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1. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. 
törvény 16. § (4) bekezdésére figyelemmel a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. 
(XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján tartandó 
ellenőrzés az alábbi szerv vonatkozásában: 
 
1.1. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltsége 
 
A tárgyi ellenőrzés átfogó ellenőrzés keretében valósul meg. Az átfogó ellenőrzésre vonatkozó 
részletes adatokat a Békés Megyei Kormányhivatal 2014. évi Összevont Ellenőrzési Terve 
tartalmazza. 
 
Az átfogó ellenőrzés a jelen ellenőrzési terv szempontjából lényeges adatai a következők: 
 
Az ellenőrzés tárgykörei: 
 
- az ügyiratkezelésről, valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által az 
ügyiratkezeléssel összefüggésben kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése. 
 
Az ellenőrizendő időszak: 
2013. január 1. – 2013. december 31. 
 
Az ellenőrzést végzi: 

- Gyenge Norbert kormánytisztviselő (ügyiratkezelés, adatvédelem, a közérdekű adatok 
nyilvánosságára vonatkozó szabályok végrehajtásának ellenőrzése). 

 
Az ellenőrzés lefolytatásának határideje: 
2014. június 30. 
Felelős: a Koordinációs és Szervezési Főosztály vezetője. 
 
2. A Korm. r. 16. § b) pontja, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. r. 67/A. § (2) bekezdése alapján tartandó ellenőrzés 
az alábbi hivatal vonatkozásában: 
 
2.1. Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
A tárgyi ellenőrzés átfogó ellenőrzés keretében valósul meg. Az átfogó ellenőrzésre vonatkozó 
részletes adatokat a Békés Megyei Kormányhivatal 2014. évi Összevont Ellenőrzési Terve 
tartalmazza. 
 
Az átfogó ellenőrzés a jelen ellenőrzési terv szempontjából lényeges adatai a következők: 
 
Az ellenőrzés tárgykörei: 
 

- az ügyiratkezelésről, továbbá a szerv által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése, 

- a közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatában foglaltak végrehajtásának 
ellenőrzése. 

 
Az ellenőrizendő időszak: 
2013. január 1. – 2013. december 31. 
 




