2018. ÉVI
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV

2017. december 15.

2018. évi hatósági ellenőrzési terv
Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Ellenőrzés tárgya
A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel
kapcsolatban a földhivatalra háruló feladatok ellátása. (másodfokú ellenőrzési
hatósági jogkör)
A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi
és Térinformatikai Főosztálya elrendelését követően a határszemle lefolytatása.
(másodfokú ellenőrzési hatósági jogkör)
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.
évi CXLI. tv. alapján a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei TakarNet felhasználók adatlekérdezései jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése. (másodfokú ellenőrzési hatósági jogkör)
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott szerzési feltételek,
korlátozások és tilalmak betartásának
ellenőrzése. (másodfokú ellenőrzési
hatósági jogkör)
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénynyel összefüggő egyes rendelkezésekről
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi
CCXII. törvényben meghatározott, a
biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzése (másodfokú
ellenőrzési hatósági jogkör)
A földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság
szakfelügyeleti ellenőrzése (elsőfokú
ellenőrzési hatósági jogkör)
Élelmiszerlánc Mintavételi Tervhez kapcsolódó mintavételek termékeknél
Állategészségügyi felügyelet alá tartozó
létesítmények ellenőrzése

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2018. július 1-től 2018. október 15-ig.

Az ellenőrzési időszakban heti ütemezés
szerint

Helyszíni ellenőrzés

Földművelésügyi Minisztérium Földügyi
Főosztálya által meghatározott időponttól
2018. október 15-ig

Az ellenőrzési időszakban heti ütemezés
szerint

Helyszíni ellenőrzés

2018. január 1-től 2018. december 31-éig

Külön ütemterv szerint

Helyszíni ellenőrzés

2018. január 1-től 2018. december 31-éig

Külön ütemterv szerint

Helyszíni ellenőrzés

2018. január 1-től 2018. december 31-éig

Külön ütemterv szerint

Helyszíni ellenőrzés

2018. január 1-től 2018. december 31-éig

Külön ütemterv szerint

Helyszíni ellenőrzés

negyedéves ütemezés, Élelmiszerlánc
Mintavételi Terv szerint
negyedéves ütemezés, Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Létesítmény Ellenőrzési Terv szerint

terv szerinti ütemezésben egész évben
terv szerinti ütemezésben egész évben
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helyszíni mintavétel
helyszíni ellenőrzés

Kiemelt ellenőrzésre kijelölt egységek,
termékek ellenőrzése
Kábítószer és pszichotróp anyagokkal
végzett állatorvosi tevékenység ellenőrzése

NÉBIH utasításban meghatározottak
szerint

kijelölt ellenőrzési időszakban, kiadottak
szerint

helyszíni ellenőrzés

ütemezés szerinti időszakban

évente 4X, rendőrséggel egyeztetve

iratbemutatás, helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2018. május 1. – 2018. augusztus 31.

havonta 2 db ellenőrzés

Helyszíni ellenőrzés, mintavételezés

2018. február 1. – 2018. december 31.

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan

Kérdőíves felmérés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Ellenőrzés tárgya
A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések
elvégzése
A fekvőbeteg ellátó intézményekben
működő központi sterilizáló egységekben, illetve a fekvőbeteg szakellátás
területén sterilizálási tevékenységet végző dolgozók szakmai képzettségének
felmérése
Hűtőtároló kapacitás felmérése

Kérdőíves felmérés: 2018. február 1. –
2018. április 30. Helyszíni ellenőrzés:
2018. május 1. – 2018. december 31.
Az ellenőrzési időszakban folyamatosan

2018. február 1. – 2018. december 31.
AFP surveillance megerősítése

2018. március 1. – 2018. augusztus 31.

Kérdőíves felmérés, helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály
Ellenőrzés tárgya
Nyírtávhő Kft Nyíregyháza
Bogdány Petrol Kft Nyírbogdány
Robert Bosch Energy and Body Systems
Kft Miskolc
BPI GROUP Hungary Kft Miskolc
Robert Bosch Power Tool Kft Miskolc
Raiffeisen Bank Zrt Budapest
Hierotheosz Egyesület Máriapócs
Arany Napsugár Kft Nyíregyháza
Görögkatolikus Egyházközség Nyírparasznya
Inter Agrárium Kft Nagyecsed
KI-Takarít Kft Nyíregyháza
Autopress Kft Nyírtelek

Ellenőrzési időszak
2017. 01.01.-2017.12.31.
2017. 01.01.-2017.12.31.

Ellenőrzés ütemezése
2018.01.01.- 2018. 01.31.
2018.01.01.- 2018. 01.31.

Ellenőrzés eszköze
Patronáló ellenőrzés
Patronáló ellenőrzés

2013.12.01.- 2017.11.30.

2018.01.01.- 2018. 01.31.

Átfogó ellenőrzés

2014. 03.01.-2017.11.30.
2014.01.01.- 2017.11.30.
2013.10.01.- 2017.12.31.
2014.01.01.-2017.12.31.
2014.01.01.-2018.01.31.

2018.01.01.- 2018. 01.31.
2018.01.01.- 2018. 01.31.
2018.02.01.- 2018.02.28.
2018.02.01.- 2018.02.28.
2018.02.01.- 2018.02.28.

Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés

2014.01.01.-2018.01.31.

2018.02.01.- 2018.02.28.

Átfogó ellenőrzés

2014.01.01.-2018.01.31.
2014.01.01.-2018.01.31.
2014.01.01.-2018.01.31.

2018.02.01.- 2018.02.28.
2018.02.01.- 2018.02.28.
2018.03.01.- 2018.03.31.

Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
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Vay Á. Gimn. Mg. Szakképző Isk. és Koll.
Baktalórántháza
KOSZISZ Általános Iskola Pócspetri
Ardagh Metal Kft Vaja
Paulik Fafeldolgozó Kft Nyíregyháza
Nyírerdő Zrt Nyíregyháza
Bilfinger MCE Nyíregyháza Kft Nyíregyháza
Fipkersz Kft Fehérgyarmat
Szamos Cipőipari Kft Csenger
Szakszig Kft Nyíregyháza
Vagép Zrt Nyíregyháza
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit KFT
Nyíregyháza
Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft Kálmánháza
Tornyospálcai Református Egyházközség Tornyospálca
KÁLLFO Közhasznú Nonprofit Kft Nagykálló
Dombka 2003 Zrt Dombrád
Ref. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kisvárda
Háda-1 Kft Tiszakanyár
Marso Holding Kft Nyíregyháza
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Nyíregyháza
Jót s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesület Gégény
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat Nyíregyháza
Halász-Coop Zrt Nagyhalász
Várda Baromfihús Kft Rétközberencs
Révész Transz Kft Szorgalmatos
Agroker Holding Zrt Nyíregyháza
NYÍRVV Nonprofit Kft Nyíregyháza
KisSzabó Gyorsétterem Kft Nyíregyháza
Rofa Művek Kft Tímár
Kiss-B. Ker Kft Vásárosnamény
Wesley János Többcélú Intézmény Gyüre
Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft
Nyíregyháza
Észak-alföldi Környezetgazdálkodási

2013.08.01.- 2018.01.31.

2018.03. 01.-2018.03.31.

Átfogó ellenőrzés

2013.09.01.- 2018.01.31.
2013.11.01.- 2018.01.31.
2013.12.01.- 2018.01.31.
2014.10.01.- 2018.02.28.

2018.03. 01.-2018.03.31.
2018.03. 01.-2018.03.31.
2018.03. 01.-2018.03.31.
2018.04. 01.-2018.04.30.

Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés

2014.03.01.-2018.02.28.

2018.04. 01.-2018.04.30.

