

358/2008. (XII.
31.) Korm. rend.
6. § (1); 7.§ (1)

jegyző

124.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

Kötelezheti a telepengedély jogosultját
meghatározott átalakítások, változtatások
elvégzésére, intézkedések megtételére.

358/2008. (XII.
31.) Korm. rend.
6. § (2)

jegyző

125.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

Bejelentés-köteles tevékenység esetén
köteles meggyőződni arról, hogy a
bejelentésben feltüntetett telepen az adott
tevékenység végezhető-e. Amennyiben
megállapítja, hogy az adott tevékenység a
telepen nem végezhető, az ipari
tevékenység végzését megtiltja és a telepet
bezáratja.

358/2008. (XII.
31.) Korm. rend.
7.§ (2)

jegyző

119

A 44/2012.
(XII. 20.) AB
határozat
hatályon
kívül helyezi
2013. február
28-ai
hatállyal
annak
alaptörvényellenessége
miatt.
A 44/2012.
(XII. 20.) AB
határozat
hatályon
kívül helyezi
2013. február
28-ai
hatállyal
annak
alaptörvényellenessége
miatt.
A 44/2012.
(XII. 20.) AB
határozat
hatályon
kívül helyezi
2013. február
28-ai
hatállyal
annak
alaptörvényellenessége
miatt.
A 44/2012.
(XII. 20.) AB
határozat
hatályon
kívül helyezi
2013. február
28-ai
hatállyal
annak
alaptörvényellenessége
miatt.
A 44/2012.
(XII. 20.) AB
határozat
hatályon
kívül helyezi
2013. február
28-ai
hatállyal
annak

126.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

A telepengedély tárgyában hozott
határozatot haladéktalanul közli a
területileg illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal munkavédelmi
felügyelőségével, az illetékes
rendőrkapitánysággal.

358/2008. (XII.
31.) Korm. rend.
8. § (1)

jegyző

127.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

Az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi,
és a módosított adatoknak megfelelő
telepengedélyt ad ki.

358/2008. (XII.
31.) Korm. rend.
9. § (1)-(2)

jegyző

128.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

Az ipari tevékenység megszüntetése esetén
a telepet törli a nyilvántartásból.

358/2008. (XII.
31.) Korm. rend.
9. § (4)

jegyző

129.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

Az ipari tevékenység folytatása feltételei
fennállásának, valamint az ipari
tevékenység végzője általi – a
telepengedély megadására, illetve az
adatokban bekövetkező változásra
vonatkozó – bejelentési kötelezettség
teljesítésének ellenőrzése.

358/2008. (XII.
31.) Korm. rend.
10. § (1)

jegyző

130.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

Ipari tevékenység folytatásának megtiltása,
telepengedély visszavonása, illetve a
tevékenység, telep nyilvántartásból való
törlése.

358/2008. (XII.
31.) Korm. rend.
10. § (3)

jegyző

120

alaptörvényellenessége
miatt.
A 44/2012.
(XII. 20.) AB
határozat
hatályon
kívül helyezi
2013. február
28-ai
hatállyal
annak
alaptörvényellenessége
miatt.
A 44/2012.
(XII. 20.) AB
határozat
hatályon
kívül helyezi
2013. február
28-ai
hatállyal
annak
alaptörvényellenessége
miatt.
A 44/2012.
(XII. 20.) AB
határozat
hatályon
kívül helyezi
2013. február
28-ai
hatállyal
annak
alaptörvényellenessége
miatt.
A 44/2012.
(XII. 20.) AB
határozat
hatályon
kívül helyezi
2013. február
28-ai
hatállyal
annak
alaptörvényellenessége
miatt.
A 44/2012.
(XII. 20.) AB
határozat
hatályon
kívül helyezi
2013. február
28-ai

hatállyal
annak
alaptörvényellenessége
miatt.
131.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

Kereskedelmi hatóságként jár el a Kertv.
6/A. §-ban, 6/G. § c) pontjában, 9. § (1) és
(4) és (5) bekezdésben, szolgáltatás
felügyeletet ellátó hatóságként jár el a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. tv. tekintetében.

55/2009. (III. 13.)
Korm. rend. 4. §
(1)

132.

Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi
engedélyez
és

Engedélyezi a vásár vagy piac
üzemeltetését.

55/2009. (III. 13.)
Korm. rend. 4. §
(2)

Az engedély megadásával egyidejűleg a
vásárt, a piacot és annak fenntartóját
nyilvántartásba veszi.

55/2009. (III. 13.)
Korm. rend. 4. §
(5)

jegyző

A vásárokról és piacokról vezetett
nyilvántartás adataiban történő változást a
nyilvántartásba bejegyzi a fenntartó
értesítése alapján.
Nyilvántartásba veszi a bevásárlóközpontot.
A bejelentés másolatát a nyilvántartásba
vételt követően megküldi a
fogyasztóvédelmi hatóságnak, a területileg
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
munkavédelmi és munkaügyi
szakigazgatási szervének, az illetékes
rendőrkapitányságnak. A bejelentett
adatokban a nyilvántartásba történő
bejegyzéséről haladéktalanul tájékoztatja
ezen szerveket.
A helyi termelői piacot nyilvántartásba
veszi, a nyilvántartást az önkormányzat
honlapján közzéteszi. A bejelentés
másolatát a nyilvántartásba vételt követően
megküldi a 4/B. § (5) bekezdés a)- f)
pontjában meghatározott szerveknek. A
helyi termelői piac fenntartója által
bejelentett változásokat a nyilvántartásba
bejegyzi.
Ha a helyi termelői piac üzemeltetéséhez a
forgalmazott termékekre tekintettel külön
hatóság engedélye szükséges, a külön
engedély kiadására irányuló eljárásban
közreműködő hatóságként jár el.
Ha az üzemeltető tevékenységével
kapcsolatban beérkező panaszra adott
üzemeltetői válasszal a vásárló nem ért
egyet, panaszával a jegyzőhöz fordulhat.
A vásár vagy piac 20 óra utáni nyitva
tartását az illetékes rendőrkapitányság
véleményének kikérésével engedélyezheti.

55/2009. (III. 13.)
Korm. rend. 4. §
(7)

jegyző

55/2009. (III. 13.)
Korm. rend. 4./A
§ (2), (4), (6)

jegyző

55/2009. (III. 13.)
Korm. rend. 4./B
§ (3), (5), (6)

jegyző

55/2009. (III. 13.)
Korm. rend. 4./C
§ (1)

jegyző

55/2009. (III. 13.)
Korm. rend. 6. §
(3)

jegyző

55/2009. (III. 13.)
Korm. rend. 8. §
(1)

jegyző

133.

134.

135.

136.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

137.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

138.

Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi
engedélyez

139.

121

a vásár, piac, helyi
piac,
bevásárlóközpont
helye szerint
illetékes települési,
Budapesten a
kerületi
önkormányzati
jegyző
jegyző

140.

141.

és
Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi
engedélyez
és

142.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

143.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

144.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

145.

Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi
engedélyez

146.

Ellenőrzi a vásárok és piacok,
bevásárlóközpontok üzemeltetésére előírt
feltételek meglétét.

55/2009. (III. 13.)
Korm. rend. 9. §
(3)

jegyző

Engedély visszavonása, tevékenység
folytatásának megtiltása, vásár, piac
bezáratása és a nyilvántartásból való
törlése. Engedély megadásáról, vagy
visszavonásáról, illetve a tevékenység
folytatásának megtiltásáról szóló határozat
közlése a fenntartóval, a (3) bekezdésben
megjelölt hatóságokkal, a
rendőrkapitánysággal.
Kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatás
felügyeletét ellátó hatóságként a kereskedő
székhelye szerinti település jegyzője jár el a
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység, a csomagküldő kereskedelem,
az automatából történő értékesítés, valamint
az üzleten kívüli kereskedelem esetében.
Kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatás
felügyeletét ellátó hatóságként a
kereskedelmi tevékenység helye szerinti
jegyző jár el az üzletben,
bevásárlóközpontban, vásáron vagy piacon
folytatott kereskedelmi tevékenység,
közterületi, illetve közvetlen értékesítés
esetében.

