2017. ÉVI
MÓDOSÍTOTT
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV

2017. július 14.

2017. évi hatósági ellenőrzési terv
Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Ellenőrzés tárgya
Az általános kereskedelmi feltételek,
árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó
vizsgálata, különös tekintettel az
áruházláncok akciós ajánlataira
A szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézésének ellenőrzése, valamint fogyasztói
igények érvényesítésére vonatkozó
megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése
Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése
A 18. életévet be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése,
különös tekintettel az alkoholtartalmú
italokkal és dohánytermékkel történő
kiszolgálás ellenőrzés vonatkozásában
Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási
tevékenységek ellenőrzése, különös
tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxiszolgáltatás ellenőrzésére
A villamosenergia-, földgáz-,
víziközmű-, távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó
ellenőrzése a beérkezett fogyasztói
beadványok alapján

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
helyszíni ellenőrzés/adatkérés

helyszíni ellenőrzés/adatkérés

helyszíni ellenőrzés/adatkérés

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

adatkérés
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RAPEX riasztás keretében érkező
termékek keresése kereskedelmi
egységekben, webáruházakban
A KPIR rendszerben található veszélyes termékek kereskedelmi és internetes forgalomból történő kivonásának ellenőrzése
A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
Játékok biztonságosságának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
Csecsemő és kisgyermek ruházati
termékek, lábbelik laboratóriumi
vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése
Játszótéri eszközök üzemeltetési
feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése
Karácsonyi szezonális villamossági
termékek ellenőrzése (mintavételi
terv alapján)
A reklámtevékenység átfogó ellenőrzése, különös tekintettel a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra
és az egészségtudatosságot befolyásoló állítások valóságtartalmára
Az elektronikus hírközlési szolgáltatás átfogó ellenőrzése a beérkezett
fogyasztói beadványok alapján
Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése
ECR ellenőrzési akció

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés/mintavétel

helyszíni ellenőrzés/mintavétel

helyszíni ellenőrzés/mintavétel

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés/mintavétel

adatkérés

adatkérés
adatkérés
Február 14-16;
Március 7-9;
Május 10-12;
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közúti ellenőrzés

Július 25-27;
Szeptember 12-14; November 21-23.
"Józan Húsvét" és "Tavaszi átállás"
akció
Személygépkocsis Műszaki Biztonság Hete akció (közlekedési és fogyasztóvédelmi)
"Overload" akció
Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció
Nemzetközi, menetrendszerinti autóbuszok közlekedésének ellenőrzése
akció
ECR "TRUCK & BUS" akció
"Téli átállás" akció
Alkatrész-forgalmazók és kereskedők ellenőrzése akció (közlekedési és fogyasztóvédelmi)
Gázüzemanyag-ellátó berendezés
beszerelésével foglalkozó vállalkozások ellenőrzése
(közlekedési és munkavédelmi)
Műszaki vizsgáló állomások ellenőrzése
(közlekedési, munkavédelmi és
egészségügyi)
Képző szervek hirdetési- és reklámtevékenységének ellenőrzése akció
(közlekedési és fogyasztóvédelmi)
A közúti forgalomban résztvevő járművezetők gyakorlati oktatásának
ellenőrzése akció
Felépítménygyártó tevékenységet
végző vállalkozások ellenőrzése
(közlekedési és munkavédelmi)
Pótalkatrész és tartozékgyártók,
felújítók, és forgalmazók tematikus
ellenőrzése
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Április 13-14.

közúti ellenőrzés

Július 3-7.

közúti ellenőrzés,
helyszíni ellenőrzés

Augusztus 23-25.

közúti ellenőrzés

Szeptember 18-22.

közúti ellenőrzés

Szeptember 25-27.

közúti ellenőrzés

Október 10-12.
November 8-10.

közúti ellenőrzés
közúti ellenőrzés

Április 24-28.

helyszíni ellenőrzés

Május 8-11.

helyszíni ellenőrzés

Június 14.

helyszíni ellenőrzés

Június 19-23.

helyszíni ellenőrzés

Július 17-21.

helyszíni ellenőrzés

Október 18-19.

helyszíni ellenőrzés

Április,
heti vezénylés szerint

helyszíni ellenőrzés

Klímaberendezés javítók (feltöltők)
tematikus ellenőrzése
Menetíró (tachográf) műhelyek tematikus ellenőrzése
Járműbontók tematikus ellenőrzése

Május – Augusztus,
heti vezénylés szerint
Szeptember – Október,
heti vezénylés szerint
November – December,
heti vezénylés szerint
Február, Március, Április, Május,
Június, Szeptember, December,
heti vezénylés szerint
Június,
heti vezénylés szerint
Január, Február, Március, Április,
November, December,
heti vezénylés szerint
Január, Február, Március, Április,
November, December,
heti vezénylés szerint
Május, Június, Július, Augusztus,
Szeptember, Október,
heti vezénylés szerint

Szakoktatók tevékenységének tematikus ellenőrzése
Iskolavezetők tevékenységének tematikus ellenőrzése
Gyalogos átkelőhelyek ellenőrzése
Vasúti átjárók forgalombiztonsági
felülvizsgálata
Közlekedési létesítmények építésének ellenőrzése

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Ellenőrzés tárgya
A szezonálisan üzemelő medencés
fürdőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése
„Ökotermékek” („ökomosóporok”,
egyéb „öko” mosó- és tisztítószerek, „ökofestékek”, stb.) CLP megfelelőségének ellenőrzése
1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) hatálya alá tartozó anyagok és
keverékek ellenőrzése a CLP rendelet 61 cikke alapján, melynek kapcsán kiemelten ellenőrizendők a

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2017. május 1.-szeptember 5.

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan, laboratóriumi mintavételezés

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2017. január 1. - december 31.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési
időszakban folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés, jegyzőkönyv,

2017. június 1. - december 31.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési
időszakban folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés, jegyzőkönyv,
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forgalmazók (pl. nagy- és kiskereskedők, áruházláncok)
1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) hatálya alá tartozó anyagok és
keverékek a 2015/1221 bizottsági
rendelet (7. ATP) módosításainak
gyakorlati alkalmazására - a harmonizált osztályozás betartásának ellenőrzése
WHO Kézhigiénés Önértékelő Rendszer 2017. évi felmérése/ellenőrzése
Egészségügyi intézmények részére
fertőtlenítő mosást végző mosodák
ellenőrzése
A perinatális intenzív centrumok
(PIC) felmérése infekciókonroll
szempontjából
Oltóanyagok biztonságos tárolásának (hűtőlánc biztosítása) ellenőrzése, különös tekintettel a nagy menynyiségű oltóanyagot tároló egészségügyi szolgáltatóknál, illetve a
biztonságossági szempontból kritikus
helyeken
Járó- és fekvőbeteg ellátást nyújtó
közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók által végzett endoszkópos
(kolonoszkópos és gasztroszkópos)
vizsgálatok ellenőrzése
A fekvőbeteg ellátásban a dietetika
szolgálat egészségügyi dokumentációjának ellenőrzése.

2017. január 1. - december 31.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési
időszakban folyamatos, jelentés küldése negyedévente

Helyszíni ellenőrzés, jegyzőkönyv,

2017. november 1. –december 31.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési
időszakban folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés, jegyzőkönyv

2017. január 1. - december 31.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési
időszakban folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés, kérdőív kitöltése

2017. március 1. - december 31.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési
időszakban folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés, kérdőív kitöltése

2017. január 1. - december 31.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési
időszakban folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés

2017. március 1. – november 30.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési
időszakban folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés, kérdőív kitöltése

2017. március 1. - december 31.

A vizsgálatok végzése az ellenőrzési
időszakban folyamatos.

Helyszíni vizsgálat és iratbekérés
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Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Ellenőrzés tárgya
Nyíregyházi Egyetem Nyíregyháza
Demecser és Vidéke Áfész Demecser
Nyírbátor Tésztaipari Kft Nyírbátor
Nyírség-Hasso Kft Nyíregyháza
Carl Zeiss Vision Hungary Kft Mátészalka
Nyírtávhő Kft Nyíregyháza
Javító-Karbantartó Bt Nyírbátor
Villkisz Kft Nyíregyháza
Caroflex Fékbetétgyár Kft Kisvárda
Eissmann Automotive Kft Nyíregyháza
Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolg
Kft Záhony
Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft
Nyíregyháza
Kraszna-Coop Zrt Mátészalka
Alfi-Ker Kft Nyíregyháza
Sematic Hungária Felvonógyár és
Kereskedelmi Kft Nyírbátor
Marso Kft Nyíregyháza
Kálvin János Ref. Ált. Iskola Mátészalka
Raktárbázis Tranzit Kft Nyírbátor
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt Nyíregyháza
Master Szolg Kft Nyírkércs
Újfehértó Református Általános Iskola és Óvoda Újfehértó
KOSZISZ Szent István Gimnázium
és Szakközépiskola Újfehértó
Nyírbátori Református Általános Iskola Nyírbátor

Ellenőrzési időszak
2013.01.01-2016.12.31

Ellenőrzés ütemezése
2017.01.01.-2017.01.31.

2012.11.01-2016.12.31

2017.01.01.-2017.01.31.

2013.02.01-2016.12.31
2013.04.01-2016.12.31

2017.01.01.-2017.01.31.
2017.01.01.-2017.01.31.

2013.09.01-2016.12.31

2017.01.01.-2017.01.31.

2013.02.01-2017.01.31
2013.02.01-2017.01.31
2013.03.01-2017.01.31
2013.09.01-2017.01.31

2017.02.01-2017.02.28.
2017.02.01-2017.02.28.
2017.02.01-2017.02.28.
2017.02.01-2017.02.28.

2013.03.01-2017.01.31

2017.02.01-2017.02.28.

2013.03.01-2017.02.28

2017.03.01.-2017.03.31

2012.10.01-2017.02.28

2017.03.01.-2017.03.31

2013.03.01-2017.02.28
2012.11.01-2017.02.28

2017.03.01.-2017.03.31
2017.03.01.-2017.03.31

2013.06.01-2017.02.28

2017.03.01.-2017.03.31

2012.11.01-2017.03.31

2017.04.01.-2017.04.30

2013.03.01-2017.03.31

2017.04.01.-2017.04.30

2013.05.01-2017.03.31
2013.08.01-2017.03.31
2013.06.01-2017.04.30

2017.04.01.-2017.04.30
2017.04.01.-2017.04.30
2017.05.01.-2017.05.31

2012. 09.01-2017.04.30

2017.05.01.-2017.05.31

2012.09.01-2017.04.30

2017.05.01.-2017.05.31

2012.09.01-2017.04.30

2017.05.01.-2017.05.31

Ellenőrzés eszköze
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
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Sz-Sz-B Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyháza
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit
Kft Nyíregyháza
Vasép Kft Tiszavasvári
IMTEF Szövetkezet Ibrány
Lady Line 93 Kft Rakamaz
Nyírzem Zrt Kisvárda
Gastor Baromfi Kft Nyírbátor
RB. Szolgáltató Központ Kft Nyíregyháza
Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft Kisvárda
Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Koll. Mátészalka
Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola Nyíregyháza
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Nyíregyháza
Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft Nyírbátor
Napkori Erdőgazdák Zrt Napkor
Steam Cook Termelő és Szolg Kft
Petneháza
Kelet Konzerv Kft Zajta
Innfoods Kft Terem
Agro Flott Kft Nyírtura
Mantar Kft Vaja
Rudi és Társa Kft Nyírtelek
Atak-Mada Kft Rétközberencs
Naturcomfort Kft Nyíregyháza
Well-Store Kft Vaja
Agrana-Juice Magyarország Kft
Vásárosnamény
Szatmár Optika Kft Mátészalka
Parmen Konzervipari Zrt
4-S-200 Kft Nyíregyháza
Aprit Hungary Bt Kisvárda

2013.04.01-2017.04.30

2017.05.01.-2017.05.31

2013.07.01-2017.05.31

2017.06.01.-2017.06.30.

2013.08.01-2017.05.31
2013.03.01-2017.05.31
2013.10.01-2017.05.31
2013.08.01-2017.05.31
2013.09.01-2017.06.30

2017.06.01.-2017.06.30.
2017.06.01.-2017.06.30.
2017.06.01.-2017.06.30.
2017.06.01.-2017.06.30.
2017.07.01.-2017.07.31.

2013.07.01-2017.06.30

2017.07.01.-2017.07.31.

2013.01.01-2017.06.30

2017.07.01.-2017.07.31.

2013.08.01-2017.06.30

2017.07.01.-2017.07.31.

2013.08.01-2017.07.31

2017.08.01.-2017.08.31.

2013.08.01-2017.07.31

2017.08.01.-2017.08.31.

2013.01.01-2017.07.31

2017.08.01.-2017.08.31.

2013.01.01-2017.07.31

2017.08.01.-2017.08.31.

2013.01.01-2017.08.31

2017.09.01.-2017.09.30.

2013.01.01-2017.08.31
2013.01.01-2017.08.31
2013.01.01-2017.08.31
2014.01.01-2017.09.30
2013.01.01-2017.09.30
2013.01.01-2017.09.30
2013.01.01-2017.09.30
2013.01.01-2017.09.30

2017.09.01.-2017.09.30.
2017.09.01.-2017.09.30.
2017.09.01.-2017.09.30.
2017.10.01.-2017.10.31.
2017.10.01.-2017.10.31.
2017.10.01.-2017.10.31.
2017.10.01.-2017.10.31.
2017.10.01.-2017.10.31.

2013.11.01-2017.10.31

2017.11.01.- 2017.11.31.

2013.10.01-2017.10.31
2014.05.01-2017.10.31
2014.07.01-2017.10.31
2013.01.01-2017.10.31

2017.11.01.- 2017.11.31.
2017.11.01.- 2017.11.31.
2017.11.01.- 2017.11.31.
2017.11.01.- 2017.11.31.
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átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés

Tiszaháti Vízgazdálkodási Társulat
Szatmárcseke
Hoya Szemüveglencse Gyártó Magyarország Zrt Mátészalka
MSK Hungária BT Nyírbátor
HM Arzenál Elektromechanikai Zrt
Nyírtelek
Start Nonprofit Kft. Nyíregyháza,
Bujtos u. 32.
Pro-Team Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Lujza u. 4.
ABO Holding Zrt. Nyíregyháza,
Simai út 6.
ULT Magyarország Zrt. Nyíregyháza, Dugonics út 2.

2016.06.01-2017.11.30

2017.12.01.-2017.12.31.

2013.12.01-2017.11.30

2017.12.01.-2017.12.31.

2013.11.01-2017.11.30

2017.12.01.-2017.12.31.

2013.09.01-2017.11.30

2017.12.01.-2017.12.31.

2015.01.01.-2015.12.31.

2017.01.01.-2017.03.31.

2015.01.01.-2015.12.31.

2017.04.01.-2017.06.30.

2015.01.01.-2015.12.31.

2017.07.01.-2017.09.30.

2015.01.01.-2015.12.31.

2017.10.01.-2017.12.31.

célellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
átfogó ellenőrzés
Bérellenőrzés helyszíni vizsgálat
lefolytatásával.
Bérellenőrzés helyszíni vizsgálat
lefolytatásával.
Bérellenőrzés helyszíni vizsgálat
lefolytatásával.
Bérellenőrzés helyszíni vizsgálat
lefolytatásával.