Átfogó ellenőrzés

2014.06.01.-2018.02.28.
2014.09.01.-2018.02.28.
2014.06.01.-2018.02.28.
2014.04.01.-2018.02.28.

2018.04. 01.-2018.04.30.
2018.04. 01.-2018.04.30.
2018.04. 01.-2018.04.30.
2018.04. 01.-2018.04.30.

Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés

2014.09.01.-2018.03.31.

2018.05. 01.-2018.05.31.

Átfogó ellenőrzés

2014.04.01.-2018.03.31.

2018.05. 01.-2018.05.31.

Átfogó ellenőrzés

2014.06.01.-2018.03.31.

2018.05. 01.-2018.05.31.

Átfogó ellenőrzés

2014.01.01.-2018.03.31.

2018.05. 01.-2018.05.31.

Átfogó ellenőrzés

2014.01.01.-2018.03.31.

2018.05. 01.-2018.05.31.

Átfogó ellenőrzés

2014.06.01. -2018.03.31.

2018.05. 01.-2018.05.31.

Átfogó ellenőrzés

2014.01.01. -2018.04.30.
2014.03.01. -2018.04.30.

2018.06. 01.-2018.06.30.
2018.06. 01.-2018.06.30.

Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés

2014.06.01. -2018.04.30.

2018.06. 01.-2018.06.30.

Átfogó ellenőrzés

2014.03.01. -2018.04.30.

2018.06. 01.-2018.06.30.

Átfogó ellenőrzés

2014.07.01. -2018.04.30.

2018.06. 01.-2018.06.30.

Átfogó ellenőrzés

2014.03.01. -2018.04.30.
2014.07.01. -2018.05.31.
2014.09.01. -2018.05.31.
2014.01.01. -2018.05.31.
2014.03.01. -2018.05.31.
2014.09.01. -2018.05.31.
2014.06.01. -2018.06.30.
2014.04.01. -2018.06.30.

2018.06. 01.-2018.06.30.
2018.07. 01.-2018.07.31.
2018.07. 01.-2018.07.31.
2018.07. 01.-2018.07.31.
2018.07. 01.-2018.07.31.
2018.07. 01.-2018.07.31.
2018.08. 01.-2018.08.31.
2018.08. 01.-2018.08.31.

Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés

2014.06.01. -2018.06.30.

2018.08. 01.-2018.08.31.

Átfogó ellenőrzés

2014.04.01. -2018.06.30.

2018.08. 01.-2018.08.31.

Átfogó ellenőrzés

2014.07.01. -2018.06.30.

2018.08. 01.-2018.08.31.

Átfogó ellenőrzés
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Nonprofit Kft Nyháza
Farmol Hungary Kft Nyírbátor
Int-Solution Kft Nyíregyháza
Hestra Hungary Kft Rakamaz
Szent Lukács Görögk. Szeretetszolgálat
Szakoly
Szent Lukács Görögk. Gyermekvédelmi
Központ Nyháza
Tiszakönyök Coop Zrt Záhony
L-Soft Zrt Nyíregyháza
Hétvezér Baptista Ált. Isk. Óvoda és Isk.
Tiszaszalka
MOM Vízméréstechnikai Zrt Mátészalka
Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt Tiszavasvári
Kelet-Alfi ker Kft Nyíregyháza
Pro-Team Nonprofit Kft Nyíregyháza
Szabolcs-Coop Zrt Nyíregyháza
Master-Good Kft Kisvárda
Nyíregyházi Lakásszövetkezet Nyíregyháza
Szatmári Konzervgyár Kft Tyukod
Colorplast Kft. Nyírbátor
Magyar Államkincstár Nyíregyháza
Magyar Államkincstár Nyíregyháza
LEGO Magyarország Nyíregyháza
Eissmann Automotive Hungária Kft.
Nyíregyháza
Hübner Kft. Nyíregyháza
Contitech Magyarország Kft. Nyíregyháza

2014.04.01. -2018.07.31.
2014.01.01. -2018.07.31.
2014.11.01. -2018.07.31.

2018.09. 01.-2018.09.30.
2018.09. 01.-2018.09.30.
2018.09. 01.-2018.09.30.

Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés

2014.08.01. -2018.07.31.

2018.09. 01.-2018.09.30.

Átfogó ellenőrzés

2014.09.01. -2018.08.31.

2018.10. 01.-2018.10.31.

Átfogó ellenőrzés

2014.09.01. -2018.08.31.
2014.06.01. -2018.08.31.
2014.09.01. -2018.08.31.

2018.10. 01.-2018.10.31.
2018.10. 01.-2018.10.31.

Átfogó ellenőrzés
Átfogó ellenőrzés

2018.10. 01.-2018.10.31.

Átfogó ellenőrzés

2014.04.01. -2018.08.31.

2018.10. 01.-2018.10.31.

Átfogó ellenőrzés

2014.05.01. -2018.09.30.

2018.11. 01.-2018.11.30.

Átfogó ellenőrzés

2015.03.01. -2018.09.30.
2016.01.01. -2018.09.30.
2015.03.01. -2018.09.30.
2015.01.01. -2018.10.31.

2018.11. 01.-2018.11.30.
2018.11. 01.-2018.11.30.
2018.11. 01.-2018.11.30.
2018.12. 01.-2018.12.31.

Téma ellenőrzés
Téma ellenőrzés
Téma ellenőrzés
Téma ellenőrzés

2014.09.01.- 2018.10.31.

2018.12. 01.-2018.12.31.

Átfogó ellenőrzés

2014.08.01.- 2018.10.31.

2018.12. 01.-2018.12.31.

2014.01.01. - 2016.12.31.

2018.01.01.– 2018.03.31.

2015.01.01. - 2016.12.31.

2018.04.01.– 2018.06.30.

2012.01.01. - 2012.12.31.

2018.04.01.– 2018.06.30.

2016.01.01. - 2017.12.31.

2018.05.01.– 2018.06.30.

2014.01.01. - 2017.12.31.

2018.07.01.– 2018.09.30.

2016.01.01. - 2017.12.31.

2018.07.01.– 2018.09.30.

2014.01.01. - 2017.12.31.

2018.10.01.– 2018.12.31.

Átfogó ellenőrzés
Célellenőrzés 1960.-1964. évben született korosztály vonatkozásában
Utóellenőrzés a kieső idő vonatkozásában.
Utóellenőrzés a jövedelem vizsgálat
vonatkozásában.
Átfogó ellenőrzés
Célellenőrzés 1960.-1964. évben született korosztály vonatkozásában
Átfogó ellenőrzés
Célellenőrzés 1960.-1964. évben született korosztály vonatkozásában

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Ellenőrzés tárgya
Görögtűz Szeretetszolgálat
Nyíregyháza, Szegfű utca 22.
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás

Ellenőrzési időszak
2016. január 1-től
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Ellenőrzés ütemezése
2018. január

Ellenőrzés eszköze
adat- és iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés

Korszerű Házi Segítségnyújtó Szolgálat
Nyíregyháza, Ferenc körút 2-4.
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás
"EMMAUS" Evangélikus Szeretetotthon
Nyíregyháza, Korányi F. utca 160/A.
- étkeztetés (szociális konyha)
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény
Fehérgyarmat, Kossuth u. 40.
- szenvedélybetegek nappali ellátása
- fogyatékos személyek nappali ellátása
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény
Ápoló – Gondozó Otthona Fülpösdaróc
Fülpösdaróc, Fő u. 66.
- pszichiátriai betegek otthona
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény
Ápoló – Gondozó Otthona Gacsály
Gacsály, Ady Endre u. 27.
- fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
- fogyatékos személyek otthona
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény
Ápoló – Gondozó Otthona Mándok
- fogyatékos személyek otthona