55/2009. (III. 13.)
Korm. rend. 9. §
(4), (5)

jegyző

210/2009.(IX.29.)
Korm. rend. 2.§
a)

jegyző

210/2009.(IX.29.)
Korm. rend. 2.§
b)

jegyző

Nyilvántartást vezet a kereskedő
kereskedelmi tevékenység végzésére
vonatkozó bejelentéséről (kereskedőkről).
A nyilvántartás nyilvános, azt az
önkormányzat honlapján közzé teszi. A
kereskedő bejelentésének másolatát
megküldi a 7. § (4) bek. a), b), d)-e) szerint
illetékes hatóságoknak, a fogyasztóvédelmi
hatóságnak, a fővárosi és megyei kh.
munkaügyi felügyelőségének,
munkavédelmi felügyelőségének, az
illetékes rendőrkapitányságnak, illetékes
vámhatóságnak (jövedéki terméknél), járási
állat-egészségügyi és élelmiszer ellenőrző
hivatalnak, a megyei kh. növény- és
talajvédelmi igazgatóságának, a
környezetvédelmi hatóságnak.
Kereskedő kérelmére a szakhatósággal
közös helyszíni szemle megtartásáról való
intézkedés.

210/2009.(IX.29.)
Korm. rend. 6.§
(1), (2)

jegyző

210/2009.(IX.29.)
Korm. rend. 8.§

jegyző

A kizárólag üzletben forgalmazható termék
(üzletköteles termék) forgalmazására
szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító

210/2009. (IX.
29.) Korm. rend.
9. § (1), (2)

jegyző

122

hivatkozás: a
kereskedelmi
tevékenysége
k végzésének
feltételeiről
szóló 2005.
évi CLXIV.
tv. 3. § (1),
(5)-(8); 5. §
(5), 6. § (2)
a); 6. § (5);
6/G. a)-b); 9.
§ (1), (4)-(5).

és

147.

148.

149.

150.

151.

Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi
engedélyez
és

Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi
engedélyez
és

152.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

153.

Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi
engedélyez
és

154.

155.

156.

Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi

működési engedély megadása, egyidejűleg
a működési engedéllyel rendelkező üzlet
nyilvántartásba vétele, a nyilvántartás
önkormányzat honlapján való közzététele.
Közli a működési engedély tárgyában
hozott határozatot a 9. § (2) a)- d) pontok
szerinti hatóságokkal.
A kereskedő által bejelentett
adatokban bekövetkezett változás
nyilvántartásba való bejegyzése, erről
igazolás kiadása.
Az üzlet megszűnésének bejelentését
követően a működési engedély
visszavonása, és az üzlet törlése a
nyilvántartásból. A nyilvántartásban foglalt
adatokban bekövetkezett változás közlése a
7. § (4) bekezdésében, 9. § (2)
bekezdésében megjelöltekkel.
A nevelési-oktatási, egészségügyi,
gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény napi
működési idejének lejárta után történő
szeszes ital kimérést engedélyezheti.
A vásárlók könyvét használatba vétel előtt a
kereskedő kérelmére aláírásával és
bélyegzőlenyomatával haladéktalanul
hitelesíti.
Legfeljebb 90 napra a tevékenységet
megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen
bezárathatja; A működési engedélyt
visszavonja, illetve a tevékenység
folytatását megtiltja és a kereskedőt, az
üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet
bezáratja; az üzletet azonnal bezáratja.
Határozatát közli a 7. § (49 bekezdésében
megjelölt hatóságokkal, a járási hivatallal,
cégbírósággal.
Zenés, táncos rendezvényre vonatkozó
rendezvénytartási engedély kiadása. Ezzel
egyidejűleg a zenés, táncos rendezvény
nyilvántartásba vétele, és igazolás
kiállítása.
Az engedélyezési eljárásban a
szakhatóságokkal közös helyszíni szemle
megtartásáról intézkedik.

210/2009. (IX.
29.) Korm. rend.
10. § (1)-(3)

jegyző

210/2009. (IX.
29.) Korm. rend.
10. § (5), (6)

jegyző

210/2009. (IX.
29.) Korm. rend.
21. § (3)

jegyző

210/2009. (IX.
29.) Korm. rend.
25. § (3), (4)

jegyző

210/2009. (IX.
29.) Korm. rend.
27. § (1)-(3), (4)

jegyző

23/2011. (III. 8.)
Korm. rend. 3. §
(3); 6. § (1)

jegyző

23/2011. (III. 8.)
Korm. rend. 5. §
(2)-(3)

jegyző

Az adatokban bekövetkezett változást a
bejelentés alapján bejegyzi és a módosított
adatoknak megfelelő engedélyről szóló
igazolást ad ki.
A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt
visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt
törli a nyilvántartásból.
Zenés, táncos rendezvény ellenőrzésére
jogosult.

23/2011. (III. 8.)
Korm. rend. 7. §
(2) és (4)

jegyző

23/2011. (III. 8.)
Korm. rend. 12. §
(1)

jegyző

Ha a helyszín a jogszabályi feltételeknek
nem felel meg, és a jogsértés másként nem

23/2011. (III. 8.)
Korm. rend. 13. §

jegyző
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engedélyez
és

157.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

158.

Kereskedel
mi
engedélyez
és

159.

Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi
engedélyez
és

160.

161.

162.

163.

164.

165.

Kereskedel
mi
engedélyez
és
Kereskedel
mi

orvosolható, a jogszabályi feltételeknek
való megfelelés más módon nem
biztosítható, az észlelt hiányosságok
megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra a
zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja.
Engedély visszavonása, illetve rendezvény
tartásának megtiltása.
Kereskedelmi hatóságként jár el a
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása
iránti eljárásban. Nyilvántartást vezet a
szálláshely-üzemeltetési engedéllyel
rendelkező szálláshelyekről. A szálláshelyszolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó
hatóságként jár el, mely során ellenőrzi a
tevékenységre vonatkozó jogszabályi és
hatósági előírások megtartását és eljár ezek
megsértése esetén.
Közreműködő hatóságként jár el a külön
engedélyhez kötött kereskedelmi
tevékenységhez szükséges külön engedély
kiadására irányuló eljárásban, ha a
szálláshely-szolgáltató ugyanazon
szálláshelyen egyéb engedélyköteles
kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni.
A szálláshely üzemeltetése iránti kérelmet
és a külön engedély iránti kérelmet egy
eljárásban bírálja el.
A jegyző a gyógyászati jellegre utaló
megnevezés engedélyezésére irányuló
eljárásban közreműködő hatóságként jár el.

(2) és (3)

239/2009.(X.20.)
Korm. rend. 3.§
(1)-(2)

jegyző

239/2009. (X.
20.) Korm. rend.
8. § (1) és (4)

jegyző

239/2009. (X.
20.) Korm. rend.
9. §. (1)

jegyző

A szálláshely-szolgáltató kérelmére a
szakhatóságokkal közös helyszíni szemle
megtartásáról intézkedik.

239/2009. (X.
20.) Korm. rend.
10. §.

jegyző

A szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásával egyidejűleg igazolást ad ki az
engedélyről.

239/2009. (X.
20.) Korm. rend.
11. §. (1)

jegyző

Nyilvántartást vezet a szálláshelyüzemeltetési engedéllyel rendelkező
szálláshelyekről, melynek valamennyi
adatát közzéteszi az interneten.
A szálláshely-szolgáltató a szálláshelyüzemeltetési engedély megadását követően
az adatokban bekövetkezett változást
írásban bejelenti a jegyzőnek, aki a
változást a nyilvántartásba bejegyzi, a
korábban kiadott üzemeltetési engedély
visszavonásával egyidejűleg a módosított
adatoknak megfelelő szálláshelyüzemeltetési engedélyt ad ki.
A szálláshely megszűnésére vonatkozó
bejelentést követően visszavonja az
engedélyt és törli a szálláshelyet a
nyilvántartásból.
A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és
hatósági előírások megsértése esetén

239/2009. (X.
20.) Korm. rend.
12. § (1) és (2)

jegyző

239/2009. (X.
20.) Korm rend.
13. § (1)-(3)

jegyző

239/2009. (X.
20.) Korm. rend.
13. § (5)

jegyző

239/2009. (X.
20.) Korm. rend.

jegyző
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engedélyez
és

166.

Bányászati
igazgatás

167.

Bányászati
igazgatás

határidő tűzésével felhívja a szálláshelyszolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, a
jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot
helyreállítására; pénzbírságot szab ki;
legfeljebb 90 napra elrendeli a szálláshely
ideiglenes bezárását; azonnali hatállyal
megtiltja a szálláshely-üzemeltetési
engedéllyel nem rendelkező szálláshely
üzemeltetését; elrendeli a szálláshely
bezárását, és visszavonja a szálláshelyüzemeltetési engedélyt, törli a szolgáltatót a
nyilvántartásból.
A jogosulatlan bányászati tevékenység
ügyében hivatalból indult eljárásáról a
bányakapitányság értesíti a jegyzőt, a
fővárosi és megyei kormányhivatal járási
(fővárosi kerületi) hivatalát.
Nyilvántartás vezetése a föld alatti tároló
térségekről.