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Ellenőrzés tárgya
Szociális Szolgáltató KözpontVásárosnamény
4800 Vásárosnamény, Radnóti u. 9.
szám
- étkeztetés (egyéb főzőhely, népkonyha)
- szenvedélybetegek nappali ellátása,
- házi segítségnyújtás
Apagy Község Önkormányzat Szociális Étkeztetés és Tanyagondnoki
Szolgálat
4553 Apagy, Kossuth u. 145.
- étkeztetés
- tanyagondnoki szolgálat
„ANNA” Baktalórántháza Református
Támogató Szolgálat

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2014. január 1-től

2017. január

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. január

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. január

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele
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4561 Baktalórántháza, Jókai u. 5.
- támogató szolgáltatás
Sz-Sz-B. Megyei Ápoló-Gondozó
Otthon Mérk
4352 Mérk, Hunyadi u. 183.
- idősek otthona
- időskorúak gondozóháza
- támogatott lakhatás
„Méliusz” Református Idősek Otthona
4765 Csenger, Béke út 2.
- idősek otthona
Szamossályi Község Önkormányzat
Gondozási Központja és Demens
Ellátást Biztosító Intézménye
4735 Szamossályi, Kossuth L. u. 41.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés
- idősek otthona
Erdőháti Mikro Körzet Támogató
Szolgálata
4944 Túristvándi, Bocskai u. 1-3.
- támogató szolgálat
Szent Lukács Görögkatolikus Integrált Szolgáltató Központ
4234 Szakoly, Hunyadi u. 2.
- támogatott lakhatás
- támogató szolgáltatás
TELSE–Lehetőségek Háza
4440 Tiszavasvári, Kossuth L. u.
60/D
- támogatott lakhatás
Baktalórántházai Református Szociális Szolgáltató Központ
4561 Baktalórántháza, Jókai u. 5.
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2014. január 1-től
2017. január

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. január

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. január

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. január

2014. január 1-től

2017. január

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1

2017. január

iratbekérés, helyszíni szemle, szakért igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. február
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iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

Szociális Ápolási-Gondozási Központ
4564 Nyírmada, Petőfi u. 1.
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés
Egyesített Szociális Intézmény
4522 Nyírtass, Dózsa Gy. u. 35.
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- fogyatékos személyek nappali ellátása
„BÁRKA” Baktalórántházi Református Egyházközség Fogyatékosok és
Idősek Nappali Intézménye
4542 Petneháza, Kossuth u. 33.
- étkeztetés
- időskorúak nappali ellátása
- fogyatékos személyek nappali ellátása
Református Egyházközség "CÉDRUS" Idősek Klubja
4523 Pátroha, Kossuth utca 43/A.
- étkeztetés (népkonyha)
SION Idősek Szeretetotthona
4511 Nyírbogdány, Kéki utca 1-3.
- étkeztetés (népkonyha)
Székelyi Református Idősek Nappali
Intézménye
4534 Székely, Illyés Gyula u. 2.
- étkeztetés (népkonyha)
Korszerű Házi Segítségnyújtó Szolgálat
4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 2-4.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
Étkeztetési Centrum
székhely: 4400 Nyíregyháza, Csillag
u. 3.

2014. január 1-től

2017. február

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. február

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. február

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2016. január 1-től

2017. február

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2016. január 1-től

2017. február

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2016. január 1-től

2017. február

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2017. január 1-től

2017. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele
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telephelyek:
Étkeztetési Centrum – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 101/A.
- étkeztetés (népkonyha)
telephely (2):
Étkeztetési Centrum – Balkány
4233 Balkány, Szakolyi u. 50.
- étkeztetés (népkonyha)
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
Szenvedélybetegek Idősek Szeretetotthona
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 38.
- étkeztetés (népkonyha)
Gyügye Község Falugondnoki Szolgáltatás
4733 Gyügye, Fő u. 71.
- falugondnoki szolgáltatás
Császló Község Falugondnoki Szolgálat
4973 Császló, Kossuth u. 41.
- falugondnoki szolgáltatás
Fülpösdaróc Falugondnoki Szolgálat
4754 Fülpösdaróc, Fő u. 48.
- falugondnoki szolgáltatás
Géberjén Falugondnoki Szolgálat
4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/A.
- falugondnoki szolgáltatás
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ
székhely: 4320 Nagykálló, Kállai
Kettős tér 1.
Telephelyek:
4320 Nagykálló, Kossuth u. 40.
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyúj-

2017. január 1-től

2017. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2014. január 1-től

2017. február

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. február

2014. január 1-től

2017. február

2014. január 1-től

2017. február

2014. január 1-től

2017. február
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iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

tás
- tanyagondnoki szolgáltatások
4320 Nagykálló, Kossuth u. 8.
- fogyatékos személyek nappali ellátása
4324 Kállósemjén, Kossuth u. 106.
- időskorúak nappali ellátása:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- tanyagondnoki szolgáltatás
4232 Geszteréd, Petőfi u. 9.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
4552 Napkor, Kállói u. 58.
- idősek otthona
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
4245 Érpatak, Béke u. 50.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
Szociális Étkeztetés Petneháza
4542 Petneháza, Magyar u. 2.
- étkeztetés
Pusztadobos Község Szociális Étkeztetés
4565 Pusztadobos, Petőfi u. 4.
- étkeztetés
Szociális Étkeztetés Rohod
4562 Rohod, Kossuth L. u. 14.
- étkeztetés
Gondozási Központ Kótaj
székhely: 4482 Kótaj, Vasvári Pál u.

2014. január 1-től

2017. március

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. március

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. március

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele
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6.
- tanyagondnoki szolgáltatás
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás
telephely:
4482 Kótaj, Petőfi u. 47.
- időskorúak nappali ellátása
Kótaji Református Egyházközség
Idősek Szeretetotthona
4482 Kótaj, Katona Pál u. 1.
- étkeztetés (népkonyha)
Filadelfia Szociális Központ
4461 Nyírtelek, Tokaji u. 52.
- étkeztetés (népkonyha)
Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület
székhely: 4461 Nyírtelek, Puskin u.
43/b.
telephely:
„Önálló Élet Háza”
címe: 4461 Nyírtelek, Szent István u.
83.
- támogatott lakhatás
Kispalád Falugondnoki Szolgálat
4956 Kispalád, Fő u. 20.
- falugondnoki szolgáltatás
Csenger Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 4765 Csenger, Ady E.
u. 14.
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátásai
- idősek otthona
Kisszekeres Falugondnoki Szolgálat
4963 Kisszekeres, Kossuth u. 46/a.
- falugondnoki szolgáltatás
Komlódtótfalu Falugondnoki Szolgá-

2017. január 1-től

2017. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2017. január 1-től

2017. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2017. január 1-től

2017. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2014. január 1-től
2017. március
2014. január 1-től

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. március
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
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szakértő igénybe vétele

lata
4765 Komlódtótfalu, Kisfaludy u. 30.
- falugondnoki szolgáltatás
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói
Szociális Szolgáltató Központ
székhely: 4244 Újfehértó, Kodály Z.
u. 39.
- idősek otthona
- tanyagondnoki szolgáltatás
- étkeztetés
Telephelyek:
4244 Újfehértó, Mártírok u. 6.
- szenvedélybetegek nappali ellátása
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- házi segítségnyújtás
4244 Újfehértó, Eötvös u. 26.
- időskorúak nappali ellátása
- pszichiátriai betegek nappali ellátása
- pszichiátriai betegek közösségi
ellátása
Dél-Nyírségi Önkormányzati Kistérségi Társulás Szakoly Alapszolgáltatási Központ
4234 Szakoly, Bercsényi u. 2.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
Bökönyi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltató Központ
4231 Bököny, Debreceni u. 56-58.
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás

2014. január 1-től

2017. március

2014. január 1-től

2017. március

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. március

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele
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iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye
4754 Géberjén, József A. u. 4-6.
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- pszichiátriai betegek nappali ellátása
- támogató szolgáltatás
Idősek Bentlakásos Otthona
4700 Mátészalka, Móricz Zs. u. 73.
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés
AGAPÉ Házi Segítségnyújtó Szolgálat
4700 Mátészalka, Kossuth tér 1.
- házi segítségnyújtás
Nagydobosi Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálata
4823 Nagydobos, Fő u. 143.
- házi segítségnyújtás
Buji Szociális Alapszolgáltatási Központ
székhely: 4483 Buj, Jókai utca 2.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
- időskorúak nappali ellátása
telephely
4474 Tiszabercel, Fő út 28.
- időskorúak nappali ellátása
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
Gávai Református Egyházközség
Házi Segítségnyújtó Szolgálata
4471 Gávavencsellő, Tisza u. 130.
- házi segítségnyújtás
„Aranyalma” Integrált Szociális Ellátást Nyújtó Intézmény

2014. január 1-től

2017. április

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. április

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. április

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. április

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. április

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. április

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. április

15

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

4481 Nyíregyháza, Kemecsei u. 4850.
- támogató szolgáltatás
- időskorúak nappali ellátása
- fogyatékos személyek nappali ellátása
Görögtűz Szeretetszolgálat
4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 22.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
Nyíregyházi SM Centrum
4400 Nyíregyháza, Kerékgyártó u.
21.
- fogyatékos személyek nappali ellátása
ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egyesület Szatmári Gyógypedagógiai és Szociális Szolgáltató
Központ Fogyatékkal Élők Nappali
Intézménye
4911 Nábrád, Árpád utca 40.
- fogyatékos személyek nappali
ellátása
Mánd Falugondnoki Szolgálat 4942
Mánd, Fő u. 8.
- falugondnoki szolgáltatás
Fábiánháza Község Önkormányzatának Gondozási Központja
4354 Fábiánháza, Kossuth u. 87.
- étkeztetést (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
Egyesített Szociális Intézmények
Vaja
székhely: 4562 Vaja, Lahner u. 25/A.
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2015. január 1-től

2017. április

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2015. január 1-től

2017. április

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2014. január 1-től

2017. április

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. április

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. április

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. április

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től
2014. január 1-től

2014. január 1-től
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telephely:
4562 Vaja, Nagy Sándor u. 42.
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
Balkányi Református Egyházközség
Szociális és Gondozási Központja
székhely: 4233 Balkány, Benedek
utca 5.
- étkeztetés
- tanyagondnoki szolgálat
- támogató szolgálat
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2014. január 1-től

2017. április

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. április

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. április

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. április

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. április

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

Telephelyek:
4233 Balkány, Benedek u. 10.
- szenvedélybetegek nappali ellátása
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- utcai szociális munka
4233 Balkány, Rákóczi u. 3.
- időskorúak nappali ellátása
Bökönyi Görögkatolikus Egyházközség Szociális Szolgáltató Intézmény
4231 Bököny, Árpád u. 13.
- házi segítségnyújtás
- szenvedélybetegek nappali ellátása
Szent Miklós Szeretetotthon és Menedékház
4233 Balkány, Kossuth u. 25.
- idősek otthona
Szent Antal Idősek Otthona
4233 Balkány, Kossuth u. 28
- idősek otthona
Bökönyi Szociális Szolgáltató Intézmény
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4231 Bököny, Debreceni u. 56-58.
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
Nagy Szent Bazil Diakóniai Szolgálat
4823 Nagydobos, Fő u. 185.
- házi segítségnyújtás
Szent Mihály Szociális Szolgálat
4354 Fábiánháza, Kossuth u. 27.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés
„Szent Miklós” Házi Segítségnyújtó
Szolgálata
4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 69.
- házi segítségnyújtás
Oltalom Diakóniai Szolgálat
4821 Ópályi, Árpád u. 2.
- házi segítségnyújtás
Demecseri Református Egyházközség Szeretetszolgálata
4516 Demecser, Kálvin tér 1.
- házi segítségnyújtás
Demecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ
4516 Demecser, Szent I. u. 2-4.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
- időskorúak nappali ellátása
Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ – 1. számú Idősek Klubja
székhely: 4400 Nyíregyháza, Vécsey
köz 2.
- időskorúak nappali ellátása
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátás

2014. január 1-től

2017. május

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. május

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. május

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. május

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. május

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. május

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. május
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iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

- étkeztetés (szociális konyha)
- támogató szolgáltatás
telephely (1):
Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ
4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.
- idősek otthona
telephely (2):
Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ
4551 Nyíregyháza, Rozsnyai u. 8.
- idősek otthona
telephely (3):
Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ
4551 Nyíregyháza, Tiszavasvári u.
41.
- fogyatékos személyek nappali ellátása
telephely (4):
Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ – Nyírszőlősi Idősek Klubja
4400 Nyíregyháza, Kollégium u. 58.
- időskorúak nappali ellátása
telephely (5):
Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ – 2. számú Idősek Klubja
4551 Nyíregyháza, Fő u. 3.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
telephely (6):
Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ – 3. számú Idősek Klubja
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4400 Nyíregyháza, Csaló köz 11-13.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
- pszichiátriai betegek nappali ellátása
telephely (7):
Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ – 6. számú Idősek Klubja
4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
- pszichiátriai betegek nappali ellátása
telephely (8):
Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ – 7. számú Idősek Klubja
4400 Nyíregyháza, Dália u. 1.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
telephely (9):
Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ – 9. számú Idősek Klubja
4400 Nyíregyháza, Család u. 11.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
Darnó Község Szociális Alapszolgáltatás
4737 Darnó, Fő u. 10.
- étkeztetést (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás
- falugondnoki szolgáltatás
„Alkonytáj” Szociális Szolgáltató
Központ Kisnamény
4737 Kisnamény, Kis u. 20.
- idősek otthona
- étkeztetés (szociális konyha)

2014. január 1-től
2017. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től
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- házi segítségnyújtás
- falugondnoki szolgáltatás
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40.
- fogyatékos személyek nappali
ellátása
- szenvedélybetegek nappali ellátása
- szenvedélybetegek részére nyújtott
közösségi alapellátás
Vámosoroszi Falugondnoki Szolgálat
4966 Vámosoroszi, Petőfi u. 17.
- falugondnoki szolgáltatás
„Szent Miklós Tanyagondnoki Szolgálat Érpatak”
4245 Érpatak, Béke u. 28.
- tanyagondnoki szolgáltatás
II. János Pál Szolgálat
4244 Újfehértó, Vasvári Pál u. 20.
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
ÉFOÉSZ SZ-SZ-B. Megyei Egyesülete
Gyógypedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ
4244 Újfehértó, Böszörményi út 42.
- fogyatékos személyek nappali ellátása
Kistérségi Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központ
székhelye: 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 7.
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- házi segítségnyújtás
- támogató szolgáltatás
- pszichiátriai betegek közösségi

2014. január 1-től

2017. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2014. január 1-től

2017. május

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. május

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2014. január 1-től
2017. május

2014. január 1-től

2017. június

21

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

ellátása
- étkeztetés
- család és gyermekjóléti szolgálat
Telephelyek:
4341 Nyírvasvári, Kossuth u. 8.
- időskorúak nappali ellátása
4374 Encsencs, Fő u. 90.
- időskorúak nappali ellátása
4267 Penészlek, Petőfi u.13.
- időskorúak nappali ellátása
4326 Máriapócs, Kossuth u. 32-44.
- időskorúak nappali ellátása
FAGYÖNGY Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
4300 Nyírbátor, Báthori u. 24.
- fogyatékos személyek nappali ellátása
Nyírbátori Görög Katolikus Egyházközség Szent Demeter Szeretetszolgálat
4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zs. u. 99.
- házi segítségnyújtás
„Boldog Családokért” Szociális és
Gyermekvédelmi Egyesület Szociális
Szolgáltató Központ
4821 Ópályi, Rajk L. u. 131.
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- szenvedélybetegek nappali ellátása
Szent Miklós Hálója Szolgálat
4634 Aranyosapáti, Petőfi u. 63.
- házi segítségnyújtás
Szociális Konyha Beregdaróc
4934 Beregdaróc, Szabadság u. 88.
- étkeztetés