2016. január 1-től

2018. január

adat- és iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés

2018. január 1-től

2018. január

adat-, és iratbekérés

2016. január 01-től

2018. január

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2016. január 01-től

2018. január

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2016. január 01-től

2018. január

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2016. január 01-től

2018. január

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény
Győrtelek, Kossuth u. 141.
- szenvedélybetegek otthona
- fogyatékos személyek otthona
- idősek otthona
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény
Ápoló – Gondozó Otthona Hodász
Hodász, Tarnai tag 1.
- idősek otthona
- pszichiátriai betegek otthona
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény
Ápoló – Gondozó Otthona Kisléta
Kisléta, Pócsi u. 52.
- fogyatékos személyek otthona
- fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

2016. január 01-től

2018. január

helyszíni ellenőrzés, szakhatóság és szakértő igénybevétele,
egyéni beszélgetés, a nevelésbe vett kiskorúak számára biztosított teljes körű ellátás vizsgálata
iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2016. január 01-től

2018. január

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2016. január 01-től

2018. január

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény
Ápoló – Gondozó Otthona Nyírbéltek

2016. január 01-től

2018. január

helyszíni ellenőrzés, szakhatóság és szakértő igénybevétele,
egyéni beszélgetés, a nevelésbe vett kiskorúak számára biztosított teljes körű ellátás vizsgálata
iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele
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Nyírbéltek, Vasút u. 43.
- pszichiátriai betegek otthona
Szamossályi Község Önkormányzat Gondozási Központja és Demens Ellátást Biztosító Intézménye
Szamossályi, Kossuth L. u. 41.
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- szociális étkeztetés
Rákos Sándor Szociális Intézmény Kálmánháza
Kálmánháza, Kossuth utca 56.
- étkeztetés
- tanyagondnoki szolgáltatás
- időskorúak nappali ellátása
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona
Nyíregyháza, Tölgyes u. 11. és Etel köz 11-13.
- fogyatékos személyek otthona
- idősek otthona
- időskorúak gondozóháza
- időskorúak nappali ellátása
- pszichiátriai betegek otthona
Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
Nyíregyháza, Szarvas utca 38.
- szenvedélybetegek nappali ellátása
- étkeztetés
Irgalmas Samaritánus Központ
Nyíregyháza, Kazinczy u. 4., 4/A. és Rozsnyó u. 33.
- pszichiátriai betegek otthona
- fogyatékos személyek otthona
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- idősek otthona
Egyesített Szociális Intézmények Vaja
Vaja, Lahner u. 25/A.
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- tanyagondnoki szolgáltatás
Vaja, Nagy Sándor u. 42.
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény
Mérk, Hunyadi u. 183.
- idősek otthona
- időskorúak gondozóháza

2016. január 01-től

2018. január

adat- és iratbekérés, helyszíni
szemle, szakértő igénybevétele

2016. január 1-től

2018. február

adat- és iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés, szakhatóság és
szakértő igénybevétele

2016. január 1-től

2018. február

helyszíni ellenőrzés, szakhatóság és szakértő igénybevétele

2018. január 1-től

2018. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, szakhatóság és szakértő
igénybevétele

2017. január 1-től

2018. február

helyszíni ellenőrzés, szakhatóság és szakértő igénybevétele

2016. január 01-től

2018.február

adat- és iratbekérés, helyszíni
szemle, szakértő igénybevétele

2016. január 01-től

2018. február

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele
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Szociális Szolgáltató Központ
Csenger, Ady E. u. 22.
- idősek otthona
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- szociális étkeztetés
Gondviselés Háza Szolgálat
Csenger Kossuth u. 9.
- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
Darnó Község Szociális Alapszolgáltatás
Darnó, Fő u. 10.
- szociális étkeztetés
Fábiánháza Község Önkormányzatának Gondozási Központja
Fábiánháza, Kossuth u. 87. szám
- szociális étkeztetés
Gacsályi Szociális Alapegység
Gacsály, Széchenyi u. 13.
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- szociális étkeztetés
Kérsemjén Szociális Étkeztetés
Kérsemjén Alkotmány u. 5.
- szociális étkeztetés
Nábrád Szociális Étkeztetés
Nábrád, Kossuth u. 1.
- szociális étkeztetés
Ajak Város Önkormányzata, Ajaki Alapszolgáltatási Központ
- étkeztetés (szociális konyha)
Anarcsi Református Egyházközség, Csillag Diakóniai Központ és Szociális
Szolgálat
- étkeztetés (szociális konyha)
Demecser Város Önkormányzata
- étkeztetés (szociális konyha)
Kéki Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás, Kéki
Szociális Alapszolgáltatási Központ
- étkeztetés (szociális konyha)
Dombrádi Református Egyházközség, Dombrádi Református Egyházközség
Házi Segítségnyújtást és Étkeztetést Biztosító Szolgáltatás
- étkeztetés (szociális konyha)
Dombrádi Szociális Társulás, Dombrád és Térsége Szociális Alapszolgáltatási Központ
- étkeztetés (szociális konyha)
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata, Gávavencsellői Szociális
Szolgáltató Központ

2016. január 01-től

2018. február

adat- és iratbekérés, helyszíni
szemle, szakértő igénybevétele

2016. január 01-től

2018. február

adat- és iratbekérés, helyszíni
szemle, szakértő igénybevétele

2017. január 01-től

2018. február

adat- és iratbekérés

2017. január 01-től

2018. február

adat- és iratbekérés

2017. január 01

2018. február

adat- és iratbekérés, helyszíni
szemle, szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. február

adat- és iratbekérés, helyszíni
szemle, szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. február

adat- és iratbekérés, helyszíni
szemle, szakértő igénybevétele

2016. január 1-től

2018. február

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. február

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. február

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. február

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. február

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. február

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. február

adat- és iratbekérés
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- étkeztetés (szociális konyha)
Gégényi Református Egyházközség, Gégényi Református Egyházközség
Immanuel Idősek Nappali Otthona
- étkeztetés (szociális konyha)
Gyulaházi Református Egyházközség, Házi-segítségnyújtó Szolgálat
- étkeztetés (szociális konyha)
Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona
Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 160.
- fogyatékos személyek otthona
Nyíregyháza, Lengyel u. 71.
- fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
Nyíregyháza, Lengyel u. 73.
- fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Nyíregyháza, Vécsey köz 2.
- időskorúak nappali ellátása
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátás
- étkeztetés (szociális konyha)
- támogató szolgáltatás
Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35.
- idősek otthona
Nyíregyháza, Rozsnyai u. 8.
- idősek otthona
Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41.
- fogyatékos személyek nappali ellátása
Nyíregyháza, Kollégium u. 58.
- időskorúak nappali ellátása
Nyíregyháza, Fő u. 3.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
Nyíregyháza, Csaló köz 11-13.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
- pszichiátriai betegek nappali ellátása
Nyíregyháza, Vécsey köz 31.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
- pszichiátriai betegek nappali ellátása
Nyíregyháza, Dália u. 1.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
Nyíregyháza, Család u. 11.
- időskorúak nappali ellátása

2016. január 1-től

2018. február

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. február

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. március

helyszíni ellenőrzés, szakhatóság és szakértő igénybevétele,
egyéni beszélgetés, a nevelésbe vett kiskorúak számára biztosított teljes körű ellátás vizsgálata