14. § (1)

203/1998. (XII.
19.) Korm.
rendelet 25. §
(11)

203/1998. (XII.
19.) Korm.
rendelet 32. § (2)
168. Távhőszolg A Távhőszolgáltatási Közüzemi
157/2005. (VIII.
áltatás
Szabályzatban foglalt távhőszolgáltató általi 15.) Korm.
jelentés az önkormányzat jegyzőjének a
rendelet 3.
távhőszolgáltatás felfüggesztéséről
melléklet 14.2.
pont
169. Villamos
A hálózati engedélyes az előmunkálati jog
382/2007. (XII.
energia
alapján végezhető tevékenység
23.) Korm.
megkezdéséről a települési önkormányzat
rendelet 11. §-a
jegyzőjét 30 nappal korábban köteles
értesíteni.
8. Környezetvédelmi ágazat
170. Környezeti Az előzetes vizsgálati kérelem és a
314/2005. (XII.
hatásvizsgá mellékletek nyomtatott példányába a
25.) Korm.
lat
tevékenység helye szerinti település
rendelet 3. § (3)
jegyzőjénél lehet betekinteni, valamint a
f), (4); 5. § (6);
betekintés módjáról a jegyzőnél lehet
5/B. (7); 8. § (1)
részletes felvilágosítást kapni. A
f), (2); 9. § (6);
felügyelőség által megküldött közlemény
21. § (3), (4) c),
közterületen és a helyben szokásos egyéb
(6), (8).
módon történő közhírré tételéről
haladéktalanul gondoskodik. Tájékoztatja a
felügyelőséget a közzététel helyéről és
időpontjáról, valamint a kérelembe és
mellékleteibe való betekintési lehetőség
módjáról.
171. Környezeti A közmeghallgatás céljára alkalmas
314/2005. (XII.
hatásvizsgá önkormányzati helyiséget térítésmentesen
25.) Korm.
lat
biztosítja.
rendelet 9. § (3)
172. Környezetv Környezetvédelmi hatóságként jár el.
347/2006. (XII.
édelem
23.) Korm. rend.
8. §(1) bek. h), i)
pont
173. Hulladékga A jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott
347/2006. (XII.
zdálkodás
hulladék elszállítására és kezelésére
23.) Korm. rend.
kötelezi a hulladék birtokosát, ha az önként 11. §
nem tesz eleget hulladékkezelési
kötelezettségének.
174. Környezetv Egybefoglalt környezethasználati engedély 347/2006. (XII.
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jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási hivatala
jegyző
jegyző

jegyző

jegyző

jegyző
jegyző

jegyző

jegyző

hivatkozás:

édelem

kiadása.

175.

Hulladékga
zdálkodás

Hulladékgazdálkodási bírságot szab ki.

176.

Természetv
édelem

Természetvédelmi hatóságként jár el.

178.

Természetv
édelem

179.

Természetv
édelem

180.

Természetv
édelem

181.

Természetv
édelem

182.

Természetv
édelem

183.

Természetv
édelem

184.

Természetv
édelem

185.

Természetv
édelem

Helyi jelentőségű védett természeti terület
esetén gondoskodik a védett természeti
terület és a Natura 2000 terület táblával
való jelöléséről. Hivatalból kezdeményezi a
terület védetté, fokozottan védetté
nyilvánítása tényének ingatlannyilvántartásba való feljegyezéséről, illetve
a védettség feloldását követően annak
törléséről.
Helyi jelentőségű védett természeti terület
esetén ideiglenesen védetté nyilváníthatja a
területet, ha valamely védelemre tervezett
terület jelentős károsodásának veszélye áll
fenn. A veszélyeztető tevékenység
folytatásának korlátozása, felfüggesztése,
megtiltása.
Helyi jelentőségű védett természeti terület
esetén engedélyezi az erdőben a
fakitermelést vegetációs időszak alatt
természetvédelmi kezelési, növényegészségügyi, erdővédelmi okból vagy
havária helyzetben.
Helyi jelentőségű védett természeti terület
esetén kezdeményezi a terület vagy annak
meghatározott része felett a repülés számára
tiltott vagy korlátozott légtér kijelölését.
Felfüggeszti a védett természeti területen
lévő termőföld hasznosítási kötelezettségét.
Helyi jelentőségű védett természeti terület
esetén kezdeményezi a közúton való
közlekedés útügyi hatóság általi
korlátozását, megtiltását. Kezdeményezi,
hogy a védett természeti területen lévő vagy
azt érintő víziúton a hajózási tevékenység
folytatását a hajózási hatóság korlátozza
vagy tiltsa meg.
Helyi jelentőségű védett természeti terület
esetén korlátozhatja, illetve megtilthatja a
közlekedést és a tartózkodást.
Helyi jelentőségű védett természeti terület
esetén a terület károsítása, veszélyeztetése
vagy jogellenes zavarása esetén köteles az
ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység
folytatásától eltiltani.
Helyi jelentőségű védett természeti terület
esetén kezdeményezésére építési,
telekalakítási tilalmat, illetőleg egyéb
jogszabályban meghatározott használati
korlátozást köteles elrendelni a hatáskörrel
rendelkező hatóság.
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23.) Korm. rend.
12. § (3) b)
347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
12. § (5) b)
347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
13. § (1) e)
347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
15. § (1)

jegyző

1995.évi LIII. tv.
66.§ (1) d)
hivatkozás: a 2012.
évi CLXXXV. tv.
86. §. (1)

jegyző
jegyző

hivatkozás: 1996.
évi LIII. tv. 26.§
(1)-(2)

347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
15. § (1)

jegyző

hivatkozás: 1996.
évi LIII. tv. 27.§ (1)

347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
15. § (1)

jegyző

hivatkozás: 1996.
évi LIII. tv. 33.§ (4)

347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
15. § (1)

jegyző

hivatkozás: 1996.
évi LIII. tv. 35.§ (1)
c) és (3)

347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
15. § (1)

jegyző

hivatkozás: 1996.
évi LIII. tv. 37.§ (1)

347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
15. § (1)
347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
15. § (1)

jegyző

hivatkozás: 1996.
évi LIII. tv. 37.§ (2)

jegyző

hivatkozás: 1996.
évi LIII. tv. 37.§ (3)

347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
15. § (1)

jegyző

hivatkozás: 1996.
évi LIII. tv. 37.§ (4)

186.

Természetv
édelem

187.

Természetv
édelem

188.

Természetv
édelem

189.

Természetv
édelem

190.

Természetv
édelem

191.

Természetv
édelem

192.

Természetv
édelem

193.

Környezetv
édelem

194.

Környezetv
édelem

Helyi jelentőségű védett természeti terület
esetén engedélyezi az 1996. évi LIII. tv. 38.
§ (1) a)-j) pontjában felsorolt
tevékenységeket.
Helyi jelentőségű védett természeti terület
esetén a természetvédelmi érdekből
elrendelt gazdálkodási korlátozás, illetve
tilalom vagy a termelésszerkezet jelentős
megváltoztatásának előírása következtében
a tulajdonos vagy a jogszerű használó
tényleges kárát meg kell téríteni. Dönt a
kártalanítási igény jogalapjáról és
mértékéről.
Helyi jelentőségű védett természeti terület
esetén korlátozhatja, felfüggesztheti vagy
megtilthatja a védett természeti értéket és
területet károsító vagy súlyosan
veszélyeztető tevékenységeket.
Országos jelentőségű védett természeti
terület kivételével az ügyfeleket kötelezheti
az eredeti állapot helyreállítására,
különösen a károsodott természeti érték és
terület, továbbá a védett természeti érték és
terület helyreállítására, illetve megelőzési,
helyreállítási intézkedésre.
Országos jelentőségű védett fasor
kivételével engedélyezi a védett fasorban
lévő, valamint egyes védett fák és cserjék
természetes állapotának megváltoztatását,
kivágását.
Természetvédelmi bírságot szab ki, ha a
bírság kiszabásának jogalapja a természet
védelmét szolgáló önkormányzati rendelet,
illetve a jegyző egyedi határozata
előírásainak megsértése; helyi jelentőségű
védett természeti terület állapotának,
minőségének jogellenes veszélyeztetése,
rongálása, károsítása; helyi jelentőségű
védett természeti terület jogellenes
megváltoztatása, átalakítása, illetve azon
vagy abban a védelem céljával össze nem
egyeztethető tevékenység folytatása; a
jegyző engedélyéhez, hozzájárulásához
kötött tevékenység engedély, hozzájárulás
nélkül vagy attól eltérően történő végzése.
Természetvédelmi szakhatóságként jár el.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos
engedélyezési eljárásban helyi jelentőségű
védett természeti terület esetén elsőfokú
eljárásban szakhatóságként jár el.
A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz átvételére köteles
szennyvíztisztító telep, szennyvízelvezető
mű erre kijelölt eleme, a tavas vagy egyéb
szennyvíztisztító mű kijelölése iránti
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347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
15. § (1)

jegyző

hivatkozás: 1996.
évi LIII. tv. 38. §
(1) a)-j) pontja

347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
15. § (1)

jegyző

hivatkozás: 1996.
évi LIII. tv. 72.§ (5)