2014. január 1-től

2017. június
iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. június
iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. június

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. június

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. június

iratbekérés, szakértő igénybe vétele
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Beregsurány Falugondnoki Szolgálata
4933 Beregsurány, Rákóczi u. 1.
- falugondnoki szolgálat
Gégényi Református Egyházközség
Immanuel Idősek Nappali Otthona
4517 Gégény, Rákóczi utca 6
- időskorúak nappali ellátása
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
Ajaki Görög Katolikus Egyházközség
Szent Angyalok Házi Segítségnyújtó
Szolgálat
4524 Ajak, Ady Endre u. 13.
- házi segítségnyújtás
Gyulaházi Református Egyházközség
Házi-segítségnyújtó Szolgálat
4545 Gyulaháza, Petőfi u. 17/A.
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás
Pátroha Község Szociális Étkeztetése
4523 Pátroha, Kossuth u. 82.
- étkeztetés (szociális konyha)
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ
székhely: 4533 Sényő, Kossuth u.
22.
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)

2014. január 1-től

2017. június

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. június

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. június

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. június

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. június

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. június

telephely (1):
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ – Nyírtura telephely
címe: 4532 Nyírtura, Rákóczi u. 58.
- idősek otthona
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iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

- étkeztetés (szociális konyha)
telephely (2):
Nyírturai Idősek Klubja
címe: 4532 Nyírtura, Kossuth u. 49.
- időskorúak nappali ellátása
Rákos Sándor Szociális Intézmény
Kálmánháza
4434 Kálmánháza, Kossuth u. 56.
- étkeztetés (szociális konyha)
- tanyagondnoki szolgáltatás
- időskorúak nappali ellátása
Segítő Kéz Szociális Szolgálat
4464 Kálmánháza, Rákóczi u. 20.
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Gyermekvédelmi Központ Mátészalka
székhelye: 4700 Mátészalka, Képes
G. u. 2.
-gyermekotthon

2015. január 1-től

2017. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2015. január 1-től

2017. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2017. január 1-től

2017. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

Telephelyek:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Gyermekvédelmi Kp. Mátészalka
4700 Mátészalka, Képes G. u. 4.
-gyermekotthon
I. számú Lakásotthona
4742 Cégénydányád, Dózsa Gy. U.
11.
-gyermekotthon - lakásotthon
II. számú Lakásotthona
4742 Cégénydányád, Zrínyi u. 29.
-gyermekotthon- lakásotthon
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III. számú Lakásotthona
4742 Cégénydányád, Dózsa Gy. U.
66.
-gyermekotthon- lakásotthon
IV. számú Lakásotthona
4823 Nagydobos, Fő u. 207.
-gyermekotthon- lakásotthon
V. számú Lakásotthona
4823 Nagydobos, József A. köz 12.
-gyermekotthon- lakásotthon
VI. számú Lakásotthona
4823 Nagydobos, Fő u. 158.
-gyermekotthon- lakásotthon
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Gyermekvédelmi Igazgatóság és
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári
P. u. 3.
-területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
-nevelőszülői hálózat
Telephely:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területi Gyermekvédelmi Központ
Befogadó- és Gyermekotthona
4432 Nyh-Nyírszőlős, Vasút u. 53.
- gyermekotthon
Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ
székhely: 4400 Nyíregyháza, Víz u.
15.
- nevelőszülői hálózat

2017. január 1-től

2017. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

Telephelyek:
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1. számú Lakásotthona
4432 Nyh-Nyírszőlős, Sugár u. 55.
- gyermekotthon – lakásotthon
2. számú Lakásotthona
4432 Nyh-Nyírszőlős, Sugár u. 133.
- gyermekotthon – lakásotthon
3. számú Lakásotthona
4432 Nyh-Nyírszőlős, Pannónia u.
128.
- gyermekotthon – lakásotthon
4. számú Lakásotthona
4233 Balkány, Adonyi u. 56.
- gyermekotthon – lakásotthon
5. számú Lakásotthona
4300 Nyírbátor,Debreceni u. 51.
- gyermekotthon – lakásotthon
6. számú Lakásotthona
4300 Nyírbátor,Debreceni u. 55.
- gyermekotthon – lakásotthon
7. számú Lakásotthona
4300 Nyírbátor,Debreceni u. 74.
- gyermekotthon – lakásotthon
8. számú Lakásotthona
4300 Nyírbátor, Dózsa Gy. u .20.
- gyermekotthon – lakásotthon
Anya Gyermekével Együttes Elhelyezést Biztosító Lakásotthon
4432 Nyíregyháza, Izabella u. 115.
- gyermekotthon – lakásotthon
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

2017. január 1-től

2017. június
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iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,

Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona, Utógondozó Otthona Tiszadob
székhely: 4456 Tiszadob, Táncsics
M. u. 12.
- gyermekotthon
-utógondozó otthon

szakértő igénybe vétele

Telephelyek:
1. számú Lakásotthona
4456 Tiszadob, Táncsics M. u. 13.
-gyermekotthon – lakásotthon
2. számú Lakásotthona
4456 Tiszadob, Táncsics M. u. 13.
-gyermekotthon – lakásotthon
3. számú Lakásotthona
4450 Tiszalök, Rákóczi u. 1.
-gyermekotthon – lakásotthon
4. számú Lakásotthona
4450 Tiszalök, Kossuth L. u. 93.
-gyermekotthon – lakásotthon
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei
Gyermekvédelmi Központ Szakmai
Központja Baktalórántháza
székhely: 4561 Baktalórántháza,
Vasút u. 2.
-nevelőszülői hálózat

2017. január 1-től

2017. június

Telephelyek:
1. számú Lakásotthona
4561 Baktalórántháza, Köztársaság
tér 15/B.
- gyermekotthon – lakásotthon
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iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2. számú Lakásotthona
4561 Baktalórántháza, Petőfi u. 38.
- gyermekotthon – lakásotthon
3. számú Lakásotthona
4561 Baktalórántháza, Dózsa Gy. u.
2.
- gyermekotthon – lakásotthon
4. számú Lakásotthona
4521 Berkesz, Petőfi u. 34.
- gyermekotthon – lakásotthon
5. számú Lakásotthona
4521 Berkesz, Lenin u. 1/B.
- gyermekotthon – lakásotthon
6. számú Lakásotthona
4521 Berkesz, Kossuth u. 8/A.
- gyermekotthon – lakásotthon
7. számú Lakásotthona
4521 Berkesz, Lenin u. 1/A.
- gyermekotthon – lakásotthon
8. számú Lakásotthona
4521 Berkesz, Rákóczi u. 5.
- gyermekotthon – lakásotthon
9. számú Lakásotthona
4432 Nyh-Nyírszőlős, Pannónia u.
67.
- gyermekotthon – lakásotthon
10. számú Lakásotthona
4432 Nyh-Nyírszőlős, Csabagyöngye
u. 87.
- gyermekotthon – lakásotthon
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11. számú Lakásotthona
4600 Kisvárda, Bocskai u. 33.
- gyermekotthon – lakásotthon
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei
Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona Nyírbátor
4300 Nyírbátor, Debreceni u. 67.
-gyermekotthon
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei
Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona Nyírbogát
4361 Nyírbogát, Rákóczi F. u. 39.
-gyermekotthon

2017. január 1-től

2017. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

Telephelyek:
I. számú Lakásotthona
4300 Nyírbátor, Dózsa Gy. u. 16.
-gyermekotthon - lakásotthon
II. számú Lakásotthona
4300 Nyírbátor, Rajk L. u. 12.
-gyermekotthon – lakásotthon
Szamosbecs Falugondnoki Szolgálata
4745 Szamosbecs, Petőfi u. 6.
- tanyagondnoki szolgáltatás
Szamosangyalos Falugondnoki
Szolgálata
4767 Szamosangyalos, Rákóczi u.
44/a.
- falugondnoki szolgáltatás
Falugondnoki Szolgálat
4721 Szamoskér, Kossuth L. u. 173.
- falugondnoki szolgáltatás
Szamostatárfalva Falugondnoki
Szolgálata
4746 Szamostatárfalva, Ady Endre u.
65.
- falugondnoki szolgáltatás

2014. január 1-től
2017. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2014. január 1-től
2014. január 1-től
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Szociális étkeztetés Bátorliget
Tanyagondnoki Szolgálat Bátorliget
4343 Bátorliget Szabadság tér 1.
- étkeztetés
- tanyagondnoki szolgálat
Szent László Házi Segítségnyújtó
Szolgálat
4372 Nyírbéltek, Széchenyi u. 37.
- házi segítségnyújtás
Nyírbogáti Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálata
4361 Nyírbogát, Attila u. 4.
- házi segítségnyújtás
Szent Ferenc Házi Gondozói Szolgálat
431 Nyírbogát, Kossuth u. 15/a.
- házi segítségnyújtás
Apagyi Napsugár Óvoda és Bölcsőde
4553 Apagy, Kossuth l. u. 155.
- bölcsőde
Mándoki Gyermekkert Óvoda és
Bölcsőde
4644 Mándok,Béke út 37-39.
- bölcsőde

2014. január 1-től

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde
4461 Nyírtelek, Iskola u. 2.
- bölcsőde
Gégény Község Önkormányzati Bölcsőde
4517 Gégény, Rákóczi út 44.
- bölcsőde
Papi Csemetekert Óvoda és Bölcsőde
4631 Pap,Kossuth u. 75-79.
- bölcsőde

2017. július

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. július

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. július

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. július

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2014. január 1-től

2014. január 1-től

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
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Szatmári Kistérségi Bölcsőde Nagyecsed
4355 Nagyecsed, Központ út 8.
- bölcsőde
Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 4900
Fehérgyarmat, Május 14. tér 33.
- bölcsőde
Hétszínvirág Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 2.
- bölcsőde
Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
4625 Záhony, Ifjúság út 1.
- bölcsőde
Nyírlövő-Lövőpetri Körzeti Óvoda és
Bölcsőde
4632 Nyírlövő, Kossuth L. u. 1.
- bölcsőde
Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde
4320 Nagykálló, Ady Endre út 18.
- bölcsőde
Gesztenye Óvoda és Bölcsőde
4311 Nyírgyulaj, Petőfi u. 6.
- bölcsőde
Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde
4524 Ajak, Hajnal út 9.
- bölcsőde
Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda
és Tipegő Bölcsőde
4501 Kemecse, Kossuth u. 4.
- bölcsőde
"Zöld Kuckó" Bölcsőde
4400 Nyíregyháza,Bokréta u. 10/K.
- bölcsőde
Gemzse Tanyagondnoki Szolgálat
4567 Gemzse, Kossuth u. 36.

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. július

iratbekérés, szakértő igénybe vétele
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- tanyagondnoki szolgálat
Márokpapi Szociális Szolgálata
4932 Márokpapi, Kossuth u. 11.
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
Mécses Református Szociális Szolgáltató Központ
4834 Tiszakerecseny, Árpád u. 40.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés
- időskorúak nappali ellátása
Anarcsi Református Egyházközség
Csillag Diakóniai Központ és Szociális Szolgálat
4546 Anarcs, Kossuth u. 37.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
- időskorúak nappali ellátása
- pszichiátriai betegek nappali ellátása
- szenvedélybetegek nappali ellátása
Dombrádi Református Egyházközség
Házi Segítségnyújtást és Étkezést
Biztosító Szolgáltatás
4492 Dombrád, Kossuth u. 25.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ
4492 Dombrád, Kossuth u. 63.
- étkeztetés (szociális konyha)
Tiszakanyári Református Egyházközség Házi Segítségnyújtást és
Étkeztetést Biztosító Szolgáltatás
4493 Tiszakanyár, Fő u. 35.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
Irgalmas Samaritánus Központ
4400 Nyíregyháza, Kazinczy u. 4/A.

2014. január 1-től

2017. július

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. július
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iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

Anna Szeretetotthon
- pszichiátriai betegek otthona
- fogyatékos személyek otthona
Telephelyek:
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona
4400 Nyíregyháza, Kazinczy u. 4.
- fogyatékos személyek nappali ellátása
István Szeretetotthon
4400 Nyíregyháza, Rozsnyó u. 33.
- idősek otthona
Szent Katalin Szeretetotthon
székhely: 4400 Nyíregyháza, Tünde
u. 18.
- idősek otthona
Nyírparasznya Község Szociális
Alapellátás
4822 Nyírparasznya, Szabadság út
23.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
Gondviselés Háza Szolgálat
4765 Csenger, Kossuth u. 9.
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
Panyola Község Szociális Étkeztetése
4913 Panyola, Szombathelyi u. 12.
- étkeztetés
Sz-Sz-B. Megyei „Kék Madár” ÁpolóGondozó Otthon Gacsály
4972 Gacsály, Ady E. u. 27.
- fogyatékos személyek otthona
- fogyatékos személyek ápoló-

2015. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2014. január 1-től
2017. július

2014. január 1-től

2017. július

2014. január 1-től

2017. július

2014. január 1-től

2017. július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
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gondozó célú lakóotthona
Falugondnoki Szolgálat Tiszavid
4832 Tiszavid, Rákóczi u. 5.
- falugondnoki szolgálat
Tivadar Falugondnoki Szolgálata
4921 Tivadar, Petőfi u. 24.
- falugondnoki szolgálat
Falugondnoki Szolgálat Vámosatya
4936 Vámosatya, Szabadság u. 108.
- falugondnoki szolgálat
Lövőpetri Község Önkormányzata
Szociális étkeztetés
Lövőpetri, Petőfi S. u. 36.
- étkeztetés (szociális konyha)
Nyírlövő Község Önkormányzata
4632 Nyírlövő, Kossuth u. 46.
- étkeztetés (szociális konyha)
Nyírlövői Görög Katolikus Egyházközség
Diakónia Szolgálat
4632 Nyírlövő, Kossuth u. 18.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
- falugondnoki szolgáltatás
„Szent Rita” Pszichiátriai Betegek és
Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye
4432 Nyíregyháza, Izabella u. 48.
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- pszichiátriai betegek nappali ellátása
Szent Anna Nappali Intézmény
4400 Nyíregyháza, Nyírség u. 58.
- időskorúak nappali ellátása
Szent István Nappali Intézmény
4400 Nyíregyháza, Sövény u. 3.
- fogyatékos személyek nappali ellá-

2014. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2015. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2015. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele
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tása
Szent József Védőotthon
4400 Nyíregyháza, Közép u. 17.
- fogyatékos személyek nappali ellátása
Tiszabezdédi Óvoda és Bölcsőde
4624 Tiszabezdéd, Sport út 7
- bölcsőde
Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda,
Bölcsőde és Egységes ÓvodaBölcsőde
4561 Baktalórántháza, Zrínyi út 3/b.
- bölcsőde
Tiszavasvári Bölcsőde
4440 Tiszavasvári, Gombás András
út 10.
- bölcsőde
Szatmári Egyesített Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézmények
4700 Mátészalka,Szokolay Örs út 6.
- bölcsőde
Szent György Görögkatolikus Bölcsőde
4600 Kisvárda, Rákóczi út 2.
- bölcsőde
Istenszülő Oltalmáról Elnevezett
Görögkatolikus Bölcsőde
4244 Újfehértó, Mártírok út 19.
- bölcsőde
Mándoki Gyermekkert Óvoda és
Bölcsőde
4644 Mándok,Béke út 37-39.
- bölcsőde
Mustármag Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Semmelweis út
22.
- bölcsőde