2018. január 1-től

2018. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, szakhatóság és szakértő
igénybevétele
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- étkeztetés (szociális konyha)
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ
Sényő, Kossuth u. 22.
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- házi segítségnyújtás
- étkeztetés (szociális konyha)
Nyírtura, Rákóczi u. 58.
- idősek otthona
- étkeztetés (szociális konyha)
Nyírtura, Kossuth u. 49.
- időskorúak nappali ellátása
Kocsord Község Szociális és Gyermekjóléti Alapellátások
Kocsord, Szent István u. 13.
- szociális étkeztetés
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények
Mátészalka, Szalkay L. u. 2/a.
- szociális étkeztetése
Nyírkáta Községi Önkormányzat Idősek Napközi Otthona
Nyírkáta, Kossuth Lajos u. 13.
- szociális étkeztetés
Nyírmeggyes Tanyagondnoki Szolgálata és Étkeztetése
Nyírmeggyes, Petőfi S. u. 6.
- szociális étkeztetés
Nyírparasznya Község Szociális Alapellátás
Nyírparasznya, Szabadság u. 23.
- szociális étkeztetés
Ópályi Szociális Központ
Ópályi, Szent II. János Pál pápa u. 6.
- szociális étkeztetés
Panyola Község Szociális Étkeztetése
Panyola, Szombathelyi u. 12.
- szociális étkeztetés
Szamoskér Község Szociális Étkeztetés
Szamoskér, Kossuth Lajos u. 173.
- szociális étkeztetés
Papos Község Szociális Étkeztetés
Papos, István Király u. 4.
- szociális étkeztetés
Jármi Község Szociális Étkeztetés
Jármi, Kölcsey Ferenc u. 14.
- szociális étkeztetés
Kékcse Község Önkormányzata, Kékcsei Alapszolgáltatási Központ
- étkeztetés (szociális konyha)

2018. január 1-től

2018. március

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, szakhatóság és szakértő
igénybevétele

2017. január 01-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2017. január 01-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2017. január 01-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2017. január 01-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2017. január 01-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2017. január 01-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2017. január 01-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2017. január 01-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2017. január 01

2018. március

adat- és iratbekérés, helyszíni
szemle, szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. március

adat- és iratbekérés, helyszíni
szemle, szakértő igénybevétele

2016. január 1-től

2018. március

adat- és iratbekérés
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Kemecsei Református Egyházközség, Répásy Mihály Szociális Szolgáltató
Központ
- étkeztetés (szociális konyha)
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Gyulaháza, Segítőkéz Szociális Ellátó Szolgálat
- étkeztetés (szociális konyha)
Mándoki Református Egyházközség, Mándoki Református Egyházközség
Házi Segítségnyújtó és Szociális Étkeztető Szolgálata
- étkeztetés (szociális konyha)
Mezőladányi Református Egyházközség, Házi Segítségnyújtó Szolgálat
- étkeztetés (szociális konyha)
Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás, Mikrokörzeti Humánszolgáltató
Központ
- étkeztetés (szociális konyha)
Nyírkarász Községi Önkormányzat, Idősek Otthona Nyírkarász
- étkeztetés (szociális konyha)
Nyírlövő Községi Önkormányzat, Nyírlövő Község Önkormányzata
- étkeztetés (szociális konyha)
Nyírlövői Görögkatolikus Egyházközség, Diakónia Szolgálat
- étkeztetés (szociális konyha)
Nyírségi Református Egyházmegye, Nyírségi Református Egyházmegye
Idősek Otthona
- étkeztetés (egyéb főzőhely)
Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Győrtelek
4752 Győrtelek, Kossuth u. 19. szám
- szociális étkeztetés
Hodászi Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubja telephely
4334 Hodász, Dózsa Gy. u. 14. szám
- szociális étkeztetés
Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény
4335 Kántorjánosi, Arany J. 22. szám
- szociális étkeztetés
„Alkonytáj” Szociális Szolgáltató Központ Kisnamény
4737 Kisnamény, Kis u. 20. szám
- szociális étkeztetés
Tyukodi Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálata
4762 Tyukod, Kis u. 24. szám
- szociális étkeztetés
Szociális Szolgáltató Központ – Idősek Klubja Szamosangyalos (telephely)
4767 Szamosangyalos, Rákóczi u. 44. szám
- időskorúak nappali ellátása
Szociális Szolgáltató Központ – Idősek Klubja Szamosangyalos (telephely)
4745 Szamosbecs, Kossuth u. 32. szám
- időskorúak nappali ellátása
-

2016. január 1-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. március

adat- és iratbekérés

2017. január 01-től

2018. június

iratbekérés

2017. január 01-től

2018. június

iratbekérés

2017. január 01-től

2018. június

iratbekérés

2017. január 01-től

2018. június

iratbekérés

2017. január 01-től

2018. június

iratbekérés

2017. január 01

2018. július

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. július

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele
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Szociális Szolgáltató Központ – Idősek Klubja Szamostatárfalva (telephely)
4746 Szamostatárfalva. Ady E. u. 79. szám
- időskorúak nappali ellátása
Szociális Szolgáltató Központ- Tyukod Idősek Klubja
4762 Tyukod, Árpád u. 40. szám
- időskorúak nappali ellátása
Szociális Szolgáltató Központ – idősek klubja Ura (telephely)
4763 Ura, Kossuth u. 59. szám
- időskorúak nappali ellátása
Szociális Szolgáltató Központ – Idősek Klubja Csengersima (telephely)
4743 Csengersima, Kossuth u. 81. szám
- időskorúak nappali ellátása
Szociális Szolgáltató Központ – Idősek Klubja Csengerújfalu (telephely)
4764 Csengerújfalu, Kossuth u. 115. szám
- időskorúak nappali ellátása
Szociális Szolgáltató Központ – fogy. személyek nappali ell. Csenger, Tisza
u. 20.
4765 Csenger, Tisza u. 20. szám
- fogyatékos személyek nappali ellátása
Csaholc Falugondnoki Szolgálat
4967 Csaholc, Kossuth u. 41. szám
- falugondnoki szolgálat
Rozsályi Szociális Alapegység
4971 Rozsály, Dózsa György u. 2. szám
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- szociális étkeztetés
Városi Szociális Központ
4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 29-31. szám
- idősek otthona
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- szociális étkeztetés
- Támogató szolgáltatás
Telephelyek:
Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása Fehérgyarmat
4900 Fehérgyarmat, Táncsics út 84. szám
- hajléktalan személyek átmeneti szállása
Kisar Idősek Klubja
4921 Kisar, Petőfi S. u. 24. szám
- időskorúak nappali ellátása
Szamosújlak Idősek Klubja (telephely)
4734 Szamosújlak, Petőfi S. u. 49. szám
- időskorúak nappali ellátása

2017. január 01

2018. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. október

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. október

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. június

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. június

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele
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Szatmárcseke Idősek Klubja
4945 Szatmárcseke, Kölcsey u. 24. szám
- időskorúak nappali ellátása
Szent Lukács Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ
4900 Fehérgyarmat, Vörösmarty u. 1. szám
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- szociális étkeztetés
Fülesd Falugondnoki Szolgálat
4964 Fülesd, Kis u. 4. szám
- falugondnoki szolgáltatás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény
Ápoló - Gondozó Otthona Fülpösdaróc
4754 Fülpösdaróc, Fő u. 66. szám
- idősek otthona
Garbolc Falugondnoki Szolgálat
4976 Garbolc, Szatmári u. 1. szám
- falugondnoki szolgáltatás
Hermánszegi Falugondnoki Szolgálata
4735 Hermánszeg, Kossuth L. u. 25. szám
- falugondnoki szolgáltatás
Kérsemjén Falugondnoki Szolgálat
4912 Kérsemjén Alkotmány u. 5. szám
- falugondnoki szolgáltatás
Kömörő Falugondnoki Szolgálat
4943 Kömörő, Kossuth u. 24. szám
- falugondnoki szolgáltatás
Magosliget Falugondnoki Szolgálat
4953 Magosliget, Fő u. 79. szám
- falugondnoki szolgáltatás
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények
4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 2/a szám
- szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Nagyecsed
4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 104/A. szám
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- szociális étkeztetés
Telephely:
Ököritófülpös-Rápolt Községek Idősek Klubja
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 30. szám
- időskorúak nappali ellátása
- szociális étkeztetés
Nagyhódos Falugondnoki Szolgálat