347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
15. § (1)

jegyző

hivatkozás: 1996.
évi LIII. tv. 78.§ (1)

347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
15. § (2)

jegyző

hivatkozás: 1996.
évi LIII. tv. 77.§

347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
15. § (3)

jegyző

hivatkozás: 1996.
évi LIII. tv. 42.§ (5)

347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
16. § (1) c); (3)
a)-d)

jegyző

hivatkozás: 1996.
évi LIII. tv. 80.§ (1)
a)-c), e); (2)

347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
28. § e); 28/A.§
a)-c)
347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
32/C.§ (1) b)

jegyző

347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
32/E. § (8) b), d)

jegyző

jegyző

195.

Környezetv
édelem

196.

Természetv
édelem

197.

Hulladékga
zdálkodás

198.

Zaj- és
rezgésvédel
em

199.

Zaj- és
rezgésvédel
em
Zaj- és
rezgésvédel
em

200.

201.

Zaj- és
rezgésvédel
em

202.

Természetv
édelem

eljárásban, ha a tev. helyi jelentőségű védett
természeti területet érint vagy a létesítmény
településrendezési követelményeknek és
helyi építési szabályzatnak való
megfelelőségének elbírálása kérdésében az
első fokú eljárásban szakhatóságként jár el.
Állatkert létesítésének, működésének
engedélyezésére irányuló eljárásban – az
állattartás és állatvédelem helyi
követelményeinek való megfelelés
kérdésében - első fokú eljárásban
szakhatóságként jár el.
Engedélyt ad a természetvédelmi hatósági
jogkörében eljárva a nád irtásához,
valamint legeltetéshez a helyi jelentőségi
védett természeti területnek minősülő
Natura 2000 gyepterület esetében.
Hulladékgazdálkodási bírság kiszabására
jogosult, amennyiben az ingatlantulajdonos
a települési hulladék gyűjtésére és átadására
vonatkozó kötelezettségét megszegi; vagy a
települési hulladék kezelésére szervezett
hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételét mellőzve jogellenes
hulladék-elhelyezése történik; vagy a
települési hulladékot közterületen, ill. más
ingatlanán hagyták el; vagy az ingatlan
tulajdonos a települési hulladéknak az
önkormányzati rendeletben meghatározott
szelektív gyűjtésére von. kötelezettségét
megszegi; vagy a kötelezett a jegyző által
hozott hatósági határozat előírásait
megsérti; ill. az azokban foglalt
kötelezettségének nem vagy nem
megfelelően tesz eleget.
A követelmények ellenőrzése érdekében
mérést, számítást, vizsgálatot végezhet
vagy végeztethet, illetve mérés, számítás
végzésére kötelezheti a zajforrás
üzemeltetőjét.
Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az
elsőfokú hatósági jogkört a települési
önkormányzat jegyzője gyakorolja.
Csendes övezet vagy zajvédelmi
szempontból fokozottan védett terület
kijelöléséről a jegyző értesíti a
felügyelőséget.
Amennyiben a fokozattan zajos terület
településrendezési terv szerinti besorolása
változik, erről a helyi települési
önkormányzat jegyzője 30 napon belül
tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.
Közvetlenül ellenőrzi az önkormányzati
természetvédelmi őrszolgálat, illetőleg az
önkormányzati természetvédelmi őrök
feladatainak ellátását, működését. 3-nál
kevesebb önkormányzati természetvédelmi
őr alkalmazása esetén, önkormányzati
128

347/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
32/F. § (2) c), (3)
b)

jegyző

269/2007. (X.
18.) Korm. rend.
4. § (4)

jegyző

271/2001. (XII.
21.) Korm. rend.
2. § (2)

jegyző

284/2007. (X.
29.) Korm.
rendelet 3.§ (3)

jegyző

284/2007. (X.
29.) Korm. rend.
4. § (1) a)–cb)
284/2007. (X.
29.) Korm. rend.
16. § (3)

jegyző

284/2007. (X.
29.) Korm. rend.
24. § (1)

jegyző

4/2000. (I. 21.)
Korm. rend. 1. §
(5) b), 9. § (3)

jegyző

jegyző

természetvédelmi őrszolgálat nem
alakítható, akkor a természetvédelmi őr
szolgálatát a jegyző irányításával látja el.
9. Közlekedési, hírközlési, és vízügyi ágazat
203. Közlekedés Eljár a vasúti építmény engedélyezésére
i igazgatás
irányuló eljárásban helyi jelentőségű védett
természeti területen vagy arra közvetlen
hatást gyakorló módon megvalósuló vasúti
építmény esetén annak elbírálása
kérdésében, hogy a tev. a természet
védelmére vonatkozó helyi önkormányzati
rendeletben foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
204. Közlekedés Az igazolvány kiadására vonatkozó
i igazgatás
kérelem a lakóhely vagy tartózkodási hely
szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzőjénél is előterjeszthető, aki azt
megvizsgálja, és az ügyfelet szükség esetén
hiánypótlásra szólítja fel. Ezt követően a
kérelmet haladéktalanul megküldi a
jogosult lakóhelye szerint illetékes járási
hivatalnak.
205. Közlekedés A talált igazolványt le kell adni. A talált
i igazgatás
igazolvány bármely jegyzőnél leadható, aki
azt haladéktalanul megküldi a kiállítás
helye szerint illetékes járási hivatalnak.
206. Közlekedés A helyben szokásos módon közzéteszi a
i igazgatás
zajövezeteket ábrázoló térképeket és
kijelölésre vonatkozó egyéb
dokumentumokat (utcajegyzék stb.).
207. Közlekedés Az érintett önkormányzatok jegyzőjének a
i igazgatás
helyi szokásoknak megfelelően, a
közérdekű adatok nyilvánosságára
vonatkozó követelmények kielégítésére
kialakított rend szerint biztosítania kell a
zajgátló védőövezetekkel kapcsolatos
dokumentumok megtekintésének
lehetőségét az állampolgárok számára.
208. Közlekedés Kérelem benyújtásához szükséges a jármű
i igazgatás
tényleges tárolási helyéül szolgáló
székhely/telephely szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzőjének
igazolása.

209.

Közlekedés
i igazgatás

210.

Vízügyi
igazgatás

211.

Vízügyi
igazgatás

Közterület használata esetén, valamint ha a
leszállóhely kijelölése belterületet érint, a
kérelem elbírálása során a légiközlekedési
hatóság kérése alapján vélemény alkotása.
Gondoskodik a vízkorlátozás közzétételéről
és a végrehajtás ellenőrzéséről.
Kötelezi a bebocsátót (aki
szennyvízelvezető műbe bekötött
ingatlanról szennyvizet, folyékony
hulladékot bocsát be) a szennyvíz előzetes
tisztításához szükséges berendezés
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263/2006. (XII.
20.) Korm. rend.
8/D. § (1) g)

jegyző

218/2003. (XII.
11.) Korm.
rendelet 3. § (4)

jegyző

218/2003. (XII.
11.) Korm.
rendelet 10. § (1)

jegyző

176/1997. (X.
11.) Korm. rend.
7. § (2)

jegyző

176/1997. (X.
11.) Korm. rend.
19. § (1)

jegyző

326/2011. (XII.
28.) Korm.
rendelet 19.
melléklet II. 1. B.
e), 2. B. e), 3. B.
f), III. 1. B. e),
III. 2. B. e), V. B.
h)
159/2010. (V. 6.)
Korm. rendelet
40. § (2)

jegyző

38/1995. (IV. 5.)
Korm. rend. 16. §
(2)
38/1995. (IV. 5.)
Korm. rend. 21. §
(6)

jegyző

hivatkozás: a
közúti
közlekedési
nyilvántartás
ról szóló
1994. évi
LXXXIV. tv.
9. § (5) b)

jegyző

jegyző

hivatkozás:
A
vízgazdálkod
ási hatósági
jogkör

létesítésére, korszerűsítésére, a meglévő
megfelelő üzemeltetésre.

