Városi Gyámhivatal
Cím: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.
E-mail: gyamhivatal@felsozsolcaph.hu
Vezető:
Nagyné Gömbicz Éva
Ügyintézők:
Csanádyné Szabó Julianna
Siskáné Kállai Zsuzsanna

Telefon: +36 (46) 584-032
Telefon: +36 (46) 584-015
Telefon: +36 (46) 584-032

Ügykörök:
Átmeneti nevelésbe vétel, Családbafogadás, Családi jogállás rendezése, Családvédelmi
koordináció, Eseti-, ügygondnok kirendelése, Gondnoksági ügyek, Gyermektartásdíj
megelőlegezése, Gyámnevezés, Gyámságból kizárás, Gyámsági ügyek, Ideiglenes hatályú
elhelyezés, ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata, Kapcsolattartás szabályozása,
végrehajtása, Kiskorú házasságkötésének engedélyezése, Kiskorú végleges külföldre
távozásának engedélyezése. Kiskorúak vagyonát érintő ügyek, Otthonteremtési támogatás
megállapítása, Perindítás, Szülői ház elhagyása, Tartós nevelésbe vétel, Utógondozás,
utógondozó ellátás, Védelembe vétel felülvizsgálata, Örökbefogadhatóvá nyilvánítás,
Örökbefogadás előtti eljárás, Örökbefogadás engedélyezése
Felsőzsolca Városi Gyámhivatalának illetékességi területe:
Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Felsőzsolca, Gesztely, Hernádkak, Hernádnémeti, Onga,
Ónod, Sajólád, Sajópálfala és Sajópetri települések tekintetében látunk el körzetközponti
gyámügyi feladatokat.
Általános illetékesség:
A 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján az eljárásra az a gyámhatóság illetékes,
amelynek a területén a kiskorú törvényes képviselőjének, a gondnokság alatt álló személynek,
valamint a gondnokság alá helyezési eljárással érintett személynek a lakóhelye található. Ha a
szülői felügyelettel együttesen rendelkező szülők lakóhelye különböző, az illetékességet a
gyermek lakóhelye határozza meg. Ha a gyermek lakóhelye egyik szülője lakóhelyével sem
azonos, az a gyámhatóság jár el, amelyiknek a területén az anya lakóhelye található. Lakóhely
hiányában az illetékességet a tartózkodási hely határozza meg. Belföldi lakóhely hiányában az
utolsó ismert hazai lakóhely vagy tartózkodási hely határozza meg az illetékességet. Ennek
hiányában az eljárásra Budapest Főváros V. Kerület Gyámhivatala az illetékes.
Eljárási illeték:
Az eljárás az 1990. évi XCIII. tv. 33. §. (2) bekezdés 6. pontja alapján illetékmentes.
Eljárási költség:
Az eljárási költséget az 1997. évi XXXI. tv. 133/A.§. alapján az eljáró szerv viseli. A más
szerv eljárásában történő képviseletre kirendelt ügygondnok, eseti gondnok munkadíját és
költségeit a kirendelését kérelmező szerv viseli.
Ha az eljárást azért kellett megindítani, mert jogsértés történt, az eljárás költségeit az viseli,
akinek a jogsértés felróható.

Ha az eljárásban közreműködők hibájából merültek fel költségek, azokat az viseli, akinek a
költség felróható.
Az eljárás költségeit az ügyfél viseli:
- az örökbefogadási ügyekben,
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú
kérelemre induló vagyoni ügyekben,
- a kapcsolattartási ügyekben,
- ezen ügyekben szakértő kirendelése esetén a gyámhatóság az ügyfelet a szakértői díj
megelőlegezésére kötelezheti.
Képviselet:
A jogszabály személyes megjelenést ír elő az alábbi ügycsoportokban: gyámság, gondnokság,
házasságkötés engedélyezése, családi jogállás rendezése, kapcsolattartás, családbafogadás,
örökbefogadás, szülői ház elhagyása. A fenti ügykörökben az ügyfél helyett nem járhat el
meghatalmazott.