2017. január 01

2018. június

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. november

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. július

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. július

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. augusztus

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. augusztus

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. augusztus

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. szeptember

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. május

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. augusztus

iratbekérés, helyszíni szemle,
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4977 Nagyhódos, Fő u. 28. szám
- falugondnoki szolgáltatás
Nagyszekeres Falugondnoki Szolgálat
4962 Nagyszekeres, Vasút u. 11. szám
- falugondnoki szolgálat
Idősek Klubja
4356 Nyírcsaholy, Kossuth u. 3. szám
- időskorúak nappali ellátása
- szociális étkeztetés
Olcsvaapáti Önkormányzat Falugondnoki Szolgálata
4914 Olcsvaapáti, Kossuth u. 11. szám
- falugondnoki szolgáltatás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény
Szolgáltatóháza Ököritófülpös
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 1. szám
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- szociális étkeztetés
- támogató szolgáltatás
Szamosújlak Község Falugondnoki Szolgálata
4734 Szamosújlak, Petőfi u. 51. szám
- falugondnoki szolgáltatás
Tiszacsécse Falugondnoki Szolgálat
4947 Tiszacsécse, Kossuth u. 45. szám
- falugondnoki szolgáltatás
Tiszakóródi Idősek Otthona
4946 Tiszakóród, Kossuth u. 43-47. szám
- idősek otthona
Tiszakóród Tanyagondnoki Szolgálat
4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23. szám
- tanyagondnoki szolgáltatás
Uszka Falugondnoki Szolgálat
4952 Uszka, Fő u. 100. szám
- falugondnoki szolgáltatás
Zajta Falugondnoki Szolgálat
4974 Zajta, Kossuth u. 5. szám
- falugondnoki szolgáltatás
Zsarolyáni Református Idősek Otthona
4961 Zsarolyán, Fő u. 16. szám
- idősek otthona
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
Zsarolyán Falugondnoki Szolgálat
4961 Zsarolyán, Fő u. 18. szám
- falugondnoki szolgáltatás

szakértő igénybevétele
2017. január 01

2018. augusztus

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. május

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. október

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. május

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. november

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. november

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. november

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. november

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. december

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. december

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. május

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele

2017. január 01

2018. december

iratbekérés, helyszíni szemle,
szakértő igénybevétele
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Tornyospálcai Református Egyházközség, Áldás Református Diakóniai Központ
- étkeztetés (szociális konyha)
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Jókai Idősek Klubja
Nyíregyháza, Bessenyei tér 6.
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség "Kálvineum" Idősek Otthona
Nyíregyháza, Kemecsei utca 28.
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- támogató szolgáltatás
Simeon Szociális Szolgáltató Központ
Nyírpazony, Árpád utca 79.
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
Tanyagondnoki Szolgálat
Nyírpazony, Arany János utca 14.
- tanyagondnoki szolgáltatás
Vasmegyeri Református Egyházközség, Vasmegyeri Református Szociális
Szolgáltató Központ
- étkeztetés (szociális konyha)
Demecseri Görögkatolikus Egyházközség, Szent Illés Szeretetszolgálat
- házi segítségnyújtás

2016. január 1-től

2018. május

adat- és iratbekérés

2018. január 1-től

2018. május

adat- és iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés, szakhatóság és
szakértő igénybevétele

2018. január 1-től

2018. május

adat- és iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés, szakhatóság és
szakértő igénybevétele

2018. január 1-től

2018. május

adat- és iratbekérés, helyszíni
ellenőrzés, szakhatóság és
szakértő igénybevétele

2018. január 1-től

2018. május

helyszíni ellenőrzés

2016. január 1-től

2018. május

adat- és iratbekérés

2016. január 1-től

2018. május

Fényeslitkei Református Egyházközség, Fényeslitkei Református Szociális
Szolgáltató Központ
- házi segítségnyújtás
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
Nagyhalászi Református Egyházközség, Nagyhalászi Református Egyházközség Idősek Otthona
- házi segítségnyújtás
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
Nyírbogdányi Református Egyházközség, SION Idősek Szeretetotthona
- házi segítségnyújtás
- idősek otthona

2016. január 1-től

2018. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele

2016. január 1-től

2018. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele

2016. január 1-től

2018. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele
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- időskorúak nappali ellátása
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
- támogató szolgáltatás
Nyírtét Község Önkormányzata, Nyírtét Község Szociális Étkeztetése
- étkeztetés (szociális konyha)
Pátrohai Református Egyházközség, Református Egyházközség "CÉDRUS"
Idősek Klubja
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
- támogató szolgáltatás
- tanyagondnoki szolgáltatás
Székelyi Református Egyházközség, Székelyi Református Idősek Nappali
Intézménye
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, Mándoki Térségi Szociális
Központ
- idősek otthona
- falugondnoki szolgáltatás
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- étkeztetés (szociális konyha)
- támogató szolgáltatás
- tanyagondnoki szolgáltatás
Baktalórántházi Református Szociális Szolgáltató Központ
Baktalórántháza, Jókai u. 5.
- étkeztetés (szociális konyha)
BÁRKA Baktalórántházi Református Egyházközség Fogyatékosok és Idősek
Nappali Intézménye
Petneháza, Kossuth u. 33.
- étkeztetés (szociális konyha)
Baktalórántházi Összevont Konyhai Intézmény
Baktalórántháza, Naményi út 7. (székhely)
Baktalórántháza, Petőfi u. 4. (telephely)
Baktalórántháza, Vásártér u. 1. (telephely)
- étkeztetés (szociális konyha)
Szociális Szolgáltató Központ – Vásárosnamény
Vásárosnamény, Radnóti u. 9.
- étkeztetés (egyéb főzőhely, népkonyha)

2016. január 1-től

2018. május

2016. január 1-től

2018. május

2016. január 1-től

2018. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele

2016. január 1-től

2018. május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés
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iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele

Szociális Konyha Beregdaróc
Beregdaróc, Szabadság u. 88.
- étkeztetés (szociális konyha)
Aranyosapáti Önkormányzati Konyha
Aranyosapáti, Petőfi u. 6.
- étkeztetés (szociális konyha)
Bereg-Nyírség Integrált Szociális Társulás Idősek Otthona
Lónya, Árpád út 91.
- étkeztetés (szociális konyha)
Szent Mihály Szociális Szolgálat
Fábiánháza, Kossuth u. 27.
- étkeztetés (szociális konyha)
Közös Szociális Konyha Gelénes
Gelénes, Kossuth u. 20.
- étkeztetés (szociális konyha)
Gulács Községi Önkormányzat Gondozási Központja
Gulács, Szabadság út 33.
- étkeztetés (szociális konyha)
Ilki Református Házi Segítségnyújtó Szolgálat
Ilk, Bethlen G. u. 42.
- étkeztetés (szociális konyha)
Leveleki Szociális Intézmény
Levelek, Rákóczi utca 32.
- étkeztetés (szociális konyha)
Mátyusi Idősek Otthona
Mátyus, Kossuth u. 14.
- étkeztetés (szociális konyha)
Márokpapi Szociális Szolgálata
Márokpapi, Kossuth u. 25.
- étkeztetés (szociális konyha)
Idősek Bentlakásos Otthona
Mátészalka, Móricz Zsigmond u. 73.
- étkeztetés (szociális konyha)
„AGAPÉ” Házi Segítségnyújtó Szolgálat
Mátészalka, Kossuth tér 1.
- étkeztetés (szociális konyha)
Nagy Szent Bazil Diakónia Szolgálat
Nagydobos, Fő u. 185.
- étkeztetés (szociális konyha)
Református Idősek Otthona
Nagyvarsány, Kossuth u. 34-38.
- étkeztetés (szociális konyha)
Nyírjákói Napközi Otthonos Konyha
Nyírjákó, Petőfi utca 17.