212.

Vízügyi
igazgatás

213.

Vízügyi
igazgatás

214.

Vízügyi
igazgatás

215.

Vízügyi
igazgatás

216.

Vízügyi
igazgatás

217.

Vízügyi
igazgatás

218.

Vízügyi
igazgatás

219.

Vízügyi
igazgatás

220.

Vízügyi
igazgatás

gyakorlásáról
szóló
72/1996. (V.
22.) Korm.
rendelet 1. §
(1) bek. b)

Kijelöli a települési folyékony hulladék
bebocsátási pontot a szolgáltató, az illetékes
vízügyi hatóság véleményének
figyelembevételével.
Az intézőbizottság elnökének
megkeresésére behajtja a határidőre be nem
fizetett érdekeltségi hozzájárulást az
ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző, a
befolyt összeget a behajtási költségek
levonása után negyedévenként a társulat
számlájára utalja.
Egyetértési jogot gyakorol a közmű helye
szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzője a még meg nem fizetett
érdekeltségi hozzájárulások
nyilvántartásával és beszedésével, valamint
a hiteltörlesztéssel kapcsolatos ügyvitel
költségeinek éves összegére vonatkozó
számítás elkészítésénél.
Gondoskodik a megszűnt víziközműtársulat érdekeltségi területe szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzője
a teljesítés elmaradása esetén a hozzájárulás
behajtásáról.
Gondoskodik a közcélú érdekeltségi
hozzájárulás megállapításához, kivetéséhez
szükséges, a település közigazgatási
területén levő ingatlanok ingatlannyilvántartási adatainak, a tényleges
ingatlantulajdonnal és használattal
összefüggő tények megállapításáról.
Gyakorolja a vízgazdálkodással összefüggő
hatósági hatásköröket és hatósági
jogköröket.

38/1995. (IV. 5.)
Korm. rend. 25. §
(8)

jegyző

160/1995. (XII.
26.) Korm. rend.
13. § (3)

jegyző

160/1995. (XII.
26.) Korm. rend.
20. § (3)

jegyző

160/1995. (XII.
26.) Korm. rend.
22. § (3)

jegyző

160/1995. (XII.
26.) Korm. rend.
25. § (3)

jegyző

72/1996. (V. 22.)
Korm. rend. 1. §
b)

jegyző

Engedélyezi az 500 m3/év mennyiséget nem
meghaladó és kizárólag házi, kommunális
szennyvíz elszikkasztását szolgáló
létesítmény megépítését,
használatbavételét, átalakítását és
megszüntetését.
Engedélyezi a kút létesítését,
használatbavételét és megszüntetését,
amely a létesítő házi vízigényének 500
m3/év mennyiségig terjedő kielégítését
szolgálja.
A 24. § (1) b) pontjában meghatározott
közműpótló létesítmény megvalósítását,
átalakítását, megszüntetését, továbbá az (1)
c) pontjában megjelölt létesítmény
átalakítását, megszüntetését vagy
meghatározott módon történő használatát

72/1996. (V. 22.)
Korm. rend. 24. §
(1) b)

jegyző

72/1996. (V. 22.)
Korm. rend. 24. §
(1) c)

jegyző

72/1996. (V. 22.)
Korm. rend. 24. §
(4)

jegyző
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221.

Vízügyi
igazgatás

222.

Vízügyi
igazgatás

223.

Vízügyi
igazgatás

224.

Vízügyi
igazgatás

225.

Vízügyi
igazgatás

226.

Közműfejle
sztés

227.

Közműfejle
sztés

228.

Közműfejle
sztés

229.

Közműfejle
sztés

230.

Közműfejle
sztés

231.

Közműfejle
sztés

hivatalból is elrendelheti.
Nyilvántartást vezet, mint eljáró hatóság, a
kiadott engedélyekről.
A települések belterületén a vizek
természetes áramlásának, lefolyásának
önkényes megváltoztatása folytán a
szomszédos ingatlanok tulajdonosai között
felmerült vitában dönt a természetes
lefolyás biztosításáról vagy az eredeti
állapot helyreállításáról.
Dönt a vízi társulat hiányában a helyi
közcélú vízi létesítmények, illetve közcélú
vízi munkák költségeinek az érdekeltekre
történő kivetéséről.
Dönt a közműves ivóvízellátással és
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos
eljárásban a szolgáltatót és a fogyasztót
érintő jogokról és kötelezettségekről.
Gondoskodik a helyi önkormányzatok
tulajdonában álló vizek és közcélú vízi
létesítmények leíró műszaki adatainak,
továbbá a vízrajzi, idősor jellegű adatoknak
meghatározásáról.
Igazolást ad ki a magánszemélynek a
közműfejlesztési támogatásra való
jogosultságáról, ha a közműfejlesztés helye
és a lakóhely nem azonos.
Nyilvántartást köteles vezetni az igazolások
adatairól, a közműfejlesztési támogatásra
való jogosultságról, a kifizetett
közműfejlesztési támogatásról, valamint a
visszafizetett közműfejlesztési
hozzájárulásról és támogatásról.
A jogosultaktól beérkezett, a támogatási
feltételeknek megfelelő igényeket
közműfajtánként és az igénylők számának
megjelölésével a Magyar Államkincstár
illetékes területi szervén keresztül
továbbítja. Az igényléssel egy időben
nyilatkozik arról, hogy a közműfejlesztési
támogatás ténylegesen a magánszemély
jogosultak részére kerül kifizetésre.
Gondoskodik a közműfejlesztési támogatás
jogosultakhoz való eljuttatásáról.
A jogosult kérésére köteles a
közműfejlesztési támogatást haladéktalanul
kifizetni, ha a jogosult a támogatást 20
napon belül nem veszi át, és annak összege
a megérkezésétől számított egy évig az
önkormányzatnál kötelezettséggel terhelt
maradványként kerül kimutatásra.
Közműberuházás meghiúsulása vagy a
beruházás kivitelezési értékének
csökkenése esetén; vagy ha az önk.
utólagosan olyan határozatot hoz, hogy a
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72/1996. (V. 22.)
Korm. rend. 24. §
(7)
72/1996. (V. 22.)
Korm. rend. 25. §
(1) b)

jegyző

72/1996. (V. 22.)
Korm. rend. 25. §
(1) c)

jegyző

72/1996. (V. 22.)
Korm. rend. 25. §
(1) d)

jegyző

178/1998. (XI. 6.)
Korm. rend. 3. §
(2)

jegyző

262/2004. (IX.
23.) Korm. rend.
5. § (3)

jegyző

262/2004. (IX.
23.) Korm. rend.
6. § (1)

jegyző

262/2004. (IX.
23.) Korm. rend.
6. § (2), (3)

jegyző

262/2004. (IX.
23.) Korm. rend.
6. § (6)

jegyző

262/2004. (IX.
23.) Korm. rend.
6. § (7)

jegyző

262/2004. (IX.
23.) Korm. rend.
7. § (1)

jegyző

jegyző

pénzügyi fedezetet maga biztosítja; vagy ha
a szolg. jogszabályban foglaltak vagy saját
döntése alapján a jogosultnak a
közműfejlesztési hozzájárulást részben
vagy egészben visszafizeti; a jegyző a
hatáskörében a jogosultnak visszafizetendő
összeget az arra jutó, korábban a központi
költségvetésből igényelt és a jogosult
részére már kifizetett közműfejlesztési
támogatással csökkenti.
232. Közműfejle Felszólítja az érintett jogosultakat az
sztés
önkormányzati és az állami vagyoni körön
kívül megvalósult közművek után
visszafizetett hozzájárulásokra jutó,
igénybe vett közműfejlesztési támogatás
befizetésére.
233. Közműfejle Átutalja a Magyar Államkincstárhoz a
sztés
levont, illetve befizetett közműfejlesztési
támogatást.
10. Művelődési ágazat
234. Közművelő Tájékoztatja a megyei múzeumot az
dési
önkormányzatnak muzeális gyűjtemény
igazgatás
létesítését szolgáló gyűjtési tevékenység
folytatására vonatkozó döntéséről.
235. Közművelő Tájékoztatja a Nemzeti Kulturális Örökség
dési
Minisztériumát a kulturális javak
igazgatás
gyűjtésének megszüntetése tárgyában
hozott önkormányzati döntésről.
236. Közművelő Közli a megyei múzeummal a muzeális
dési
gyűjtemény céljára gyűjtött anyaggal
igazgatás
kapcsolatban kért adatokat, és gondoskodik
a gyűjtemény nyilvántartásáról.
237. Közművelő Kikéri a Művelődési és Közoktatási
dési
Minisztérium véleményét a hivatásos
igazgatás
művészeti intézmény, a közművelődési
intézmény létesítésével, megszüntetésével,
illetőleg működésének szüneteltetésével,
valamint az önkormányzat által fenntartott,
kétszáz főt meghaladó befogadóképességű
mozi megszüntetésével kapcsolatos
önkormányzati döntés előkészítése során.
11. Oktatási ágazat
238. Közoktatási Az intézményvezetői pályázati eljárás
igazgatás
előkészítésével összefüggő előkészítő
feladatokat – ide nem értve a pályázati
feltételek meghatározását – a nevelésioktatási intézményt fenntartó önkormányzat
jegyzője látja el.
239. Közoktatási Adatokat szolgáltat a köznevelési
igazgatás
információs rendszerbe (KIR).
240.