2015. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
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Nyírbátori Város Szociális Szolgálata
4300 Nyírbátor, Zrínyi út 48.
- bölcsőde
Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat
4600 Kisvárda, Tompos úti ltp. 1/b.
- bölcsőde
Pindur Palota Bölcsőde
4320 Nagykálló, Petőfi út 3-5.
- bölcsőde
Tarpai Óvoda, Bölcsőde és Konyha
4931 Tarpa, Kossuth u. 19/f.
- bölcsőde
Tulipán Bölcsőde Vaja
4562 Vaja, Damjanich u. 77.
- bölcsőde
Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde
4450 Tiszalök, Kossuth u. 63.
- bölcsőde
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
4492 Dombrád, Rákóczi u. 52/A.
- bölcsőde
Aranyosapáti Napsugár Óvoda és
Bölcsőde
4634 Aranyosapáti, Petőfi Sándor u.
8.
- bölcsőde
"Petőfi Sándor" Könyvtári Közművelődési és Intézményfenntartó Központ
4765 Csenger, Riskói u. 1.
- bölcsőde
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.
- bölcsőde

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
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Telephelyek:
- 5. számú Őzike Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31
- 6. számú Napsugár Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Dália u. 1.
- 7. számú Hóvirág Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Malom u. 5..
- 8. számú Nefelejcs Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 3036..
- 9. számú Micimackó Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Stadion u. 8/A.
- 10. számú Katica Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Tőke u. 1.
- 12. számú Babaház Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u.
30.
- 14. számú Bóbita Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Tass u. 1-3.
- 16. számú Aprajafalva Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Fazekas János
tér 13.
Rápolt Falugondnoki Szolgálat
4756 Rápolt, Fő tér 12.
- falugondnoki szolgáltatás
Szamoskér Község Szociális Étkeztetés
4721 Szamoskér, Kossuth L. u. 173.
- étkeztetés
Nyírmeggyes Tanyagondnoki Szolgálata és Étkeztetése
4722 Nyírmeggyes, Petőfi S. u. 6.
- étkeztetés (szociális konyha)
- tanyagondnoki szolgálat

2014. január 1-től
2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2014. január 1-től
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Tyukodi Református Egyházközség
Házi Segítségnyújtó Szolgálat
4762 Tyukod, Kis u. 24.
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás
Nyírcsászári Görög Katolikus Egyházközség Szent Anna Szeretetszolgálat
4331 Nyírcsászári, Kossuth u. 23.
- házi segítségnyújtás
Nyírderzs Önkormányzat Szociális
étkeztetése
4332 Nyírderzs, Bátori út 15.
- étkeztetés
Szent György Idősek Otthona
4362 Nyírgelse, Iskola u. 24.
- idősek otthona
Idősek Szállást Biztosító Intézete
4363 Nyírmihálydi, Vasút u. 43.
- idősek otthona
Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szolgálat
4311 Nyírgyulaj, Rákóczi u. 2.
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás

2014. január 1-től

Önkormányzati Szociális Alapszolgáltatás Nyírlugos
4371 Nyírlugos, Szabadság tér 1.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés
- tanyagondnoki szolgálat
Gondozási Központ
4327 Pócspetri, Pócsi u. 13.
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- idősek otthona
Szociális Alapszolgáltatások Terem
4342 Terem, Fő utca 10.

2014. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től
2017. augusztus
2014. január 1-től

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. augusztus
iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. augusztus

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. augusztus
iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2014. január 1-től
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- étkeztetés
- tanyagondnoki szolgáltatás
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
„Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona
Kisléta
4325 Kisléta, Pócsi u. 10.
- fogyatékos
személyek
ápológondozó otthona
- fogyatékos
személyek
ápológondozó célú lakóotthona
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
„Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona
Nyírbéltek
4372 Nyírbéltek, Vasút u. 43.
- pszichiátriai
betegek
ápológondozó otthona
II. János Pál Pápa Idősek Otthona
4326 Máriapócs, Kossuth u. 32-44.
- időskorúak gondozóháza
- idősek otthona
- szociális étkeztetés
Szent Makrina Szociális Otthon
4326 Máriapócs, Kossuth tér 16.
- idősek otthona
Gergelyiugornyai Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó
Szolgálat
4803 Vásárosnamény, Templom u.
7.
- házi segítségnyújtás
Vásárosnamény Város Önkormányzatának Humán Szolgáltató Központja
székhely: 4800 Vásárosnamény,
Bartók Béla u. 20/a.
- idősek otthona
- étkeztetés

2014. január 1-től

2017. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. szeptember

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2014. január 1-től

2014. január 1-től
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- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- tanyagondnoki szolgálat
telephely: 4800 Vásárosnamény,
Vammala u. 2.
- hajléktalan személyek átmeneti
szállása
Szociális Alapszolgáltatási Központ
Pap
4631 Pap, Kossuth u. 104.
- időskorúak nappali ellátása
- pszichiátriai betegek nappali ellátása
- szenvedélybetegek nappali ellátása
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás
Szent Jobb Szeretetszolgálat
székhely: 4496 Szabolcsveresmart,
Kossuth u. 18.
- házi segítségnyújtás
- tanyagondnoki szolgáltatás
telephely:
4621 Fényeslitke, Kossuth utca 102.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
- időskorúak nappali ellátása
„EMMAUS” Evangélikus Szeretetotthon
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes
u. 160/A.
- házi segítségnyújtás
- idősek otthona
- étkeztetés (szociális konyha)

2015. január 1-től

2017. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele
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Sóstói Szivárvány Idősek Otthona
székhely: 4431 Nyíregyháza, Tölgyes u. 11.
- fogyatékos személyek otthona
- idősek otthona
- időskorúak gondozóháza
- időskorúak nappali ellátása
- pszichiátriai betegek otthona
telephely:
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona
(telephely)
4431 Nyíregyháza, Etel köz 11-13.
- idősek otthona
Patrónus Egyesület Lakóotthona
4400 Nyíregyháza, Közép u. 19.
- fogyatékos
személyek
ápológondozó célú lakóotthona
Ilki Református Egyházközség Házi
Segítségnyújtó Szolgálat
4566 Ilk, Bethlen G. u. 42.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
Mátyusi Idősek Otthona
4835 Mátyus, Kossuth u. 14.
- idősek otthona
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás
Mezőladányi Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálat
4641 Mezőladány, Dózsa Gy. U. 6.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
Áldás Református Diakónia Központ
4642 Tornyospálca, Árpád tér 6.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
- időskorúak nappali ellátása

2015. január 1-től

2017. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2015. január 1-től

2017. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2014. január 1-től

2017. október

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. október

iratbekérés, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. október

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. október

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele
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Újkenézi Református Egyházközség
Házi Segítségnyújtó Szolgálat
4635 Újkenéz, Petőfi S. u. 44.
- házi segítségnyújtás
Mándoki Református Egyházközség
Házi Segítségnyújtó és Szociális
Étkeztető Szolgálata
4644 Mándok, Kossuth út 8.
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Ápoló-Gondozó Otthon Mándok
4644 Mándok, Ady Endre u. 73.
- fogyatékos személyek otthona
- fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona
Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona
székhely: 1146 Budapest, Hungária
körút 200.

2015. január 1-től

2017. október

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. október

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. október

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2015. január 1-től

2017. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2017. január 1-től

2017. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

Telephelyek:
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes
u. 160.
- fogyatékos személyek otthona
4400 Nyíregyháza, Lengyel u. 71.
- fogyatékos
személyek
ápológondozó célú lakóotthona
4400 Nyíregyháza, Lengyel u. 73.
- fogyatékos
személyek
ápológondozó célú lakóotthona
Periféria Egyesület
4400 Nyíregyháza, Eötvös út 1.
4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5.
4400 Nyíregyháza, Kollégium út 54.
- alternatív napközbeni ellátás
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Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti
Otthona
4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54.
- gyermekek átmeneti otthona
NYITOTT-Ház Anyagyermek Segítő
Otthona
- családok átmeneti otthona
Nábrádi Református Egyházközség
Házi Segítségnyújtó Szolgálat (4911
Nábrád, Árpád u. 37.)
- házi segítségnyújtás
Csegöld Község Önkormányzat Szociális Étkeztetés
4742 Csegöld, Dózsa Gy. u. 4.
- étkeztetés (szociális konyha)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Ápoló-Gondozó Otthon Tiborszállás
4353 Tiborszállás, Vadaskert 1.
- idősek otthona
- időskorúak gondozóháza
Szent Anna Idősek Otthona
4872 Gacsály, Petőfi u. 29.
- idősek otthona
Kézfogás Szociális Szolgáltató Központ
4440 Tiszavasvári Dózsa Gy. u.
33.
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
Tiszanagyfalui Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálata
4463 Tiszanagyfalu, Szabadág u. 23.
- házi segítségnyújtás
Tiszanagyfalu Község Önkormányzat
Tanyagondnoki Szolgálat
4463 Tiszanagyfalu, Kossuth u. 43.

2017. január 1-től

2017. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 1-től

2017. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től
2017. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. október

iratbekérés,
szakértő igénybe vétele

2017. október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. október

iratbekérés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2014. január 1-től

2014. január 1-től
2014. január 1-től
2017. október

2014. január 1-től

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. október
iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2017. október
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iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

- tanyagondnoki szolgáltatás
Kornisné Liptay Elza Szociális és
Gyermekjóléti Központ
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 87.
- idősek otthona
- fogyatékos személyek otthona

2014. január 1-től

telephelyek:
4440 Tiszavasvári, Hősök útja 37.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4440 Tiszavasvári, Kabay J. u.
- támogató szolgálat
Szent Miklós Házi Segítségnyújtó
Szolgálat
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u.
126.
- házi segítségnyújtás
Szent Erzsébet Házi Segítségnyújtó
Szolgálat
4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 113
- házi segítségnyújtás
Szorgalmatos Község Szociális Étkeztetése
4441 Szorgalmatos, Közép u. 11.
- étkeztetés
TELSE–Szociális Szolgáltató
székhelye: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 55.
- szenvedélybetegek részére nyújtott
közösségi alapellátás
- szenvedély betegek nappali ellátása
- fogyatékos személyek nappali ellá-

2017. november

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. november

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. november

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. november

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2017. november

iratbekérés, helyszíni szemle, szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2014. január 1-től

2014. január 1-től

2014. január 1-től
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tása
Telephelye:
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.
- fogyatékos személyek nappali ellátása
Oltalom Szeretetszolgálat
székhely: 4400 Nyíregyháza, Kassa
köz 3.

2015. január 1-től

2017. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2015. január 1-től

2017. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

2015. január 1-től

2017. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybevétele

telephelyek:
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 104.
- hajléktalan személyek nappali ellátása
- hajléktalanok otthona
- étkeztetés (népkonyha)
- szenvedélybetegek nappali ellátása
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a.
- éjjeli menedékhely
Élim Evangélikus Szeretetotthon
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 21.
- fogyatékos személyek otthona
ÉFOÉSZ Támogató Szolgálat
4400 Nyíregyháza, Koszorú u. 10.
- támogató szolgáltatás
Bentlakásos Szociális Otthon
4968 Túrricse, Zrínyi u. 2.
- idősek otthona
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Ápoló-Gondozó Otthon Fülpösdaróc
4754 Fülpösdaróc, Fő u. 66.
- pszichiátriai betegek otthona
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek
4752 Győrtelek, Kossuth u. 141.
- fogyatékos személyek otthona
- idősek otthona

2014. január 1-től
2017. november

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. november

iratbekérés,
szakértő igénybe vétele

2014. január 1-től

2014. január 1-től

2017. november
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
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- szenvedélybetegek otthona
- fogyatékos személyek lakóotthona
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
„Viktória” Ápoló-Gondozó Otthon
Hodász
4334 Hodász, Tarnai tag 1.
- pszichiátriai betegek otthona
- idősek otthona
A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele jogszerűségének vizsgálata

2014. január 1-től

2017. november
iratbekérés,
szakértő igénybe vétele

2016. január 1.-2016. december 31.

2017. december 31-ig

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Ellenőrzés tárgya
2014. évi munkahelyteremtő beruházási támogatások záró ellenőrzése.
2013 évi munkahelyteremtő beruházások beruházás-megtartási és működtetési kötelezettségének ellenőrzése
2014 évi munkahelyteremtő beruházások beruházás-megtartási és működtetési kötelezettségének ellenőrzése
2016-ban indult országos közfoglalkoztatási támogatások záróellenőrzése
A Kistérségi Start Munka Program
ellenőrzése a foglalkoztatási osztályokkal
GINOP 5.1.1. és 5.2.1. és TOP
5.1.1.és 6.8.2.projektek keretében
nyújtott támogatások ellenőrzése
2017 évi munkahelyteremtő beruházások ellenőrzése

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2014-2017

2017.01.01-2017.09.31

Helyszíni ellenőrzés

2013-2017

2017.01.01-2017.06.30

Helyszíni ellenőrzés

2014-2017

2017.01.01-2017.12.31

Helyszíni ellenőrzés

2016-2017

2017.01.01-2017.06.30

Helyszíni ellenőrzés

2017

2017.04.01-2017.12.31

Helyszíni ellenőrzés

2017

2017.01.01-2017.12.31

Helyszíni ellenőrzés

2017

2017.07.01-2017.12.31

Helyszíni ellenőrzés
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2017 évi önfoglalkoztató támogatások ellenőrzése
Bérgarancia alaprészből igényelt
visszatérítendő támogatások kifizetés előtti ellenőrzése
Munkahelymegőrző támogatásoknál
a kérelem benyújtását követő időszakban végzett preventív ellenőrzés
Magán-munkaerőközvetítőknél és
munkaerő kölcsönzőknél a jogszabályi feltételek meglétének ellenőrzésére irányuló ellenőrzés
A csoportos létszámcsökkentéseknél
előírt bejelentési kötelezettség szabályai betartásának ellenőrzése
Munkaviszony megszűnésekor a
munkáltató által kötelezően kiadandó
munkaviszony igazolások kiadásának ellenőrzése
Álláskeresési ellátásra való jogosultság ellenőrzése
Harmadik országbeli állampolgárok
magyarországi munkavégzésével
kapcsolatos ellenőrzés

2017

2017.07.01-2017.12.31

Helyszíni ellenőrzés

2017

2017.01.01-2017.12.31

Helyszíni ellenőrzés

2017

2017.01.01-2017.12.31

Helyszíni ellenőrzés

2017

2017.01.01-2017.12.31

Helyszíni ellenőrzés

2017

2017.01.01-2017.12.31

Helyszíni ellenőrzés

2017

2017.01.01-2017.12.31

Helyszíni ellenőrzés

2017

2017.01.01-2017.12.31

Helyszíni ellenőrzés

2017

2017.01.01-2017.12.31

Helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2016-17. év

IV. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

IV. negyedév

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Ellenőrzés tárgya
NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. Nyíregyháza
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Tiszántúli Hőtermelő Kft. Nyíregyháza
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
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DBM Dél-nyírségi Bioenergia Művek
ZRT., Szakoly
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nyíregyháza
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Kisvárda
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Nagyecsed
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Nyír-Flop Kft. Demecser
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Nyír-Flop Kft. Ibrány
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Nyír-Flop Kft. Szakoly
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PROFIT TRANS Kft., Tiszavasvári
(I.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PROFIT TRANS Kft., Tiszavasvári
(II.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Tranzit-Food Kft. Nyírgelse, Debreceni u. 1.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása