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés
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étkeztetés (szociális konyha)
Nyírmadai Szociális Ápolási-Gondozási Központ
Nyírmada, Petőfi u. 1.
- étkeztetés (szociális konyha)
Oltalom Idősek Központja
Hetefejércse, Rákóczi u. 32.
- étkeztetés (szociális konyha)
Ófehértói Gondozási Központ
Ófehértó, Szent István u. 27.
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- időskorúak nappali ellátása
- idősek otthona
Sarepta Református Idősek Otthona
Őr, Kálvin J. u. 2.
- étkeztetés (szociális konyha)
- idősek otthona
- házi segítségnyújtás
Szociális Étkeztetés Petneháza
Petneháza, Magyar u. 2.
- étkeztetés (szociális konyha)
Pusztadobos Község Szociális Étkeztetés
Pusztadobos, Petőfi u. 4.
- étkeztetés (szociális konyha)
Ramocsaházi Református Egyházközség Nyírségi Napfény Idősek Otthona
Ramocsaháza, Kossuth u. 28.
- étkeztetés (szociális konyha)
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- házi segítségnyújtás
Nyírkércs, Fő u. 83. (telephely)
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
Szociális Étkeztetés Rohod
Rohod, Kossuth u. 14.
- étkeztetés (szociális konyha)
Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona
Hodász, Sója Miklós u. 6.
- étkeztetés (szociális konyha)
- idősek otthona
- házi segítségnyújtás

-

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. január

2018. május

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés/helyszíni szemle
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Új Remény Szociális Gondozása Központ
Tarpa, Kossuth u. 28.
- étkeztetés (szociális konyha)
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- házi segítségnyújtás
Mécses Református Szociális Szolgáltató Központ
Tiszakerecseny, Árpád u. 40.
- étkeztetés (szociális konyha)
Tiszaszalka Önkormányzat Idősek Otthona
Tiszaszalka, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
- étkeztetés (szociális konyha)
Tóháti Integrált Szociális Központ
Beregsurány, Árpád u. 52.
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- idősek otthona
Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ
Vásárosnamény, Bartók Béla u. 20/a.
- étkeztetés (szociális konyha)
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
- házi segítségnyújtás
- tanyagondnoki szolgáltatás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- hajléktalan személyek átmeneti szállása
Vitkai Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálat
Vásárosnamény, Kiss Ernő u. 7.
- étkeztetés (szociális konyha)
- házi segítségnyújtás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
4700 Mátészalka, Képes G. u. 2.
- gyermekotthon: 112 fh.
Telephelyei:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona Mátészalka
4700 Mátészalka, Képes G. u. 4.
- gyermekotthon: 48 fh.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ I. számú Lakásotthona Cégénydányád
4742 Cégénydányád, Zrínyi u. 29.
- gyermekotthon- lakásotthon: 12 fh.

2018. január

2018. május

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés

2018. január

2018. május

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. január

2018. május

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. január

2018. május

iratbekérés

2017. január 01.-től

2018. április - május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ II. számú Lakásotthona Cégénydányád
4742 Cégénydányád, Dózsa Gy. U. 66.
- gyermekotthon- lakásotthon: 12 fh.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ IV. számú Különleges Lakásotthona Nagydobos
4823 Nagydobos, Fő u. 207.
- gyermekotthon- lakásotthon: 8 fh.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ V. számú Különleges Lakásotthona Nagydobos
4823 Nagydobos, József A. köz 12.
- gyermekotthon- lakásotthon: 8 fh.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ VI. számú Különleges Lakásotthona Nagydobos
4823 Nagydobos, Fő u. 158.
- gyermekotthon- lakásotthon: 8 fh.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Szakmai Központja Baktalórántháza
4561 Baktalórántháza, Vasút u. 2.
- nevelőszülői hálózat
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
I. számú Lakásotthona Baktalórántháza
4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 15/B.
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
II. számú Lakásotthona Baktalórántháza
4561 Baktalórántháza, Petőfi u. 38.
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
III. számú Lakásotthona Baktalórántháza
4561 Baktalórántháza, Dózsa Gy. u. 2.
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
IV. számú Lakásotthona Berkesz
4521 Berkesz, Petőfi u. 34.
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
V. számú Lakásotthona Berkesz
4521 Berkesz, Lenin u. 1/B.
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
VI. számú Lakásotthona Berkesz
4521 Berkesz, Kossuth u. 8/A.
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakhatóság igénybe vétele
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VII. számú Lakásotthona Berkesz
4521 Berkesz, Lenin u. 1/A.
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
VIII. számú Lakásotthona Berkesz
4521 Berkesz, Rákóczi u. 5.
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
IX. számú Lakásotthona Nyíregyháza-Nyírszőlős
4432 Nyh-Nyírszőlős, Pannónia u. 67.
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
X. számú Lakásotthona Nyíregyháza-Nyírszőlős
4432 Nyh-Nyírszőlős, Csabagyöngye u. 87.
- gyermekotthon – lakásotthon: 10 fh.
_______________________________________________________
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona, Utógondozó Otthona Tiszadob
4456 Tiszadob, Táncsics M. u. 12.
- gyermekotthon: 40 fh.
- utógondozó otthon: 22 fh.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ I. és II. számú
Lakásotthona Tiszadob
4456 Tiszadob, Táncsics M. u. 13.; S0219529
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ I. és II. számú
Lakásotthona Tiszadob
4456 Tiszadob, Táncsics M. u. 13.; S0219505
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ III. számú Különleges Lakásotthona Tiszalök
4450 Tiszalök, Rákóczi u. 1.
- gyermekotthon – lakásotthon: 8 fh.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ IV. számú Lakásotthona Tiszalök
4450 Tiszalök, Kossuth L. u. 93.
- gyermekotthon – lakásotthon: 8 fh.
______________________________________________________
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona
Nyírbátor
4300 Nyírbátor, Debreceni u. 67.
- gyermekotthon: 40 fh.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermekotthona
Nyírbogát
4361 Nyírbogát, Rákóczi F. u. 39.
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- gyermekotthon: 40 fh.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
I. számú Lakásotthona Nyírbátor
4300 Nyírbátor, Dózsa Gy. u. 16.
- gyermekotthon - lakásotthon 12 fh.
Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
II. számú Lakásotthona Nyírbátor
4300 Nyírbátor, Rajk L. u. 12.
- gyermekotthon - lakásotthon: 10 fh.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 3.
- területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
- nevelőszülői hálózat
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ Befogadó- és Gyermekotthona
telephely: 4432 Nyíregyháza - Nyírszőlős, Vasút u. 53.
- gyermekotthon: 20 fh.
_______________________________________________________
Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ
székhely: 4400 Nyíregyháza, Víz u. 15.
- nevelőszülői hálózat
1. számú Lakásotthona
telephely: 4432 Nyh-Nyírszőlős, Sugár u. 55.
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh.
2. számú Lakásotthona
telephely: 4432 Nyh-Nyírszőlős, Sugár u. 133.
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh.
3. számú Lakásotthona
telephely: 4432 Nyh-Nyírszőlős, Pannónia u. 128.
- gyermekotthon – lakásotthon: 10 fh.
4. számú Lakásotthona Balkány
telephely: 4233 Balkány, Adonyi u. 56.
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh.
5. számú Lakásotthona Nyírbátor
telephely: 4300 Nyírbátor,Debreceni u. 51.
- gyermekotthon – lakásotthon: 10 fh.
6. számú Lakásotthona Nyírbátor
telephely: 4300 Nyírbátor,Debreceni u. 55.
- gyermekotthon – lakásotthon: 10 fh.
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7. számú Lakásotthona Nyírbátor
telephely: 4300 Nyírbátor,Debreceni u. 74.
- gyermekotthon – lakásotthon: 12 fh.
8. számú Lakásotthona Nyírbátor
telephely: 4300 Nyírbátor, Dózsa Gy. u .20.
- gyermekotthon – lakásotthon: 10 fh.
Anya Gyermekével Együttes Elhelyezést Biztosító Lakásotthon
telephely: 4432 Nyíregyháza, Izabella u. 115.
- gyermekotthon – lakásotthon: 10 fh.
Aranypázsit Biztos Kezdet Gyerekház
4634 Aranyosapáti, Kossuth Lajos utca 43.
- biztos kezdet gyerekház
Bóbita Gyerekház
4561 Baktalórántháza, Zrínyi Miklós utca 1.
- biztos kezdet gyerekház
Gólyahír Biztos Kezdet Gyerekház
4333 Nyírkáta, Hodászi út 9.
- biztos kezdet gyerekház
Kincsem Biztos Kezdet Gyerekház
4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 14.
- biztos kezdet gyerekház
Ópályi Biztos Kezdet Gyerekház
4821 Ópályi, Szent István Király utca 105.
- biztos kezdet gyerekház
Tündérkert Biztos Kezdet Gyerekház
4356 Nyírcsaholy, Hunyadi út 17.
- biztos kezdet gyerekház
Zsibongó Biztos Kezdet Gyerekház
4562 Vaja, Kossuth utca 25/A.
- biztos kezdet gyerekház
"Varázskert" Gyerekház
4765 Csenger, Rákóczi utca 16.
- biztos kezdet gyerekház
Álomsziget Biztos Kezdet Gyerekház
4764 Csengerújfalu, Kossuth utca 135.
- biztos kezdet gyerekház
Mese-híd Gyerekház
4492 Dombrád, Kossuth utca 25/A.
- biztos kezdet gyerekház
Filadelfia Biztos Kezdet Gyerekház
4461 Nyírtelek, Görögszállás tanya 12/B.
- biztos kezdet gyerekház
Játék-vár Biztos Kezdet Gyerekház
4567 Gemzse, Rákóczi utca