Közoktatási
igazgatás

241.

Közoktatási

A KIR részét képező fejlesztési tervhez
adatot szolgáltat arról, hogy a településen
működő óvoda milyen jogcímen, milyen
időtartamban és mekkora
gyermeklétszámmal vesz részt a kötelező
feladatellátásban.
Az óvodai felvételi körzethatárok
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262/2004. (IX.
23.) Korm. rend.
7. § (2)

jegyző

262/2004. (IX.
23.) Korm. rend.
7. § (2)

jegyző

20/1992. (I. 28.)
Korm. rend. 1. §
(1) a)

jegyző

20/1992. (I. 28.)
Korm. rend. 1. §
(1) b)

jegyző

20/1992. (I. 28.)
Korm. rend. 1. §
(1) c)

jegyző

20/1992. (I. 28.)
Korm. rend. 1. §
(1) d)

jegyző

138/1992. (X.8.)
Korm. rend. 5.§
(3) bek.

jegyző

229/2012.(VIII.2
8.) Korm. rend.
2.§ (1)
229/2012.(VIII.2
8.) Korm. rend.
21.§ (2)

jegyző

229/2012.(VIII.2

jegyző

jegyző

igazgatás

megállapításáról vagy megváltoztatásáról
szóló döntést megküldi a KIR-be.
242. Közoktatási Rendkívüli szünetet rendel el, ha a
igazgatás
településre kiterjedő veszélyhelyzet
esetében rendkívüli időjárás, járvány,
természeti csapás vagy más elháríthatatlan
ok miatt a nevelési-oktatási intézmény
működtetése nem lehetséges. A rendkívüli
szünet elrendelését, az elrendelés okát, a
nevelési év, tanév várható kezdésének
idejét és a település, településrész nevét az
elrendelést követő öt napon belül a KIRben rögzíti.
243. Közoktatási A szülő nyilatkozata alapján megállapítja,
igazgatás
hogy a hátrányos helyzetű gyermek
halmozottan hátrányos helyzetű, egyben
tájékoztatja a szülőt azokról a
kedvezményekről, juttatásokról, pályázati
lehetőségekről, amelyek a gyermeket,
tanulót megillethetik, ha megfelel a
hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekekre, tanulókra
vonatkozó feltételeknek.
244. Közoktatási Összesíti a települési önkormányzat
igazgatás
illetékességi területén a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók
számát és minden év október 31-ig
továbbítja az illetékes kormányhivatal
számára.
245. Közoktatási A körzethatárokkal kapcsolatban rögzíti a
igazgatás
KIR-be az iskola és óvoda esetén a
hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekekkel és
tanulókkal összefüggő statisztikai adatokat
minden év január 31-ig és október 31-ig.
246. Közoktatási Az óvodák, általános iskolák
igazgatás
infrastrukturális fejlesztése, és
kapacitásbővítése támogatáshoz a jegyző
nyilatkozik arról, hogy az intézmény
ellátási területén a 0-6 éves korú gyermekek
létszáma az elmúlt 3 évben hogyan alakult.
247. Közoktatási Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében
igazgatás
az a tanuló minősül hátrányos helyzetűnek,
akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát
megállapította.
12. Szociális és gyámügyi ágazat
248. Szociális
Havonta kifizetési jogcímenként értesíti az
igazgatás
Igazgatóságot a tárgyhónapban kifizetett
támogatások összegéről, az előző hónapban
igényelt összeg felhasználásáról, valamint a
tárgyhónapot követő hónapra igényelt
összegről.
249. Szociális
Havonta kifizetési jogcímenként értesíti az
igazgatás
Igazgatóságot a tárgyhónapban kifizetett
támogatások összegéről, az előző hónapban
igényelt összeg felhasználásáról, valamint a
tárgyhónapot követő hónapra igényelt
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8.) Korm. rend.
22.§ (1)
229/2012.(VIII.2
8.) Korm. rend.
25.§ (2)

jegyző

229/2012.(VIII.2
8.) Korm. rend.
27.§ (4)-(5)

jegyző

229/2012.(VIII.2
8.) Korm. rend.
29.§ (1)

jegyző

229/2012.(VIII.2
8.) Korm. rend.
29.§ (2)

jegyző

206/2008. (VIII.
26.) Korm.
rendelet 7. § c)

jegyző

152/2005. (VIII.
2.) Korm.
rendelet 12. § 1.1
b)

jegyző

62/ 2006. (III.27.)
Korm. rendelet 1.
§ (4)

jegyző

62/ 2006. (III.27.)
Korm. rendelet 1.
§ (6)

főjegyző

250.

Szociális
igazgatás

251.

Szociális
igazgatás

252.

Szociális
igazgatás

253.

Szociális
igazgatás

254.

Szociális
igazgatás

255.

Szociális
igazgatás

256.

Szociális
igazgatás

257.

Szociális
igazgatás

258.

Szociális

összegről.
Gondoskodik a megállapított pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások
folyósításáról. (foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, rendszeres szociális segély,
lakásfenntartási támogatás, aktív korúak
ellátása)
Az ápolási díjra való jogosultság új
lakcímen való változatlan fennállása esetén
az Szt. 43/B. (1) bekezdésében szabályozott
ápolási díj (méltányossági ápolási díj)
esetében a jogosultságot az új lakcímen is
megállapították, az új lakcím szerint
illetékes jegyző a méltányossági ápolási
díjat a lakcímváltozást követő hó első
napjától folyósítja.
Az Szt.-ben szabályozott esetekben a
hajléktalan személyek részére megállapított
aktív korúak ellátásának megszüntetéséről
határozatot hoz.
Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy 14
éven aluli gyermekének napközbeni ellátása
nem biztosított, a jegyző hivatalból
vizsgálja a napközbeni ellátást biztosító
intézményben történő elhelyezésének
lehetőségét.
Egészségkárosodott személy esetében, ha a
szakvélemény vagy szakhatósági
állásfoglalás időbeli hatálya lejárt, a jegyző
– szakhatósági állásfoglalás céljából –
megkeresi a rehabilitációs szakig. szervet.
A jegyző az aktív korúak ellátására
jogosultak tekintetében meghatározott
adatokról való adatszolgáltatási feladatának
teljesítése érdekében az adatokat a
Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási
Adatbázisban rögzíti.
A rendszeres szociális segélyre jogosult
személy esetében az aktív korúak ellátására
való jogosultságot megállapító határozatot
közli az együttműködésre kijelölt szervvel.
Az együttműködésre kijelölt szervet
tájékoztatja az aktív korúak ellátására való
jogosultság megszüntetéséről, valamint a
rendszeres szociális segély jogosultsági
feltételeinek megszűnéséről, az
együttműködési kötelezettség előírásairól.
Az együttműködési kötelezettség
megszegése miatt az aktív korúak ellátására
való jogosultság megszüntetése.
Adatszolgáltatást teljesít a szolgáltatási,
egyetemes szolgáltatási vagy közüzemi
szerződés alapján, természetbeni szociális
ellátás formájában, havi rendszerességgel
nyújtott lakásfenntartási támogatásra való
jogosultság megállapítása esetén a
szolgáltató részére.
Ha a közös képviselő a társasház részére
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63/ 2006. (III.27.)
Korm. rendelet
6.§ (1)

jegyző

63/ 2006. (III.27.)
Korm. rendelet
9.§ (3)

jegyző

63/2006. (III. 27.)
Korm. rend. 10. §
(2)

főjegyző

63/2006.( III.27.)
Korm. rend. 15.§
(4)

jegyző

63/2006.( III.27.)
Korm. rend. 15.§
(6)

jegyző

63/2006.( III.27.)
Korm. rend. 17.§
(3), (11), (15)

jegyző

63/2006.( III.27.)
Korm. rend.
17/B. § (1)
63/2006.( III.27.)
Korm. rend. 21.§
(2)

jegyző

63/2006.( III.27.)

jegyző

jegyző

igazgatás

259.