2016-17. év

IV. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

II. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

III. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

III. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

III. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

III. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

III. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

III. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

III. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

III. negyedév

helyszíni ellenőrzés
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MASTER-GOOD Kft., Kisvárda
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Gastor Baromfi Kft., Nyírbátor
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft.,
Kálmánháza
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Várda-Baromfihús Kft., Kékcse
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátor-Trade Kft., Nyírbátor (Biogáz
I.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátor-Trade Kft., Nyírbátor (Biogáz
II.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátor-Trade Kft., Nyírbátor (Baromfitelep I.) 0391/1. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátor-Trade Kft., Nyírbátor (Baromfitelep II.) 0223/2,5,6,7. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátor-Trade Kft., Nyírbátor 0224/7-8;
(Baromfitelep III.) egységes környezethasználati engedélyben foglaltak
betartása
Agro-City Mezőgazdasági ZRt., Nyírtelek
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása

2016-17. év

IV. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

III. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

III. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

III. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

IV. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

IV. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

IV. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

IV. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

IV. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

IV. negyedév

helyszíni ellenőrzés
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Németh Állattenyésztési Kft., Nagykálló
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
F-1 Kft., Jármi
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátortrade Kft. Nyírmeggyes
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Tiszántúli Vágósertés Előállító és
Értékesítő Kft., Fehérgyarmat
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
AGROGÁZ Kft., Nyíregyháza,
01044/5.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PIG és Hús Kft., Nyírmada
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
SZALKA-PIG Kft. (MÉKER Kft.),
Mátészalka
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
TRIAGRO Kft., Csenger
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
TRIAGRO Kft., Nyírcsaholy
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
TRIAGRO Kft., Tunyogmatolcs
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
VÁ-PIG Kft., Vállaj
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása

2016-17. év

IV. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

II. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

IV. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

II. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

II. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

II. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

II. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

II. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

II. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

II. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

II. negyedév

helyszíni ellenőrzés
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Dombka 2003 Zrt. Dombrád, 0178/3.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Baktalórántháza,
0124/18.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Baktalórántháza,
0176/8.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Baktalórántháza,
0176/16.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Gávavencsellő (I.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Gávavencsellő
(II.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Berkesz
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Pusztadobos,
0128/9.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Székely, 02/7.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Ibrány, 0116/6.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Ibrány, 0127/8.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása

2016-17. év

II. negyedév

helyszíni ellenőrzés

2016-17. év

III. negyedév

helyszíni ellenőrzés
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III. negyedév

helyszíni ellenőrzés
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Baromfi-Coop Kft., Ibrány, 0131/11.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Levelek, I. 06/34.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Levelek, II. 06/32.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Tiszabercel,
0103/8.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátorbik Kft., Nyírbátor, 0224/9.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Uralgo Kft., Terem, 0485/5-7-8.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
ATAK-MADA Kft., Gégény
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
ATAK-MADA Kft., Pátroha (I.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
ATAK-MADA Kft., Pátroha (II.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
ATAK-MADA Kft., Rétközberencs
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
ATAK-MADA Kft., Hetefejércse
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátor-Trade Kft. Nyírbátor, 0224/10.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
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Szalka-Team Kft., Fábiánháza
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Tarnamajor Kft. Terem, 0453/3.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt., Tiszavasvári
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
ECOMISSIO Kft., Tiszavasvári
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
DOB-TAK Kft. Tiszavasvári (I.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
DOB-TAK Kft. Tiszavasvári (II.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
DOB-TAK Kft. Tiszavasvári (III.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
WIENERBERGER Téglaipari Zrt.,
Tiszavasvári
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Maladupi Termelő, Feldolgozó és
Szolgáltató Kft., Tiszadob
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
DOB-TAK Kft. Tiszadob (I.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
DOB-TAK Kft. Tiszadob (II.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
DOB-TAK Kft. Tiszadob (III.)
egységes környezethasználati enge-
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délyben foglaltak betartása
DOB-TAK Kft. Tiszadob (IV.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Electrolux Lehel Kft., Nyíregyháza,
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Interspan Kft. Vásárosnamény,
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Debreceni Péter, Tiszavasvári, 0872.
hrsz.-ú (Dankó puszta 1.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
BAMOWE Kft. Nyíregyháza
hulladékgazdálkodás
Bodnár MÉH Kft. Kisvárda,
hulladékgazdálkodás
Csaholczi és Társa Kft. Kisvárda,
hulladékgazdálkodás
Lugos Auto 2005. Kft. Nyírlugos
hulladékgazdálkodás
Moravecz Autó Nyíregyháza,
hulladékgazdálkodás
Szilent Kft. Nyíregyháza,
hulladékgazdálkodás
Francia Autók Bontója Nyíregyháza,
hulladékgazdálkodás
Roncs Merci Bt. Nyíregyháza,
hulladékgazdálkodás
Nyírség MÉH Kft. Nyíregyháza,
hulladékgazdálkodás
Barker Kft. Nyíregyháza,
hulladékgazdálkodás
Bontócentrum.hu Kft. Nyíregyháza,
hulladékgazdálkodás
Tóth Béla Vásárosnamény,
hulladékgazdálkodás
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Dobos László Mátészalka,
hulladékgazdálkodás
Rudi és Pataki Kft. Nyíregyháza,
hulladékgazdálkodás
Barker Kft. Vaja,
hulladékgazdálkodás
Cupák és Társa Bt. Nyírbátor,
hulladékgazdálkodás
Jap Team Kft. Nyíregyháza,
hulladékgazdálkodás
Korall Parfüm Kft. Ibrány
hulladékgazdálkodás
Baki Paletta Kft., Balkány
hulladékgazdálkodás
Resilux Közép-Európa Kft, Tuzsér
hulladékgazdálkodás
Soma-Föld Kft., Nyíregyháza
hulladékgazdálkodás
Re-Beton Kft., Mátészalka
hulladékgazdálkodás
Raktárbázis-Tranzit Kft., Nyírbátor
hulladékgazdálkodás
Agroker Holding Zrt., Nyíregyháza
hulladékgazdálkodás
Borzsa-Tex Bt., Nyíregyháza
zajvédelem
Ficze Tamás, Tarpa
zajvédelem
Garai Istvánné, Nyíregyháza
zajvédelem
GRILLÁZS Kft, Mátészalka
zajvédelem
Hajzer András, Nyíregyháza
zajvédelem
Horváth Istvánné, Nyíregyháza
zajvédelem
Özv. Hunyadvári Jánosné, Nyíregyháza
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zajvédelem
PASZTŐR-2001 Bt., Tiszabecs
zajvédelem
Veress János, Nyíregyháza
zajvédelem
Divi-Bau Kft. Kisvárda
zajvédelem
Mantar Kft. Vaja
természetvédelem
Szarvas-Info Kft., Pátyod
levegőtisztaság-védelem
Krutilla János egyéni vállalkozó, Vásárosnamény
levegőtisztaság-védelem
Josef Siebel Kft., Csenger
levegőtisztaság-védelem
Varga Zoltán egyéni vállalkozó, Tarpa
levegőtisztaság-védelem
Csekő József egyéni vállalkozó, Beregdaróc
levegőtisztaság-védelem
Plánk Bt., Vállaj
levegőtisztaság-védelem
Colas Hungaria Zrt., Nyíregyháza
levegőtisztaság-védelem
Nyugat Nyíregyházi Szövetkezet,
Nyíregyháza (I.)
levegőtisztaság-védelem
Nyugat Nyíregyházi Szövetkezet,
Nyíregyháza (II.)
levegőtisztaság-védelem
Tiszamag Kft., Tiszavasvári
levegőtisztaság-védelem
SGS Hungária Kft. Nyíregyháza
levegőtisztaság-védelem
LEGO Kft., Nyíregyháza
levegőtisztaság-védelem
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Maxliner Hungária Kft., Mátészalka
levegőtisztaság-védelem
Kertész János egyéni vállalkozó,
Fényeslitke
levegőtisztaság-védelem
Jász Plasztik Kft. Nyíregyháza
levegőtisztaság-védelem
Kelet-Európai Bioenergetikai Kft.
Tuzsér
levegőtisztaság-védelem
UD FA Kft Nyíribrony
levegőtisztaság-védelem
Csekő Ker Kft. Vásárosnamény
levegőtisztaság-védelem
Tokaj ALT Energia Kft (Nyíregyháza
02354/5 hrsz.)
levegőtisztaság-védelem
Agrimpex Kft Tiszalök
levegőtisztaság-védelem
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Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Ellenőrzés tárgya
A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatban a földhivatalra
háruló feladatok ellátása.
A Földművelésügyi Minisztérium
Földügyi Főosztálya elrendelését
követően a határszemle lefolytatása.
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. tv. alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
TakarNet felhasználók adatlekérdezései jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése.

Ellenőrzési időszak
2017. július 1-től 2017. október 15-ig.

Az ellenőrzési időszakban heti ütemezés szerint

Helyszíni ellenőrzés

Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztálya által meghatározott
időponttól 2017. október 15-ig

Az ellenőrzési időszakban heti ütemezés szerint

Helyszíni ellenőrzés

2017. január 1-től 2017. december
31-éig

Külön ütemterv szerint

Helyszíni ellenőrzés
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A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges
jogosultság szakfelügyeleti ellenőrzése

2017. január 1-től 2017. december
31-éig

Külön ütemterv szerint

Helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Baktalórántházai Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Közfoglalkoztatás támogatásának
jogszerű felhasználása
Egyéni vállalkozók jogszerű működésének ellenőrzése

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2017.01.01. - 2017.12.31.

havonta

Belső eljárási rend, jegyzőkönyv

2017.01.01. - 2017.12.31.

havonta

Iratbemutatás, adatszolgáltatás, internetes nyilvántartások ellenőrzése

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Csengeri Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Egyéni vállalkozói tevékenység ellenőrzése, az egyéni vállalkozás
jogszerű működésének ellenőrzése
az egyéni vállalkozásról és egyéni
cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
3/A § (2) bekezdés alapján.

Ellenőrzési időszak
2017. január 01.- 2017. december
31.

Ellenőrzés ütemezése
Évente négy alkalommal: 2017. január – március; 2017. április – június;
2017. július – szeptember, 2017.
október – december. A vállalkozás
indítását, valamint az adatváltozást
követő 30 napon belül.

Ellenőrzés eszköze
Adatszolgáltatás, iratbemutatás és
egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés. Helyszíni ellenőrzés. Hatósági nyilvántartáson alapuló
ellenőrzés.

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése
Építőipari kivitelezői tevékenységet
végző egyéni vállalkozók ellenőrzése

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

2017. január 01. -től

2017. július - augusztus

2017.01.01.-2017-06.30.

2017. augusztus-szeptember
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Ellenőrzés eszköze
helyszíni ellenőrzés, adatkérés
Bekért iratok alapján, interneten hozzáférhető kötelező nyilvántartásokból
történő lekérdezéssel

Élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzés
Hatósági monitoring mintavételek
KM és ENAR ellenőrzések
Közérdekű bejelentések
Állatvédelmi ellenőrzések
Nemzetközi kereskedelem ellenőrzése
A földhasználati szerződések hatósági jóváhagyása iránt lefolytatott
eljárások jogszabályoknak való meg-

2017.01.01-12.31
2017.01.01-12.31
2017.04.01-10.31
2017.01.01-12.31

központi terv szerint
központi terv szerint
központi terv szerint
eseti

2017.01.01-12.31

eseti

2017.01.01-12.31

eseti

helyszíni hatósági eljárás, jkv
helyszíni hatósági eljárás, jkv
helyszíni hatósági eljárás, jkv
helyszíni hatósági eljárás, jkv
helyszíni hatósági eljárás, dokumentum ellenőrzése
helyszíni hatósági eljárás, dokumentum ellenőrzése

2016.04.01.-2017.04.01.

2017.10.31.-ig

Iratellenőrzés

2017.01.01.-2017.09.30.

2017.11.30.-ig

Iratellenőrzés

2017.01.01.-2017.09.30.

2017.11.30.-ig

Iratellenőrzés

2017.01.01.-2017.10.31.

2017.12.31.-ig

Iratellenőrzés

A határszemle ellenőrzéshez igazodva

Helyszíni szemle

felelősége
A telekalakítási eljárások szabályszerű lefolytatásának ellenőrzése
Elsőfokú földvédelmi eljárások
A határidő-nyilvántartásban lévő
iratok ellenőrzése az ingatlannyilvántartásban
A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatban a földhivatalra
háruló feladatok ellátása

2017. július 1.-től az FM. által meghatározott időpontig

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Ibrányi Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Az Ibrányi Járási Hivatal nyilvántartásában szereplő temetkezési szolgáltatók ellenőrzése
Az egyéni vállalkozóról és egyéni
cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
alapján a hatósági nyilvántartásba
vett egyéni vállalkozói tevékenységet
folytatók törvényes működésének -,

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2017. év

2017. III. negyedév

helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbekérés, iratbemutatás

2017. év folyamatosan

egyéni vállalkozói tevékenység feltételeinek ellenőrzése okiratok illetve
egyéb hatóságok által vezetett nyilvántartások alapján

2017. év
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illetve az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének biztosítása.
Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kemecsei Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
A temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő jogszabályi
rendelkezések betartásának ellenőrzése

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni
cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
alapján hatósági nyilvántartásba vett
egyéni vállalkozói tevékenységet
folytató vállalkozások működésének
ellenőrzése, időszakonként legalább
5 vállalkozás véletlenszerű kiválasztásával

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése
2017. II. negyedév
Gégény Község
2017.III.negyedév
Vasmegyer Község
2017. IV.negyedév
Kék Község

2017.év

Ellenőrzés eszköze

helyszíni ellenőrzés
adatszolgáltatás, iratbekérés
iratbemutatás

2017. január-április
mezőgazdasági tevékenységet végzők
2017. május-augusztus pénzügyi
tevékenységet végzők

2017. év

helyszíni ellenőrzés
adatszolgáltatás, iratbekérés
iratbemutatás

2017.szeptember-december
oktatási tevékenységet végzők

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése
Köztemetők ellenőrzése, utóellenőrzése
Üzletszerű társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenységet végzők
ellenőrzése

Ellenőrzési időszak
2017. január 1-2017. december 31.
2017. január 1-2017. december 31.
2017. január 1-2017. december 31.

Ellenőrzés ütemezése
III.– IV. negyedév (2017.07.01.2017.12.31.)
I. II negyedév (2017.01.012017.06.30.)