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június
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iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,

- biztos kezdet gyerekház
Varázssziget Gyerekház
4484 Ibrány, Bessenyei utca 16.
- biztos kezdet gyerekház
"MANÓKUCKÓ" Biztos Kezdet Gyerekház
4741 Jánkmajtis, Kossuth Lajos utca 30.
- biztos kezdet gyerekház
Biztos Kezdet Törpicur Gyerekház
4324 Kállósemjén, Kossuth Lajos út 91.
- biztos kezdet gyerekház
"Manócska" Biztos Kezdet Gyerekház Kisléta
4325 Kisléta, Pócsi út 2.
- biztos kezdet gyerekház
Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja (telephely)
4372 Nyírbéltek, Széchenyi utca 39.
- biztos kezdet gyerekház
Biztos Kezdet Mocorgó Gyerekház
4564 Nyírmada, Ady Endre út 110.
- biztos kezdet gyerekház
Kincsem Biztos Kezdet Gyerekház Nyírmihálydi
4363 Nyírmihálydi, Postakör út 6.
- biztos kezdet gyerekház
"Angyalkert" Biztos Kezdet Gyerekház Nyírvasvári
4341 Nyírvasvári, Kossuth utca 65.
- biztos kezdet gyerekház
Porcsalmai Biztos Kezdet Gyerekház
4761 Porcsalma, Lehel út 70.
- biztos kezdet gyerekház
Kastélykerti Gyerekház
4565 Pusztadobos, Petőfi út 85.
- biztos kezdet gyerekház
Kéz a kézben - Biztos Kezdet Gyerekház
4234 Szakoly, Bercsényi utca 7.
- biztos kezdet gyerekház
Angyalka Gyerekház
4767 Szamosangyalos, Rákóczi utca 36.
- biztos kezdet gyerekház
Almafa Biztos Kezdet Gyerekház
4745 Szamosbecs, Dózsa utca 3.
- biztos kezdet gyerekház
Tipegő Biztos Kezdet Gyerekház
4746 Szamostatárfalva, Ady Endre utca 79.
- biztos kezdet gyerekház

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június
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szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

Csillagfény Biztos Kezdet Gyerekház
4945 Szatmárcseke, Óvoda köz 3.
- biztos kezdet gyerekház
Hétkrajcár Biztos Kezdet Gyerekház
4944 Túristvándi, Rákóczi utca 41.
- biztos kezdet gyerekház
Tündérpázsit Biztos Kezdet Gyerekház
4800 Vásárosnamény, Alkotmány utca 1.
- biztos kezdet gyerekház
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.
Hősök utca 38. telephely
(S0020697; 4440 Tiszavasvári, Hősök utca 38.)
- család- és gyermekjóléti központ
- család- és gyermekjóléti szolgálat
Baktalórántházai Kistérségi Szociális Központ
4561 Baktalórántháza, Zrínyi utca 1.
- család- és gyermekjóléti központ
- család- és gyermekjóléti szolgálat
Leveleki Szociális Intézmény
4555 Levelek, Rákóczi utca 32.
- család és gyermekjóléti szolgálat
Nyírségi Napfény Összevont Intézmény
4536 Ramocsaháza, Fő tér 1.
Nyírségi Napfény Összevont Intézmény (Családsegítés és Gyermekjóléti
Szolgáltatás
(S0277136; 4536 Ramocsaháza, Kossuth Lajos utca 45.)
- család- és gyermekjóléti szolgálat
Ófehértói Gondozási Központ
4558 Ófehértó, Szent István utca 27.
- család- és gyermekjóléti szolgálat
Petneházai Közös Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
4542 Petneháza, Kossuth út 22.
- család- és gyermekjóléti szolgálat
Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat
4600 Kisvárda Szent László utca 54.
- család- és gyermekjóléti központ
- család- és gyermekjóléti szolgálat
Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat
4600 Kisvárda Szent László utca 54.
- helyettes szülői ellátás: 2 fh.
Nyírbátor Város Szociális Szolgálata
4300 Nyírbátor, Vár utca 1.
- család- és gyermekjóléti központ
- család- és gyermekjóléti szolgálat

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. május - június

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

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

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

24

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

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

Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja (telephely)
4372 Nyírbéltek, Széchenyi utca 39.
- család- és gyermekjóléti szolgálat
Nyírbogát-Kisléta-Nyírderzs települések Család és Gyermekjóléti Szolgálat
4361 Nyírbogát, Hunyadi út 1.
- család- és gyermekjóléti szolgálat
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
4311 Nyírgyulaj, Rákóczi utca 1.
- család- és gyermekjóléti szolgálat
Nyírlugos Város Önkormányzatának Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálata
4371 Nyírlugos, Szabadság tér 1.
- család- és gyermekjóléti szolgálat
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények
4700 Mátészalka, Szalkay L. utca 2/a.
- család- és gyermekjóléti központ
- család- és gyermekjóléti szolgálat
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények
4700 Mátészalka, Szalkay L. utca 2/a.
- helyettes szülői ellátás: 1 fh.
Ibrány város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
4484 Ibrány, Szabolcs utca 50.
- család- és gyermekjóléti központ
- család- és gyermekjóléti szolgálat
Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ
4472 Gávavencsellő, Toldi utca 43.
Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ Telephelye
(S0285421; 4472 Gávavencsellő Toldi utca 47.)
- család- és gyermekjóléti szolgálat
Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ
4485 Nagyhalász, Arany János út 100.
Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ Tipegő Bölcsőde
(S0518256; 4485 Nagyhalász, Arany János utca 50.)
- család- és gyermekjóléti szolgálat
Mókafalva Családi Bölcsőde
4431 Nyíregyháza, Farkas utca 22.
- családi bölcsőde: 7 fh.
Bababarát Családi Bölcsőde
4320 Nagykálló, Deák Ferenc utca 10.
- családi bölcsőde: 6 fh.
Barabási Családi Bölcsőde
4937 Barabás, Kossuth utca 1.
- családi bölcsőde: 7 fh.