260.

Szociális
igazgatás

261.

Szociális
igazgatás

262.

Szociális
igazgatás

263.

Szociális
igazgatás

264.

Lakáscélú
támogatáso
k

265.

Lakáscélú
támogatáso
k

266.

Lakáscélú
támogatáso
k
Lakáscélú
támogatáso

267.

kiállított számlában érvényesített
támogatást a fogyasztó részére nem állapítja
meg, erre határozatban kötelezi a közös
képviselőt.
A közgyógyellátás megállapítása iránt
előtte folyamatban lévő ellátásban vizsgálja
a jogosultsági, jövedelmi feltételek
fennállását.
A jegyzőnél benyújtott közgyógyellátási
kérelem esetén meg kell vizsgálnia, hogy a
járási hivatalnál ugyanazon kérelmezőre
tekintettel nincs-e folyamatban elj.
közgyógyellátás megállapítása iránt.
A járási hivatal által a kérelmet áttevő
jegyzőnek megküldött kérelem
vonatkozásában a jegyző öt napon belül
megindítja a közgyógyellátás megállapítása
iránti eljárást.
A megállapított adósságcsökkentési
támogatásnak a követelés jogosultja részére
történő folyósításáról a jegyző
gondoskodik.
Az önkormányzati intézmény ellátási
területének csak a fenntartó székhelye
szerinti település lakosságára való
kiterjedése esetén tájékoztatási
kötelezettség a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról.
Ha az ellátási terület több települési
önkormányzat működési területére terjed ki,
az intézményt fenntartó önkormányzat
jegyzője értesíti a megyei (fővárosi)
önkormányzat főjegyzőjét, aki gondoskodik
a lakosság, az érintett önkormányzatok
tájékoztatásáról.
Társulás által fenntartott int., szolgáltató
esetén a tájékoztatási kötelezettséget a
társulás székhelye szerinti jegyző teljesíti.
A SZGYF által fenntartott, nem országos
ellátási területű intézmények térítési díjáról
tájékoztatni kell az ellátási terület szerinti
önk. jegyzőjét, főjegyzőjét, aki
gondoskodik a lakosság, valamint az önk.ok tájékoztatásáról.
Igazolás kiadása a kiegészítő támogatásra
való jogosultság vonatkozásában az ár vagy
belvíz által okozott károkat szenvedett
ingatlan fekvése szerinti önkormányzat
jegyzője részéről.
A hitelszerződéssel érintett ingatlan becsült
értékét az ingatlan fekvése szerinti
települési, fővárosi kerületi önkormányzat
jegyzője állapítja meg.
A jegyző eljár a törlesztési kötelezettség
felfüggesztésével kapcsolatos eljárásban.
A törlesztési kötelezettség felfüggesztése
iránti kérelemről határozatban dönt.
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Korm. rend. 21.§
(6)

63/2006.( III.27.)
Korm. rend. 36. §
(1)

jegyző

63/2006.( III.27.)
Korm. rend.
35/B. § (1), (2)

jegyző

63/2006.( III.27.)
Korm. rend. 55.§
(1)

jegyző

29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet
4. § (2) és 4. § (3)
és a 328/2011.
(XII. 29.) Korm.
rendelet 3. § (1)
és 3. § (3)

jegyző

29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelet
4. § (5)

jegyző

12/2001. (I. 31.)
Korm. rendelet
45. § (6)

jegyző

11/2005.( I.26.)
Korm. rend 3.§
(4)

jegyző

11/2005.( I.26.)
Korm. rend. 5.§
(1), 8.§ (3) a)- b)
11/2005.( I.26.)
Korm. rend. 6.§

jegyző
jegyző

268.

269.

k
Lakáscélú
támogatáso
k
Lakáscélú
támogatáso
k

270.

Lakáscélú
támogatáso
k

271.

Lakáscélú
támogatáso
k

272.

Szociális
igazgatás

273.

Szociális
igazgatás

274.

Szociális
igazgatás

275.

Gyámügyi
igazgatás

276.

Gyámügyi
igazgatás

277.

Gyámügyi
igazgatás

278.

Gyámügyi
igazgatás

279.

Gyámügyi
igazgatás

A törlesztési kötelezettség felfüggesztését a
jegyző megszünteti és az adóst teljesítésre
kötelezi.
A jegyző a törlesztési kötelezettség
megszűnéséről és az elidegenítési és
terhelési tilalom tényének ingatlannyilvántartásból való törléséről
határozatot hoz.
A jegyző ellenőrzi, hogy a krízishelyzetbe
került személy esetében a támogatásra való
jogosultság feltételei fennállnak-e.
Igazolja, hogy a kérelmező a támogatásra
való jogosultságnak megfelel; átmeneti
segély megállapítási kérelmét elutasították
vagy nem utasították el; külön méltánylást
érdemlő ok fennáll-e vagy nem áll fenn.
Haladéktalanul értesíti az első fokú
működést engedélyező szervet, ha
tudomására jut, hogy szociális szolgáltatást
engedély nélkül nyújtanak.
Feladatellátást igazoló nyilatkozat kiállítása
az ellátási kötelezettségről.

Bejelenti az egészségbiztosítási
szakigazgatási szervnek az aktív korúak
ellátására való jogosultság keretében
megállapított pénzbeli ellátásban, az ápolási
díjban, az időskorúak járadékában és a
hadigondozotti pénz ellátásban részesülő,
vagy szociálisan rászorult személyeket.
A gyámhatóság felkérésére részletes
környezettanulmányt (helyzetértékelést)
készít.
A gyámhivatal vagy a szociális és
gyámhivatal megkeresésére közreműködhet
a végrehajtás foganatosításában.
Kérheti a gyámhivatal hozzájárulásának
megadását.
Ha a kérelmező kérelmében nem igazolja
az adatokat, akkor az adatok megszerzése
érdekében megkeresi a nyilvántartást
vezető hatóságot vagy bíróságot; a tanulói
és hallgatói nyilvántartást vezető szervet; az
anyakönyvvezetőt.
Ha a felsőfokú iskola nappali tagozatán
tanuló nagykorúvá vált gyermek a
rendszeres kedvezményre való jogosultság
időtartama alatt házasságot kötött, a
rendszeres kedvezmény feltételeit a
települési önkormányzat jegyzője soron
kívül felülvizsgálja.
Dönt a rendszeres kedvezményre való
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(1)
11/2005. (I. 26.)
Korm. rend. 8. §
(1) a)–b)
11/2005. ( I.26.)
Korm. rend. 10.§
(1) a)- c), (2)

jegyző
jegyző

136/2009.
jegyző
(VI.24.) Korm.
rend. 3.§ (1) a)b), valamint (3) a)
b)
136/2009.
jegyző
(VI.24.) Korm.
rend. 3. § (4)

321/2009. (XII.
29.) Korm. rend.
18. § (1)

jegyző

321/2009. (XII.
29.) Korm.
rendelet 2.
melléklet 2. 2.8.
alpont
195/1997.(XI.5.)
Korm. rend. 22.§
(2)

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
9. § (1)
149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
16. § (1)
149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
57. § (4)
149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
65/A. § a)- c)

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
67. § (1), (3)

jegyző

jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási hivatala

jegyző
jegyző
jegyző

280.

Gyámügyi
igazgatás

281.

Gyámügyi
igazgatás

282.

Gyámügyi
igazgatás

283.

Gyámügyi
igazgatás

284.

Gyámügyi
igazgatás

285.

Gyámügyi
igazgatás

286.

Gyámügyi
igazgatás

287.

Gyámügyi
igazgatás

288.

