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Kapcsolódó,
nyomtatványok,
útmutatók:

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével
megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi
környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat
jegyzője intézkedik a gyermek védelembe vétele ügyében.
A jegyző a jogszabályban meghatározott szervek, személyek
jelzése, kezdeményezése, javaslata alapján köteles a védelembe
vétel iránti eljárást hivatalból lefolytatni.
Amennyiben az eljárás nem a gyermekjóléti szolgálat
kezdeményezésére indult, úgy a jegyző beszerzi az illetékes
gyermekjóléti szolgálat javaslatát az ügyben.
A jegyző a védelembe vétel iránti eljárás során tárgyalást tart,
melyen meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, az
ítélőképessége birtokában lévő gyermeket, valamint a
családgondozót is.
A jegyző a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembe
vételével, a tárgyalást követően dönt a védelembe vétel
elrendeléséről.
A jegyző – kérelemre bármikor, hivatalból évente – felülvizsgálja a
védelembe vétel indokoltságát.
A védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásával megszűnik.
A védelembe vételt meg kell szüntetni, ha:
- a gyermek családban történő nevelkedése védelembe vétel nélkül
is biztosítható
- a gyermekvédelmi gondoskodás más formájáról döntött a
gyámhivatal
a
fiatalkorú
pártfogó
felügyeletét
rendelték
el
- a fiatalkorú szabadságvesztését vagy javítóintézeti nevelését tölti.
Felsőzsolca város közigazgatási területe
Kérelem, bejelentés, javaslat, személyi igazolvány, lakcímet igazoló
hatósági igazolvány
bármely nagykorú cselekvőképes személy
szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság a 14. életévét be nem
töltött gyermek vonatkozásában
rendőrség, ügyészség, illetve bíróság a bűncselekmény
elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorú vonatkozásában
védőnői szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos
családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat
nevelési-oktatási intézmény.
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal földszint 5. iroda
Tel: 46/584-033
E-mail: Hamorine.Monika@felsozsolcaph.hu,
info@felsozsolcaph.hu
Hétfő és péntek: 7.30-12.00
szerda: 7.30 – 18.00
Hivatalból, illetve kérelemre, bejelentésre.
30 nap, az eljárás költség– és illetékmentes.
-

Az alkalmazott
jogszabályok:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (Gyvt.)
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer)
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Gyszr.)
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Amennyiben a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi,
érzelmi, és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga
súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a
települési önkormányzat jegyzője a gyermeket ideiglenesen
elhelyezi
- a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más
hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség
- nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban.
Az ideiglenes hatályú elhelyezést
megalapozó súlyos
veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása,
elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy
testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és
helyrehozhatatlan károsodást okozhat.
Az ideiglenes hatályú elhelyezésről való döntés előtt meg kell
hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, valamint az
ítélőképessége birtokában lévő gyermeket, kivéve, ha a súlyos
veszélyeztetettség a gyermek életét közvetlen veszélynek teszi ki.
Az ideiglenes hatályú elhelyezéstől kezdődően a szülő gondozási,
nevelési joga szünetel. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Az ideiglenes hatályú elhelyezést az illetékes gyámhivatal az
elrendelését követő 30 napon belül felülvizsgálja.
Felsőzsolca város közigazgatási területe
Kérelem, bejelentés, javaslat,
személyi igazolvány,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
bármely nagykorú cselekvőképes személy

Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal földszint 5. iroda
Tel: 46/584-033
E-mail: Hamorine.Monika@felsozsolcaph.hu,
info@felsozsolcaph.hu
Hétfő és péntek: 7.30-12.00
szerda: 7.30 – 18.00
Hivatalból, illetve más szervek jelzése alapján
Soron kívül, az eljárás költség– és illetékmentes
-

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (Gyvt.)
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer)
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Gyszr.)