Ellenőrzés eszköze
helyszíni ellenőrzés, adat-és információkérés, valamint iratellenőrzés
helyszíni ellenőrzés, adat-és információkérés, valamint iratellenőrzés

III.– IV. negyedév (2017.07.01.2017.12.31.)

adat-és információkérés, valamint
iratellenőrzés
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Építőipari kivitelezési tevékenység
ellenőrzése
Jókarbantartási kötelezettség teljesítése
Szabálytalan építési tevékenység
feltárása
A Földművelésügyi Minisztérium
elrendelését követően a határszemle
lefolytatása
A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatban a földhivatalra
háruló feladatok ellátása
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység
részletes szabályairól szóló 25/2013.
(IV.16.) VM rendelet 47. § alapján
végzett időszaki helyszínelés
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység
részletes szabályairól szóló 25/2013.
(IV.16.) VM rendelet 56. § alapján
végzett felmérési, térképezési és
területszámítási hiba vizsgálata
A 2007. évi CXXIX. törvény szerinti
művelési ág változás és földminősítés kapcsán a helyszíni állapot ellenőrzése
A 2007. évi CXXIX. törvény szerinti termőföld más célú hasznosításának
engedélyezése során a helyszíni
állapot ellenőrzése

2017. január 1. és 2017. december
31. között

folyamatosan

2017. január 1. és 2017. december
31. között

folyamatosan

2017. január 1. és 2017. december
31. között

folyamatosan

helyszíni ellenőrzés, adat- és információkérés, Országos Építésügyi
Nyilvántartás adatainak felhasználásával
helyszíni ellenőrzés, adat- és információkérés, Országos Építésügyi
Nyilvántartás adatainak felhasználásával
helyszíni ellenőrzés, adat- és információkérés, Országos Építésügyi
Nyilvántartás adatainak felhasználásával

Elrendelés szerint, előzetes ütemezéssel

Helyszíni szemle

A határszemle ellenőrzéshez igazodva

Helyszíni szemle

2017. év

Eseti ellenőrzés

Helyszíni szemle, mérés

2017. év

Eseti ellenőrzés

Helyszíni szemle, mérés

2017. év

Eseti ellenőrzés

Helyszíni szemle, mérés

2017. év

Eseti ellenőrzés

Helyszíni szemle, mérés

2017. év
2017. július 1.-től az FM. által meghatározott időpontig
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egyéni vállalkozói tevékenység
2017. évi járási startmunka minta/ráépülő program keretében közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatások
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály éves létesítmény ellenőrzési terve
Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály éves hatósági mintavételi monitoring terve
Kérelemre induló hatósági eljárások

2017.01.01.-2017.12.31

2016.03.01-2016.12.31.

folyamatos

adat- és információkérés/ iratellenőrzés

havonta

2017. 04. 01. - 2018. 03. 31-ig

negyedévente

helyszíni ellenőrzés/adat-és információkérés/iratellenőrzés

2017. 04. 01. - 2018. 03. 31-ig

negyedévente

helyszíni ellenőrzés/adat-és információkérés/iratellenőrzés
helyszíni ellenőrzés/adat-és információkérés/iratellenőrzés
helyszíni ellenőrzés/adat-és információkérés/iratellenőrzés
helyszíni ellenőrzés/adat-és információkérés/iratellenőrzés
helyszíni ellenőrzés/adat-és információkérés/iratellenőrzés

Hivatalból induló hatósági eljárások.
Új nyilvántartásba vett létesítmények
ellenőrzés
Szakhatósági megkeresések

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
A működési engedélyezési eljáráshoz
kapcsolódó eGEN - határozat generáló, nyilvántartó rendszer - ellenőrzése
Termőföldekre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése
Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása
Az üzletszerűen végzett társasházke-

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése
Mindhárom telephelyen 1 alkalommal, szakterületi ügyintézőnként (6
fő) 1-1 eljárás
Az időjárási feltételektől és az egyedi
bejelentések számától függően, az
éves útmutatóban meghatározott
területnagyságon 2017. május 01október 30. között
Elsősorban a parlagfűveszélyeztetett területeken
2017. 07.01. – 2017.11.30

2017. 01. 01 - 2017. 06. 30.

Rendszeres feladat

2017. 07. 01. – 2017 10. 15. között
2013-2016
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Ellenőrzés eszköze
Szakterületi ügyintézőnként a közhiteles egészségügyi nyilvántartás
ellenőrzése
Helyszíni szemle, ortofotó, műholdas
felvételek
Helyszíni szemle, főhatóságtól kapott
veszélyeztetettségi térképek alapján
adatszolgáltatás, iratbemutatás,

zelői, ingatlankezelői tevékenységet
végzők ellenőrzése
Közfoglalkoztatási programok végrehajtásának ellenőrzése
Hatósági ellenőrzések (élelmiszer
előállító üzem, állattartó telep, élelmiszerforgalmazó, gyógyszer takarmányforgalmazó helyek stb.)
Közös ellenőrzések: (NAV, Rendőrség, stb.)
Egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelessége, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység törvényes működése 2009. évi CXV. tv. 3/A. § (2)
bekezdés e) pont

helyszíni ellenőrzés

2017.01.01-2017.12.31

Havonta 3 önkormányzat

Előzetes értesítés nélküli helyszíni
és székhelyén végzett hatósági ellenőrzés

2017.04.01-től

2017.04. körül kerül ütemezésre

A rendelkezésre álló hatósági állatorvosi gárda, illetve az általuk hivatalos célra használt gépjármű.

2017.04.01-től

nincs ütemezve, alkalomszerű

A rendelkezésre álló hatósági állatorvosi gárda, illetve az általuk hivatalos célra használt gépjármű.

2017. 01. 01. – 2017. 12. 31.

Nyilvántartásba vételt követő 30
napon belül

Adatszolgáltatás
Iratbekérés
Egyéb tájékoztatás kérése
Táv-adatszolgáltatás kérése

Ellenőrzés ütemezése
folyamatos
folyamatos
folyamatos
azonnal

Ellenőrzés eszköze
adat-és információkérés
adat-és információkérés
adat-és információkérés
adat-és információkérés

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2017.06.01-2017.10.31.

Helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás,
közhiteles nyilvántartások felhasználása, egyéb tájékoztatás kérésével
megvalósuló ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nagykállói Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Új egyéni vállalkozók
Tevékenységi kör bővítése
Egyéb ellenőrzések
Panasz alapján indult ellenőrzés

Ellenőrzési időszak
2017.01.01.- 2017.12.31.
2017.01.01.- 2017.12.31.
2017.01.01.- 2017.12.31.
2017.01.01.- 2017.12.31.

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
A temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 30. § (6) bekezdése szerinti temetkezési szolgáltatási tevékenységet végzők hatósági
ellenőrzése.

Ellenőrzési időszak
2017. év
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A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV.
törvény alapján beérkezett bejelentésekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzés.
Az egyéni vállalkozókról és az egyéni
cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
19/A.§ (2) e) pontja alapján az egyéni
vállalkozók működésének ellenőrzése
A Nyírbátori Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztály éves létesítmény ellenőrzési
terve, melyben állattartó telepek, élelmiszer előállító és forgalmazó helyek,
kistermelői élelmiszer előállítók, takarmány előállító és forgalmazó, valamint állatgyógyszer forgalmazó helyek kerülnek ellenőrzésre.
A Nyírbátori Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztály éves hatósági mintavételi
monitoring terve, melyben élelmiszer
előállítóknál és forgalmazóknál történő
mintavételre kerül sor az alábbi vizsgálati irányokban: rezidum toxikológia,
mikrobiológia, minőség-ellenőrzés,
radioanalitikai, ivóvíz, csomagolóanyag, entomológiai, gomba,
növényvédőszer maradékanyag, adalékanyag, kémiai biztonsági
Újonnan nyilvántartásba vett létesítmények ellenőrzése.
Parlagfű elleni közérdekű védekezés

2017. év

Szükség szerint

Helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás,
közhiteles nyilvántartások felhasználása, egyéb tájékoztatás kérésével
megvalósuló ellenőrzés

2017. év

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételét követő 30 napon belül
(folyamatosan)

Iratbekérés, közhiteles nyilvántartások felhasználása

2017.04.01- 2018.03.31.

NÉBIH és a Sz.-Sz.-B. M. Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földművelésügyi Főosztály által

Helyszíni ellenőrzés, irat bemutatás,
informatikai rögzítés

2017.04.01- 2018.03.31.

NÉBIH és a Sz.-Sz.-B. M. Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földművelésügyi Főosztály által

Helyszíni ellenőrzés, mintavételi
jegyzőkönyv bemutatás, mintavételi
eszközök használata

2017.01.01- 2017.12.31.

Szükség szerint

2017. 07. 01.-2017. 10. 31

Az ellenőrzési időszakban hetente 1

Helyszíni ellenőrzés, irat bemutatás,
informatikai rögzítés
Helyszíni ellenőrzés

nap, illetve bejelentés esetén haladéktalanul.

Építési engedélyezési eljárások

Az ellenőrzési időszakot követő 30

2017.02.01-2017.04.30.

napon belül
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helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás

Építésfelügyeleti ellenőrzések végre-

Az ellenőrzési időszakot követő 30

2017.06.01-2017.08.31.

napon belül

hajtása
Használatbavételi engedélyezési eljá-

Az ellenőrzési időszakot követő 30

2017.09.01-2017.11.30.

napon belül

rások
Álláskeresési járadék megállapításának

2017.01.01-2017.03.31.

jogszerűsége
GINOP 5.1.1 keretében nyújtott foglalkoztatás bővítését szolgáló bérköltség

2017.04.01-2017.06.30.

támogatás ellenőrzése

helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás

helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás

Az ellenőrzési időszakot követő 30

iratbemutatás, egyéb tájékoztatás

napon belül

kérésével megvalósuló ellenőrzés

Az ellenőrzési időszakot követő 30

iratbemutatás, egyéb tájékoztatás

napon belül

kérésével megvalósuló ellenőrzés

Az ellenőrzési időszakot követő 30

iratbemutatás, egyéb tájékoztatás

napon belül

kérésével megvalósuló ellenőrzés

A közfoglalkoztatásban bérköltség
t
á
m
o
g
a
t
2017.07.01á
2017.09.30.
s
e
l
s
z
á
m
o
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l
á
s
szabályszerűségének ellenőrzése
Fellebbezések ügyiratainak

2017.10. 01- 2017.12.31.

Az ellenőrzési időszakot követő 30

iratbemutatás, egyéb tájékoztatás

napon belül

kérésével megvalósuló ellenőrzés

ellenőrzése
Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Egyéni vállalkozói tevékenység
OSZIR Fertőzőbeteg-jelentő alrendszer használatának felmérése az
alapellátásban, oltókörök-, hűtőlánc
biztosítás ellenőrzése
A szezonálisan üzemelő medencés
fürdőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések elvégzése
Gyermek közétkeztetés vizsgálata
Fertőtlenítőszerek ellenőrzése
A bentlakásos szociális intézmények
egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzéseinek és antimikrobiális szerek
alkalmazásának vizsgálata (HALT-3)
Társasházkezelők adatainak ellenőrzése
Ingatlankezelők adatainak ellenőrzése
Temetőüzemeltetés ellenőrzése –
Szabolcs Tímár
Kijelölt temetkezési szolgáltató ellenőrzése
Állatvédelmi hatósági ellenőrzés

Ellenőrzési időszak
2017. teljes év
2017. január 1december 31.

Ellenőrzés ütemezése
folyamatos
folyamatos

Ellenőrzés eszköze
iratellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

2017. május 1-szeptember 05.

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

2017.március 01.–
2017. december 31.
2017. március 1-szeptember 30.
2017.március 1- december 31.

A meghatározott ellenőrzési időszakban folyamatosan
folyamatosan
Ütemezés saját hatáskörben

Helyszíni ellenőrzés, tápanyag számítás
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

2017. október, november

A meghatározott ellenőrzési időszakbaniratbekérés

2017. október, november

A meghatározott ellenőrzési időszakbaniratbekérés

2017. április

A meghatározott ellenőrzési időszakbaniratbekérés és helyszíni ellenőrzés

2017. május-június

A meghatározott ellenőrzési időszakbaniratbekérés és helyszíni ellenőrzés

bejelentés esetén

folyamatos
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helyszíni ellenőrzés

Az élelmiszerlánc felügyeleti ellenőrzés várható
2017.01.01 –
száma: kb. 775 db. (Esetleges hatáskör növe2017.12.31.
kedés miatt, 968 db.) A NÉBIH 2017. évi szempontrendszere még nem ismert, mivel az Integrált Nemzeti Intézkedési Terv (ITNET) minden
év április 1-napján kezdődik, és a következő év
március 31-én ér véget.
építőipari kivitelezési tevékenység
2017. év
helyszíni ellenőrzése
elektronikus építési napló ellenőrzése
2017. év
jókarbantartási kötelezés eljárás kere- 2017. év
tében tartott hatósági ellenőrzés
építésrendészeti eljárás keretében
2017. év
tartott hatósági ellenőrzés

folyamatos, hatósági állatorvosonkénti NÉBIH hatósági útmutató
alapján

végrehajtási eljárásokhoz kapcsolódó
hatósági ellenőrzések
veszélyhelyzet esetén szükségessé
váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokhoz kapcsolódó hatósági ellenőrzések
Járási startmunka mintaprogram keretében közfoglalkoztatáshoz nyújtott
támogatások 2017. évi vizsgálata
A föld tulajdonjogának átruházását,
vagy a föld tulajdonjogát érintő más
írásba foglalt jogügyletet tartalmazó
papír alapú okmánnyal összefüggő
kötelezettség ellenőrzése
TAKARNET ellenőrzés
Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása
Termőföldekre vonatkozó hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése
Hétvezér Baptista Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőr-

80 db. 2017 évben folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

50 db. 2017 évben folyamatosan
bejelentés esetén 2017 évben folyamatosan
bejelentés esetén 2017 évben folyamatosan

iratellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

2017. év

10 db. 2017 évben folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

2017. év

5 db. 2017 évben folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

2017.04.012017.11.30

havonta 3 db

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés
2017.01.01.-2017.06.30.

2017.10.01.-2017.11.30.

2017.01.01.2017.06.30.

2017.09.01.-2017.10.31.

2017.07.01.-2017.10.15.

2017.07.01.-2017.10.15.

helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

2017. év

2017.05. 01.-2017.10.31.