Gyámügyi

jogosultság megszüntetéséről.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
keretében járó pénzbeli támogatás
folyósítása érdekében igénylés benyújtása a
Magyar Államkincstárhoz.
A települési önkormányzat jegyzője
határozatban rendelkezik a kiegészítő
gyermekvédelmi támogatásra való
jogosultság megállapításáról, az éves
felülvizsgálat eredményéről,
megszüntetéséről.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra
jogosult személy lakcímváltozása esetén a
változás hónapjára járó támogatást a
korábban folyósító jegyző teljes összegben
folyósítja. Kérelemre az ügyben keletkezett
iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes
jegyző haladéktalanul megküldi a jogosult
új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek. Az
új lakcím szerint illetékes jegyző a
támogatást a lakcímváltozást követő hónap
1. napjától folyósítja.
A települési önkormányzat jegyzője minden
hónap 10-éig értesíti az Igazgatóságot a
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
összegéről, valamint az e jogcím alapján
igényelhető előleg összegéről.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
megállapítása során a települési
önkormányzat jegyzője a Csjt. 61. §-ában
foglaltak alapján megvizsgálja a kérelmező
tartási kötelezettségét, valamint beszerzi a
gyámrendelő határozat másolatát.
A települési önkormányzat jegyzője a Gyvt.
20/C. §-ában meghatározott feltételek
fennállása esetén óvodáztatási támogatást
folyósít. Kérelemre az ügyben keletkezett
iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes
jegyző haladéktalanul megküldi a jogosult
új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek.
Az első alkalommal pénzben nyújtandó
óvodáztatási támogatásra való jogosultság
megállapításához beszerzi az óvoda
igazolását a gyermek óvodai beíratásának
tényéről, időpontjáról, a gyermek
rendszeres óvodába járásáról. Határozatban
megállapítja az óvodáztatási támogatásra
való jogosultságot, egyidejűleg rendelkezik
a támogatás folyósításáról.
Az első alkalommal természetben
nyújtandó óvodáztatási támogatás esetén
beszerzi a szülőnek a gyermek óvodai
felvétele iránti kérelmének másolatát, vagy
az óvoda igazolását a gyermek beíratásának
tényéről, időpontjáról. Határozatban
megállapítja az óvodáztatási támogatásra
való jogosultságot.
Óvodáztatási támogatás kifizetéséhez
137

149/1997. (IX.
10.) Korm. r. 68.
§

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
68/B. § (1) a- c)

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
68/C. § (1)-(3)

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
68/D.-E.§

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
68/A. § (3) a)- b)

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
(Gyer.) 68/F. §
(1), (5)

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
(Gyer.) 68/G. §
(1), (5)

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
(Gyer.) 68/H. §

jegyző

Gyer. 68/K.-68/L.

jegyző

igazgatás

289.

Gyámügyi
igazgatás

290.

Gyámügyi
igazgatás

291.

Gyámügyi
igazgatás

292.

Gyámügyi
igazgatás

293.

Gyámügyi
igazgatás

294.

Gyámügyi
igazgatás

295.

Gyámügyi
igazgatás

296.

Gyámügyi
igazgatás

értesíti az Igazgatóságot az igényelt előleg
összegéről. A jegyző a támogatást kifizeti
az óvodáztatási támogatásra jogosult
részére. Az igényelt előleggel elszámol az
Igazgatóság felé.
A települési önkormányzat jegyzője az
óvodáztatási támogatásra való jogosultságot
megállapító határozata egy példányát
megküldi az óvodának, felhívja az óvodát,
hogy minden év máj. 8-ig, nov. –ig küldje
meg számára a gyermek rendszeres
óvodába járásáról szóló igazolást.
A települési önkormányzat jegyzője a
további óvodáztatási támogatás folyósítását
megelőzően megvizsgálja, hogy – a
gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága fennáll-e,
és a gyermek rendszeres óvodába járása a
megvalósul-e. A gyermek óvodaváltása
esetén minden érintett óvodától beszerzi az
igazolást. Ha megállapítja, hogy az
óvodáztatási támogatás feltételei nem
állnak fenn, dönt az óvodáztatási
támogatásra való jogosultság
megszüntetéséről.
A gondozási díj összegének
felülvizsgálatához évente megküldi a
gondozási díj fizetésére kötelezett
körülményeit tanúsító iratokat a
Főigazgatóságnak. A gondozási díjhátralék
elévülés miatti törléséről gondoskodik.
Az eseti gondnok és az ügygondnok
kirendelése iránt intézkedik, ha erre az
előtte folyó eljárásban van szükség.
Határozatával elrendeli az iskoláztatási
támogatás felfüggesztésének
megszüntetését. Intézkedik a
családtámogatási folyószámlán összegyűlt
iskoláztatási támogatásnak a központi
költségvetés családi pótlék előirányzat
javára történő visszafizetése iránt.
Levélben tájékoztatja az iskoláztatási
támogatás felfüggesztésével vagy
szüneteltetésével érintett gyermek jogán a
támogatásban részesülő személyt.
A 2012. december hónapra járó, 2013.
január hónapban folyósítandó
gyermektartásdíj megelőlegezéséről a
városi gyámhivatal székhelye szerint
illetékes jegyző gondoskodik.
A városi gyámhivatal székhelye szerint
illetékes jegyző által 2012. december 10-éig
megigényelt otthonteremtési támogatás
kifizetéséről a jegyző gondoskodik.
A 2012. december hónapra járó családi
pótlék felhasználásáról 2012. december 31éig a jegyző gondoskodik. A
családtámogatási folyószámlán
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§

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
68/I. § (2) a)

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
68/J. (2) b)–bb),
(3), (4) b).

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
118. (2)-(3)

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
132. (5)
149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
174. § (3)

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
175. §

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
178. § (1), (2)

jegyző

149/1997. (IX.
10.) Korm. rend.
179. § (1), (2)

jegyző

jegyző

297.

Gyámügyi
igazgatás

298.

Gyámügyi
igazgatás

299.

Gyámügyi
igazgatás

nyilvántartott összeget 2013. január 18-ig át
kell utalni a jegyző székhelye szerint
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal
családtámogatási folyószámlájára.
Az iskoláztatási támogatásra saját jogán
jogosult személy kérelmére hatósági
bizonyítvány kiállítása arra vonatkozóan,
hogy életvitelszerűen nem a szülő
háztartásában él.
A családtámogatási ellátás igénylésére
szolgáló formanyomtatványok, továbbá az
ellátásokról szóló tájékoztató
hozzáférhetővé tétele.
A Korm. rendeletben meghatározott
nyilvántartások vezetése.

300.

Gyámügyi
igazgatás

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási
ügyekben első fokú hatóságként jár el.

331/2006.
(XII.23.) Korm.
rendelet 2. § (1)

301.

Gyámügyi
igazgatás

331/2006.
(XII.23.) Korm.
rendelet 3. §. (1)
c), g), h), l), m)

302.

Gyámügyi
igazgatás

Megkeresésre környezettanulmány
készítése, megállapítja a gyermek
rendszeres gyermekvédelmi támogatásra
való jogosultságát, megállapítja az
óvodáztatási támogatásra való
jogosultságot, kiegészítő gyermekvédelmi
támogatásra való jogosultságot, ellátja a
törvényben vagy kormányrendeletben
hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és
gyámügyi feladatokat.
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási
ügyekben általános első fokú hatóságként
jár el.

303.

Gyámügyi
igazgatás

Gyámhatósági ügyekben megkeresésre
környezettanulmányt készít, megállapítja a
gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát,
megállapítja a hozzátartozó kiegészítő
gyermekvédelmi támogatásra való
jogosultságát, megállapítja az óvodáztatási
támogatásra való jogosultságot.

331/2006.(XII.23.
) Korm. rend. 3.§
(1) c); g)- h); l)m)

223/1998. (XII.
30.) Korm. rend.
5/A. § (3) bek.

jegyző

223/1998. (XII.
30.) Korm. rend.
27. § (3) bek.

jegyző/ fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási hivatala
jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási hivatala
jegyző/ fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási hivatal járási
gyámhivatala
jegyző

235/1997. (XII.
17.) Korm. rend.
1. §

331/2006. (XII.
23.) Korm. rend.
2. § (1)

jegyző/fővárosi és
megyei
kormányhivatal
járási gyámhivatala
jegyző

Jelen dokumentum az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0070 számú, „Szervezetfejlesztés a Veszprémi Önkormányzatnál”
című projekt által érintett ügycsoport, illetve feladat/szolgáltatás kereteit meghatározó jogszabályok listájának
felsorolása, valamint a főbb jogi rendelkezések érthető összefoglalása felhasználói, ügyintézői útmutatóként.
A dokumentum ingyenesen hozzáférhető Veszprém Város honlapján és az ügyfélszolgálati irodán kinyomtatva.
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