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév
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fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

zése
Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Áldás Református Óvoda fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Ecsedi Báthori István Református
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Második Esély Felnőttoktató Általános, Gimnázium és Szakképző Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Apáczai Csere János Általános Iskola,
Gimnázium és Szakképző Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Vivaldi Alapfokú Művészeti Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Árpád-házi Szent Piroska Szakképző
Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görög Katolikus Óvoda és Általános Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Tett Szakképző Iskola és Gimnázium
fenntartójának törvényességi ellenőr-

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés
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zése
Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium fenntartójának törvényességi ellenőrzése
"Szak-Ma" Szakképző Iskola és Gimnázium fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Széchenyi István Katolikus és Német
Nemzetiségi Általános Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Szent Imre Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Beregi Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Fedics Mihály Alapfokú Művészeti
Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Budakalász Gimnázium fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
Báthori István Gimnázium fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Waldorf Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Andrássy Katinka Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartójának
törvényességi ellenőrzése

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

2016/2017-es tanév

2017. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés
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fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Csillagfény Középiskola és Szakiskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Csokonai Vitéz Mihály Középiskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Dankó Pista Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző
Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
DOWN EGYESÜLET Pedagógiai
Szakszolgálata, Csodavár Korai Fejlesztő Centrum fenntartójának törvényességi ellenőrzése
ÉFOÉSZ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
HARMÓNIA Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Jándi Szakképző Iskola fenntartójának
törvényességi ellenőrzése
Liget Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakképző Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Muzsika Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Nyíregyháza fenntartójá-

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés
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nak törvényességi ellenőrzése
Nyíregyházi Főiskola KTI Európai
Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Nyíri Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakképző Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Református Alapfokú Művészeti Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
SION Fejlesztő Nevelést- Oktatást
Végző Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
T-DANCE Alapfokú Művészeti Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti
Iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda,
Bölcsőde és Egységes Óvodabölcsőde hatósági ellenőrzése
Bárka Baktalórántházi Református
Óvoda hatósági ellenőrzése

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Besenyődi Óvoda hatósági ellenőrzése

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Laskodi Nefelejcs Óvoda hatósági
ellenőrzése

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Leveleki Kastélykert Óvoda hatósági
ellenőrzése
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intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni

Palásti László Általános Iskola és
Óvoda hatósági ellenőrzése

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Ófehértói Általános Művelődési Központ hatósági ellenőrzése

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Petneházai Óvoda hatósági ellenőrzése

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Ramocsaháza-Nyírkércs-Nyíribrony
Községi Óvoda hatósági ellenőrzése

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Rohod Mese-Vár Óvoda hatósági
ellenőrzése

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Balkányi Barackvirág Óvoda hatósági
ellenőrzése

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda
hatósági ellenőrzése

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Hajlika Népi Hagyományőrző Óvoda
Érpatak hatósági ellenőrzése

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola hatósági ellenőrzése

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Ficánka Egységes Óvoda és Bölcsőde
hatósági ellenőrzése

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Dankó Pista Egységes Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola, Középiskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola hatósági ellenőrzése
Bökönyi Barota Mihály Óvoda hatósági ellenőrzése
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ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda
hatósági ellenőrzése

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Szakolyi Micimackó Óvoda hatósági
ellenőrzése

2016/2017-es nevelési év

2017. 1. félév

Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola hatósági ellenőrzése

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

Csengersimai Kölcsey Ferenc Körzeti
Általános Iskola hatósági ellenőrzése

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

Cégénydányádi Általános Iskola hatósági ellenőrzése

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

Bornemisza Géza Általános Iskola
hatósági ellenőrzése

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

Petneházy Dávid Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola hatósági
ellenőrzése

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hatósági ellenőrzése
Kemecsei Arany János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola hatósági
ellenőrzése
Besztereci Móricz Zsigmond Általános
Iskola hatósági ellenőrzése
Ajaki Tamási Áron Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola hatósági
ellenőrzése
Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola hatósági ellenőrzése
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intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
78.ellenőrzés

Kántorjánosi Móra Ferenc Általános
Iskola hatósági ellenőrzése

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

Nyírbélteki Szent László Általános
Iskola hatósági ellenőrzése

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

Encsencs-Penészlek-Nyírvasvári Általános Iskola hatósági ellenőrzése

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

2017/2018-as tanév

2017. 2. félév

Mátészalkai Móricz Zsigmond MagyarAngol Kéttannyelvű Általános Iskola
hatósági ellenőrzése
Nagykállói Általános Iskola hatósági
ellenőrzése

Tiszadobi Széchenyi István Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
hatósági ellenőrzése
Tarpai Esze Tamás Általános Iskola
hatósági ellenőrzése
Patay István Általános Iskola hatósági
ellenőrzése
Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola hatósági
ellenőrzése
Nyíregyházi Apáczai Csere János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hatósági ellenőrzése
Építőipari kivitelezési tevékenységek
célvizsgálata
Kereskedelmi ágazat célvizsgálata
Megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeinek
célvizsgálata

2017. II. negyedév
2017. IV. negyedév

Irányító hatóság utasítása szerint
Irányító hatóság utasítása szerint

inté79.zményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni
ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás
Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás

Irányító hatóság utasítása szerint
2017. III.-IV. negyedév

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás
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Irányító hatóság utasítása szerint

Munkáltatók által beküldött munkabaleseti jegyzőkönyvekből induló

2017. III-IV. negyedév

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás

célvizsgálat
Irányító hatóság utasítása szerint

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő -a
munkavállalót megillető-igazolások
kiállítására és kiadására, valamint a
munkaviszony megszűnéséhez,

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgálta-

2017. március-április

tás, iratbemutatás

megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseinek ellenőrzésére irányuló célvizsgálat
Irányító hatóság utasítása szerint

A munkavállalók jogviszonyának
rendezettsége érdekében a foglal-

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgálta-

koztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatására -különös

tás, iratbemutatás

2017. június-július

tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatás szabályaira - irányuló akcióellenőrzés
Irányító hatóság utasítása szerint

Mezőgazdasági ágazatban alkalmazott munkavállalók foglalkoztatására
vonatkozó szabályok betartásának

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás

2017. augusztus-szeptember

munkaügyi célvizsgálata
Irányító hatóság utasítása szerint

A személy és vagyonvédelem területén működő munkáltatók foglalkozta-

2017. október-november

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás

tási gyakorlatának célvizsgálata
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Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Vállalkozói engedélyek (szakképesítés, székhely, engedélyek)
Temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő
feladatok
Közfoglalkoztatási programok magvalósulásának szabályszerűsége

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

egész évben

5 vállalkozót érint/hó

iratellenőrzés, helyszíni

egész évben

2 települést érintően/ év

helyszíni ellenőrzés

egész évben

2 munkáltatót érintően/ hó

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

A Járási Hivatal illetékességi területén lévő temetők (köztemetők) fenntartásával és üzemeltetésével (működtetésével) összefüggő feladatok.

évente egy alkalom,

III.-X. hónapok között a hivatal kapacitásának függvényében;

A Járási Hivatal illetékességi területén lévő temetők (köztemetők) fenntartásával és üzemeltetésével (működtetésével) összefüggő feladatok

panasz, közérdekű bejelentés, belföldi jogsegély alapján, eseti jelleggel

panasz, közérdekű bejelentés, belföldi jogsegély alapján,

A Járási Hivatal nyilvántartásában szereplő temetkezési
szolgáltatók ellenőrzése

évente egy alkalommal

I.-XII. hónapok között a hivatal kapacitásának függvényében;

Kereskedelmi-, Vendéglátó-, Biztosítási ügynöki, bróker,
egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységet folytató egyéni
vállalkozó ellenőrzése

2016. január 1. –
2016. december 31.

2017. I. – IV. negyedév
negyedévente 5 fő egyéni
vállalkozó

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

Álláskeresési nyilvántartás
(nyilvántartásba vétel, szüneteltetés, törlés, felszólítás)
Álláskeresési ellátások
(álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély,
egyösszegű kifizetés, visszakövetelés)
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Ellenőrzés eszköze
Helyszíni szemle, iratbekéréssel meglévő dokumentumok alapján (helyi rendelet,
Kegyeleti Közszolgálati Szerződés, stb.)
Helyszíni szemle, iratbekéréssel meglévő dokumentumok alapján (helyi rendelet,
Kegyeleti Közszolgálati Szerződés, stb.)
Iratbekérés alapján
Iratbekéréssel meglévő dokumentumok alapján (szakképesítés, üzleti bejelentő,
PSZÁF engedély)
előre meghatározott darabszámban, szúrópróbaszerű
kiválasztással
előre meghatározott darabszámban, szúrópróbaszerű
kiválasztással

Közérdekű munkavégzés
negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap
utolsó napjáig

Az ellenőrzési időszak 2016.
június 1. napjától 2016. december 31. napjáig tart.

2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig
folyamatosan.

Képzés
Támogatás
(Uniós forrás: bérköltség támogatás, bértámogatás, lakhatási támogatás, vállalkozóvá válási támogatás)
Támogatás
(hazai forrás: bértámogatás, lakhatási támogatás, munkahely-megőrző támogatás, vállalkozóvá válási támogatás)
Közfoglalkoztatás
Foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálat
Közfoglalkoztatás ellenőrzése a települési önkormányzatoknál
Biztonsági okmány kezelésének ellenőrzése:
A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát
érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú
okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése kimondja, hogy:
A föld tulajdonjogának átruházására irányuló, vagy a föld
tulajdonjogát érintő más jogügyletet tartalmazó – az Inytv.
által előírt okirati kellékekkel rendelkező – okiratot ahhoz,
hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson, az Inytv. szerinti jogi képviselőnek az ingatlannyilvántartásért felelős miniszter által rendszeresített, az e
rendeletben meghatározott biztonsági elemekkel ellátott
papír alapú okmányon (a továbbiakban: biztonsági okmány)
kell elkészítenie.
A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján:
A biztonsági okmány ára 60 Ft+ÁFA/lap, amelyet a jogi képviselő a járási hivataltól vásárolhat meg.
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előre meghatározott darabszámban, szúrópróbaszerű
kiválasztással
előre meghatározott darabszámban, szúrópróbaszerű
kiválasztással
előre meghatározott darabszámban, szúrópróbaszerű
kiválasztással
előre meghatározott darabszámban, szúrópróbaszerű
kiválasztással
előre meghatározott darabszámban, szúrópróbaszerű
kiválasztással
előre meghatározott darabszámban, szúrópróbaszerű
kiválasztással
előre meghatározott darabszámban, szúrópróbaszerű
kiválasztással
Célellenőrzés. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 8794. §-a és a Korm. rendelet 8.
§-a, valamint a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi
Főosztály iránymutatása
alapján a járási hivatal a jogi
képviselők vonatkozásában
ellenőrzi a biztonsági okmányok kezelését helyszíni ellenőrzés keretében, adat- és
információkérés, valamint
iratellenőrzés során. A járási
hivatal a biztonsági okmányt
kezelő jogi képviselőnél és

A Korm. rendelet 8. § alapján a járási hivatal ellenőrzi a biztonsági okmányok felhasználását.

annál a szervezetnél, amelynél a jogtanácsos működik
ellenőrzi a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő
nyilvántartási, jegyzőkönyv
vezetési, érvénytelenítési,
biztonságos tárolására vonatkozó előírások, valamint a
biztonsági okmányokra vonatkozó megőrzési, átadásiátvételi és visszaszolgáltatási
kötelezettségek betartását.
Az ellenőrzés a Ket. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével – előzetes
értesítés (időpont egyeztetés)
megküldésével a jogi képviselő telephelyén történik. Az
ellenőrzés során a jogi képviselő köteles az ellenőrzést
végzővel együttműködni és
számára a biztonsági okmányok kezelésével kapcsolatos
iratokat – a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások
figyelembevételével – rendelkezésre bocsátani. A biztonsági okmány kezelésével,
felhasználásával, visszaszolgáltatásával kapcsolatos
kötelezettségek megsértése
esetén a járási hivatal bírságot szabhat ki. A bírság legkisebb összege tizenötezer,
legmagasabb összege százezer forint. A bírság mértékét
az ellenőrzés során feltárt
jogsértés összes körülményére (így különösen a nyilván-
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Hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése:
A mező és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek, külterületi termőföldek és termőföldnek nem minősülő
kivett (utak, csatornák, beruházási területek, beruházási
célterületek, stb.) ingatlanokon (a határszemle keretén belül)
a hasznosítási kötelezettség, a mellék- és ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítésének rendszeres ellenőrzése,
teljesítés kikényszerítése felhívással, szükség szerint földvédelmi bírság kiszabásával.

A hasznosítási, ideiglenes
hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése rendszeres feladata az ingatlanügyi
hatóságnak a termőföldről
szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 5.
§ (5) bekezdése értelmében.
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Átfogó jellegű ellenőrzés a
gazdálkodási, időjárási viszonyokhoz igazodóan 2017.
évben június 3. napjától október 30. napjáig.

tartás-, és jegyzőkönyv vezetési, valamint az érvénytelenítési kötelezettség elmulasztásának, a megőrzési és
visszaszolgáltatási kötelezettség, továbbá a biztonságos tárolásra vonatkozó előírások megsértésének súlya,
gyakorisága) tekintettel kell
meghatározni. A bírságot az
annak kiszabásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenötödik
Célellenőrzés. Helyszíni
szemle, ortofotó (műholdas
felvételek). Az ellenőrzési
ütemtervben foglalt időpontok
az időjárási körülmények,
illetve az egyedi bejelentések
számától függően változhatnak. A helyszíni szemléről
előzetesen értesíti a hivatal
az érintetteket hirdetmény
útján. Helyszíni szemlét folytat le. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv felvétele
történik a Ket. alapján. Jogszabálysértés megállapítása
esetén a Ket. 94. § szerinti
határidő megjelölésével (minimálisan 20 nap) a földhasználó előzetes felszólítása történik a jogszabálysértés
megszüntetésére. Amennyiben 2 éven belül ismételten
fordul elő a jogszabálysértés,
a felszólítással egyidejűleg
földvédelmi bírság kiszabása

történik. Szükség szerint más
hatóságok értesítése /Ket.
94. § (1) bek. c) pontja/. A
teljesítés utóellenőrzésére is
sor kerül. A kötelezettség
teljesítése esetén az eljárás
megszüntetésére kerül sor. A
felszólítás eredménytelensége esetén a hivatal megindítja eljárását (felróhatóság
vizsgálata, ismételt felhívás a
teljesítésre, földvédelmi bírság és a vonatkozó jogszabályok szerint eljárási költségek megfizetésére kötelezés). A Tfvt. 24. § (1) bekezdése értelmében földvédelmi
bírságot köteles fizetni az, aki
a termőföldek hasznosításával kapcsolatos kötelezettségét vagy az ideiglenes-, mellékhasznosítást neki felróhatóan elmulasztja. A bírság
mértéke 2.000 Ft/Ak., a bírság minimális összege nem
lehet kevesebb 20.000 forintnál. A bírságot az azt kiszabó
határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon
belül kell megfizetni. A bírság
adók módjára behajtható
köztartozásnak minősül. Meg
nem fizetése esetén fizetési
felszólításra kerül sor, sikertelenség esetén pedig adók
módjára történő behajtás
iránti intézkedés megtételének van helye.
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Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása:
Az ellenőrzés tárgya, célja a külterületi termőföldeken és
termőföldnek nem minősülő kivett (utak, csatornák, beruházási területek, beruházási célterületek, stb) ingatlanokon az
adott év június 30. napjáig a parlagfű virágbimbójának kialakulásának megakadályozása, és azt követően az állapotot a
vegetációs időszak végéig történő folyamatos fenntartása.

2017. június 30-ig a hasznosítási kötelezettség keretein
belül. 2017. július 1. napjától
várhatóan 2017. október 5.
napjáig a parlagfű elleni védekezés jogszabályi rendelkezései alapján.
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2017. június 30-ig a hasznosítási kötelezettség keretein
belül. 2017. július 1. napjától
várhatóan 2017. október 5.
napjáig a parlagfű elleni védekezés jogszabályi rendelkezései alapján.
Az ellenőrzés ütemtervben
foglalt időpontjai az időjárás
körülmények, illetve az egyedi bejelentések számától
függően változhatnak

Célellenőrzés. Az ellenőrzés
eszköze helyszíni szemle, a
FÖMI által megküldött távérzékeléses (műholdas felvételek) veszélyeztetettségi térképek alapján. A közérdekű
védekezés költségei megállapításának és igénylésének
részletes szabályairól szóló
221/2008. (VIII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban
Vhr.) 3. § (1) bekezdése szerint az ingatlanügyi hatóság a
3. § (1) bekezdése alapján
saját kezdeményezésre vagy
bejelentés alapján végez
ellenőrzést.
A Vhr. 4. § (1)-(3) bekezdései
alapján:
(1) Az ingatlanügyi hatóság a
3. § (1) bekezdése szerint
saját kezdeményezésre helyszíni ellenőrzést
a) a (2) bekezdésében meghatározott parlagfűveszélyeztetett területeken,
b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött területeken végez.
(2) Parlagfű-veszélyeztetett
területnek (a továbbiakban:
veszélyeztetett terület) azon
külterületi fekvésű területek
minősülnek, amelyeken az
űrfelvételek távérzékeléses
kiértékelése és a korábbi
helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján a tárgyévi

parlagfű fertőzöttség valószínűsíthető.
(3) A veszélyeztetett területeket a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) megfigyelő rendszerben azonosítja, és azokról veszélyeztetettségi térképet készít.
A helyszíni eljárás során egy
digitális jegyzőkönyv készül
(az adott terület leírása –
borítottság %-ban, a parlagfű
fenológiai állapota, van e
kultúrnövény, stb), amelynek
mellékelte egy mérési fájl
(területi adat) és fényképfelvétel. A helyszíni eljárás során készült jegyzőkönyv a
hivatalban kiegészül a hivatal
által vezetett közhiteles ingatlan-nyilvántartási, fölhasználati nyilvántartási adatokból
szerzett a földhasználói, tulajdonosi, vagyonkezelő,
haszonélvezői adatokkal és
tulajdoni hányad adatokkal. A
digitális jegyzőkönyv lezárását követően a jegyzőkönyv a
helyszínelést követő 2-3 napon belül felkerül a „parlagfű
szerverre” és az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya ezen
jegyzőkönyv alapján indítja
meg az eljárást (közérdekű
védekezés elrendelése, bírságolás, utóellenőrzés). A
közérdekű védekezés elren-
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Újrahasznosítási kötelezettség bejelentésének ellenőrzése:
Az újrahasznosítás esetén az ügyféli kötelezettséget a termőföldről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:
Tfvt.) 6. §-a, a szankciókat a 24.-25. § rendelkezései tartalmazzák.
Kivett területként nyilvántartott vagy a természetbeni állapota
szerint mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt nem álló
földként történő használat megszűnésének vizsgálata.

Az átfogó jellegű ellenőrzés
keretén belül végzett határszemlék alkalmával a gazdálkodási, időjárási viszonyokhoz igazodóan 2017. évben
június 3. napjától október 30.
napjáig terjed.
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Az átfogó jellegű ellenőrzés
keretén belül végzett határszemlék alkalmával a gazdálkodási, időjárási viszonyokhoz igazodóan 2017. évben
június 3. napjától október 30.
napjáig terjed.

delése után minden esetben
növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, melyet az
Élelmiszerlánc felügyeletével
összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.)
Korm.rendelet alapján az
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földművelésügyi Főosztálya
állapít meg. A bírság alapja a
parlagfűvel borított terület
nagysága, a borítottság mértéke. A bírság meg nem fizetése esetén fizetési felszólításra kerül sor, sikertelenség
esetén pedig a bírság köztartozásnak minősül és adók
módjára behajtható.
Célellenőrzés. Helyszíni
szemle, ortofotó (műholdas
felvételek). Az ellenőrzési
ütemtervben foglalt időpontok
az időjárási körülmények és
az egyedi bejelentések számától függően változhatnak.
Eljárási lépések: helyszíni
szemle lefolytatása (ütemterv
szerint vagy bejelentés, más
hatóság áttétele alapján),
helyszíni szemléről jegyzőkönyv felvétele a Ket. előírásai alapján, jogszabálysértés
megállapítása esetén a Ket.
94. § szerinti határidő megjelölésével (minimálisan 20
nap) az igénybevevő felszólítása a jogszabálysértés megszüntetésére. Amennyiben 2

Termőföldek engedély nélküli más célú hasznosítása.
Az ellenőrzés tárgya a külterületi termőföldek. A talaj, a termőföld az egyik legfontosabb feltételesen megújuló természeti erőforrás. Az ellenőrzés célja a termőföldek mennyiségi
védelme, minőségük megőrzése a különböző hatósági eljárások alkalmával. Feltárni és mielőbb intézkedni a jogszabálysértő állapot megszüntetése érdekében a termőföldvédelmi szempontok figyelembe vételével.

Az ingatlanügyi hatóság a
napi tevékenysége során a
termőföldek más célú hasznosítására irányuló, a művelési ág változási és záradékolási eljárások elbírásánál
folyamatosan látja el ellenőrzési feladatát. Az átfogó jellegű helyszíni ellenőrzések
alkalmasak arra, hogy a ter-
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Átfogó jellegű ellenőrzés a
gazdálkodási, időjárási viszonyokhoz igazodóan 2017.
évben június 3. napjától október 5. napjáig.

éven belül fordul elő a jogszabálysértés a felszólítással
egyidejűleg földvédelmi bírság kiszabása, szükség szerint más hatóságok /Ket. 94.
§ (1) bek. c) pontja/ értesítése, teljesítés utóellenőrzése
szakhatóság bevonásával,
teljesítés esetén az elfogadó
határozat meghozatala, a
felszólítás eredménytelensége esetén ismételt felhívás a
teljesítésre és földvédelmi
bírság kiszabása és a vonatkozó jogszabályok szerint
eljárási költségek megfizetésére kötelezés.
A Tfvt. 24. § (1) bekezdése
értelmében földvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki
az újrahasznosítást elmulasztja. A bírság adók módjára behajtható köztartozás.
Meg nem fizetése esetén
fizetési felszólításra kerül sor,
sikertelenség esetén pedig
adók módjára történő intézkedés megtételének van
helye.
Célellenőrzés.
Helyszíni
szemle, ortofotó (műholdas
felvételek).
Eljárási lépések:
az ügyfél, szakhatóság (ok)
értesítése az eljárás megindításáról,
helyszíni szemle lefolytatása,
jegyzőkönyv
(feljegyzés)
felvétele: az ügyre vonatkozó

mőföldeket érintő be nem
jelentett más célú hasznosítások feltárása megtörténjen.
Átfogó jellegű ellenőrzés a
gazdálkodási, időjárási viszonyokhoz igazodóan 2017.
évben június 3. napjától október 5. napjáig terjed.
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lényeges nyilatkozatok, megállapítások,
körülmények
rögzítése a ket. előírásai
alapján, a tényállás (pl.:
igénybevevő
személyének
megállapítása) további tisztázása, és ha szükséges:
Ügyfél nyilatkozatának beszerzése,
ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége,
okirat, vagy más irat bemutatása, beszerzése,
tanú, hatósági tanú meghallgatása,
szakértő
meghallgatása,
egyéb bizonyítási eszköz (pl.
ortofotó stb.),
döntéshozatal: a földvédelmi
szempontok,
a
helyszíni
szemle, a tényállás, az ügyféli nyilatkozatok, a kötelező
tulajdonosi
nyilatkozatok
(Tfvt. 16. § (1) bekezdés (30
nap), a szakhatósági nyilatkozatok birtokában eredeti
állapot helyreállítását elrendelő vagy a más célú hasznosítás tovább folytatásához
való
hozzájáruló
döntés
meghozatala (határozattal),
végrehajtás ellenőrzése.
Alkalmazható szankció: a
Tfvt. 17. § (1) bekezdése
alapján: Ha a termőföld más
célú hasznosításával kapcsolatban az eredeti állapot helyreállítását elrendelték vagy az
ingatlanügyi hatóság a más

célú hasznosítás folytatásához hozzájárult a földvédelmi
bírságot és a termőföld időleges vagy végleges más célú
hasznosításáért a földvédelmi
járulékot meg kell fizetni. A
bírság adók módjára behajtható köztartozás.
Ásványi anyag tartalmú étrend-kiegészítő készítmények
ellenőrzése: magnézium-szelén, cink-vas tartalmú termékek
esetében címkevizsgálat, valamint a négy komponensre
vonatkozóan célzott laboratóriumi vizsgálatok elvégzése
Étrend-kiegészítő készítmények közül a kiemelt célcsoportot
képező interneten forgalmazott potencianövelő és fogyás
elősegítés céljából forgalmazott termékek célzott laboratóriumi vizsgálatának elvégzése
Speciális - elhízás diétás kezelésére szolgáló - tápszer címke, valamint célzott laboratóriumi vizsgálatának elvégzése
Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:
anyatej-kiegészítő tápszer
Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:
csecsemők és kisgyermekek számára készült, feldolgozott
gabona alapú tejpép
Általános iskola alsó tagozatos korosztály (7-10 éves) étkezésének vizsgálata
Óvodai korosztály (4-6 éves) étkezésének vizsgálata
Interneten forgalmazott étrend-kiegészítő készítmények
ellenőrzése
Az OGYÉI által megküldött kifogásolt notifikációs igazolások
kivizsgálása
Hajhullámosító-kiegyenesítő, vagy szempilla-göndörítő kozmetikai termékek Tioglikolsav tartalmának ellenőrzése Kiemelten ellenőrizendő:
- CPNP bejelentés

2017. március 1. - december
31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2017. május 1. - december
31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2017. március 1. - december
31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2017. március 1. - december
31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2017. március 1. - december
31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2017. március 1. - december
31.
2017. július 1.
- december 31.
2017. március 1. - december
31.
2017. március 1. - december
31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2017. március 1. - december
31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel
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Internetes honlap ellenőrzése
Helyszíni ellenőrzés

- címke
Bőrkeményedés puhító/eltávolító kozmetikai termékek kálium hidroxid (KOH) tartalmának ellenőrzése
Szájvíz kozmetikai termékek Triclosan tartalmának ellenőrzése
Natur kozmetikai termékek Szorbinsav, Benzoesav tartalmának ellnőrzése
Masszázsszalonok ellenőrzése
Kozmetikai szolgáltatást nyújtó egységek ellenőrzése
Bőrön maradó kozmetikai termékek Metilizothiazolinon tartalmának ellenőrzése
A természetes fürdőhelyek, fürdővizekkel kapcsolatos egyes
hatósági feladatok kiemelt kezelése: Jogszabályban előírt
ütemterv szerinti laboratóriumi vízminőségi vizsgálatok elvégzésének és a jelentés megtörténtének ellenőrzése.
Szezonális medencés fürdők ellenőrzése
Egyedi kúttal ellátott egészségügyi intézményekben szolgáltatott ivóvíz minőségének ellenőrzése
Aeroszolképző, meleg vizű medencét üzemeltető közfürdők
Legionellával kapcsolatos ellenőrzése
Nedves hűtőtornyok hatósági ellenőrzése sűrűn lakott területen található bevásárlóközpontokban
Kórházak ellenőrzése a Legionella által okozott fertőzési
kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.)
EMMI rendelet alapján
A szórakoztató és vendéglátó ipari egységekben a dohányzási, valamint az elektronikus cigaretta használat korlátozás
betartásának kiemelt ellenőrzése.
Tiltott helyen történő elektronikus cigaretta használat vizsgálata közforgalmú intézményben, közösségi közlekedési eszközön, munkahelyen gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben és köznevelési intézményben

2017. március 1. - december
31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2017. március 1. - december
31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2017. március 1. - december
31.
2017. március 1. – december
31
2017. március 1. – december
15.
2017. március 1. - december
31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Folyamatos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

2017. május 31. - 2017.
szeptember 5.
2017. március 1. - 2017. november 30.

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel
Helyszíni ellenőrzés

2017. szeptember 1. - 2017.
november 30.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

2017. július 1. - 2017. december 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

2017. március 01-21. és
szeptember 15-30.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

2017. február 10. - június 30.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

2017. december 1.
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Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

Az általános iskolák közegészségügyi felmérése
Országos Gyermek Légúti Felmérés OGYELF-3
A 3. osztályos általános iskolás gyermekek krónikus légzőszervi és allergiás tünetei gyakoriságának és legfontosabb
kockázati tényezőinek megállapítása céljából végzett kérdőíves felmérés.
Biocid hatóanyagok jóváhagyásához kapcsolódó ellenőrzési
feladatok
Kivont biocid hatóanyagú biocid termékek és kezelt árucikkek ellenőrzése
Fertőtlenítőszerek ellenőrzése
Részvétel az Európai Vegyianyag-ügynökség által meghirdetett REACH-EN-Force ötödik (REF-5) ellenőrzési projektjében; az expozíciós forgatókönyvvel kiterjesztett biztonsági
adatlapok, adatlap átadási kötelezettségek és kockázatkezelési intézkedések betartásának ellenőrzése
A REACH rendelet szerinti engedélyköteles anyagok közül a
bisz-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) és a benzil butil ftalát (BBP)
anyagok hatósági ellenőrzése
1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) hatálya alá tartozó
anyagok és keverékek ellenőrzése
A keverékek címkéjére vonatkozóan
a.) a termékazonosító (CLP 18. cikk (3) bekezdés) ellenőrzése
b.) az EUH mondatok ellenőrzése (CLP 25. cikk, II. melléklet
1. és 2. rész)
„Ökotermékek” („ökomosóporok”, egyéb „öko” mosó- és
tisztítószerek, „ökofestékek”, stb.) CLP megfelelőségének
ellenőrzése
A nikotin tartalmú elektronikus cigaretta utántöltő egységek
CLP megfelelőségének (osztályozás, címkézés, csomagolás) ellenőrzése
Anyagok ellenőrzése során kiemelt feladat:
1. A harmonizált osztályozás betartásának ellenőrzése, különös tekintettel a 2017. január 1-jétől alkalmazandó Folya-

Folyamatos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

2017. január 1-től 2017. december 31-ig
2017. január 1-től 2017. december 31-ig
2017. március 1. - november
15.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

2017. április 1. - október 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

2017. január 1-től 2017. december 31-ig

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

2017. június 1-jétől folyamatos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

2017. július 1-től folyamatos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés
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Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

matos 2015/1221 bizottsági rendelet (7. ATP) módosításaira
Egészségügyi kártevők elleni védekezés ellenőrzése
Hűtőlánc biztosítása
OSZIR bejelentési fegyelem felmérése
Az alap - és szakápolási feladatokat ellátó bentlakásos szociális intézményekben előforduló fertőzéseknek, az
antimikrobiális szerek használati gyakoriságának, valamint
az infekciókontroll tevékenységnek a felmérése (HALT-3
vizsgálat) az ápolási szakfelügyelet bevonásával
A területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak szakfelügyeleti vizsgálata
A bőr-és nemibeteg gondozó, pszichiátriai gondozó, tüdőgondozó ápolás szakfelügyeleti ellenőrzése
A házi gyermekorvosi praxisok ápolásszakmai, személyi,
tárgyi, szakmai környezeti feltételeinek, valamint a szakmai
tevékenységének ellenőrzése
A felnőtt háziorvosi praxisok ápolásszakmai, személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételeinek, valamint a szakmai
tevékenységének ellenőrzése

Folyamatos
Folyamatos
2017. december 31.
2017. április 1. - június 30.
(adatgyűjtés),
2017. július 1. - szeptember
30. (betegadatok rögzítése az
OSZIR-ban, intézményi adatok megküldése
2017. november 30.
2017. december 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

2017. április 1. - 2017. október 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

2017. április 1. - 2017. október 31.

Az ellenőrzési időszakban
folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés
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