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

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

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 01.-től

2018. július - augusztus

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

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

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 01.-től

2018. július – augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés, szakértő igénybe vétele
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Kis Csillag Családi Bölcsőde
4934 Beregdaróc, Petőfi út 9.
- családi bölcsőde: 7 fh.
Picikukk I. Családi Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 78/C.
- családi bölcsőde: 5 fh.
Picikukk II. Családi Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 78/C.
- családi bölcsőde: 5 fh.
Picikukk III. Családi Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Hunyadi, utca 78/C.
- családi bölcsőde: 5 fh.
Cseperedő Palánták I. Családi Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.
- családi bölcsőde: 7 fh.
Cseperedő Palánták II. Családi Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
- családi bölcsőde: 7 fh.
Cseperedő Palánták III. Családi Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.
- családi bölcsőde: 7 fh.
Mackó Marci 1. Családi Bölcsőde
4900 Fehérgyarmat, Akácfa dűlő
- családi bölcsőde: 7 fh.
Mackó Marci 2. Családi Bölcsőde
4900 Fehérgyarmat, Akácfa dűlő
- családi bölcsőde: 5 fh.
Mackó Marci 3. Családi Bölcsőde
4900 Fehérgyarmat, Akácfa dűlő
- családi bölcsőde: 5 fh.
Mandulavirág I. Családi Bölcsőde
4511 Nyírbogdány, Gyártelep telep 13.
- családi bölcsőde: 5 fh.
Mandulavirág II. Családi Bölcsőde
4511 Nyírbogdány, Gyártelep telep 13.
- családi bölcsőde: 5 fh.
Mandulavirág III. Családi Bölcsőde
4511 Nyírbogdány, Gyártelep telep 13.
- családi bölcsőde: 5 fh.
Aprajafalva Családi Bölcsőde
4531 Nyírpazony, Arany János út 14-16.
- családi bölcsőde: 5 fh.
Pöttöm Kuckó Családi Bölcsőde
4531 Nyírpazony, Arany János út 14-16.
családi bölcsőde: 5 fh.

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október
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iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

FRAKK Családi Bölcsőde
4523 Pátroha, Kossuth út 43/A.
- családi bölcsőde: 5 fh.
POM-POM Családi Bölcsőde
4523 Pátroha, Kossuth út 43/A.
- családi bölcsőde: 5 fh.
VUK Családi Bölcsőde
4523 Pátroha, Kossuth út 43/A.
- családi bölcsőde: 5 fh.
Lurkó Kuckó Családi Bölcsőde
4491 Újdombrád, Fő út 54.
- családi bölcsőde: 7 fh.
Lurkó Kuckó Manócska Családi Bölcsőde
4491 Újdombrád, Fő utca 79.
- családi bölcsőde: 7 fh.
Lurkó Kuckó Mazsola Családi Bölcsőde
4491 Újdombrád, Fő utca 79.
- családi bölcsőde: 5 fh.
Lurkó Kuckó Tanoda Családi Bölcsőde
4491 Újdombrád, Fő út 79.
- családi bölcsőde: 7 fh.
Lurkó Kuckó Törpike Családi Bölcsőde
4491 Újdombrád, Fő utca 79.
- családi bölcsőde: 7 fh.
Kicsik Vidám Háza Családi Bölcsőde Hálózat Kicsik Vidám Háza családi
bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Keleti M. út 15.
- családi bölcsőde: 7 fh.
Kicsik Vidám Háza Családi Bölcsőde Hálózat Kicsik Vidám Háza II. angolmagyar családi bölcsőde és gyermekcentrum
4400 Nyíregyháza, Keleti M. út 15.
- családi bölcsőde: 7 fh.
Kicsik Vidám Háza Családi Bölcsőde Hálózat Kicsik Vidám Háza III. családi
bölcsőde és gyermekmegőrző
4400 Nyíregyháza, István út 27.
- családi bölcsőde: 5 fh.
Gyöngyszem I.Családi Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Munkás utca 63.
- családi bölcsőde: 5 fh.
Gyöngyszem II. Családi Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Munkás utca 63.
- családi bölcsőde: 5 fh.
Trinity I. Családi Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 116.
- családi bölcsőde: 5 fh.

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

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

27

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

Trinity II. Családi Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 116.
- családi bölcsőde: 5 fh.
Trinity III. Családi Bölcsőde
4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 116.
- családi bölcsőde: 5 fh.
Mókafalva II. Napközbeni Gyermekfelügyelet
4431 Nyíregyháza, Farkas utca 22.
- napközbeni gyermekfelügyelet
Barabási Gyermekfelügyelő Sziget
4937 Barabás, Kossuth utca 1.
- napközbeni gyermekfelügyelet: 7 fh.
Nagy Csillag Napközbeni Gyermekfelügyelet
4934 Beregdaróc, Petőfi út 9.
- napközbeni gyermekfelügyelet: 7 fh.
Szent Miklós" Szeretetotthon és Menedékház
4233 Balkány, Fő utca 33-35.
- családok átmeneti otthona: 40 fh.
Oltalom Szeretetszolgálat - Családok Átmeneti Otthona
4405 Nyíregyháza, Rezeda utca 79/c.
- családok átmeneti otthona: 40 fh.
Családok Átmeneti Otthona-Nagykálló
4320 Nagykálló, Széchenyi út 62.
- családok átmeneti otthona: 24 fh.
Remény Családok Átmeneti Otthona
4562 Vaja, Tulipán utca 6.
- Családok átmeneti otthona: 39 fh.
Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona
4334 Hodász, Sója Miklós utca 6.
- családok átmeneti otthona: 25 fh.
Oltalmazó Ház
4450 Tiszalök, Petőfi utca 52-2.
- családok átmeneti otthona: 25 fh.
Oltalmazó Otthon
4450Tiszalök, Hősök tere 6.
- családok átmeneti otthona: 25 fh.
Baktalórántházai Kistérségi Szociális Központ
4561 Baktalórántháza, Zrínyi utca 1.
- gyermekek átmeneti otthona: 12 fh.
Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete Támogató Szolgálat
Nyíregyháza, Malom út 3.
- támogató szolgáltatás
Kihívással Élők Nappali Intézménye-Balkány
Balkány, Bocskai utca 16.

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. szeptember - október

2017. január 01.-től

2018. november

2017. január 01.-től

2018. november

2017. január 01.-től

2018. november

2017. január 01.-től

2018. november

2017. január 01.-től

2018. november

2017. január 01.-től

2018. november

2017. január 01.-től

2018. november

2017. január 01.-től

2018. november

2018. január 1-től

2018. augusztus

2018. január 1-től

2018. szeptember
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iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,
szakértő igénybe vétele
helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés, szakhatóság és szakértő igénybevétele

- fogyatékos személyek nappali ellátása
Szenvedélybetegek Nappali Intézménye-Balkány
Balkány, Szakolyi út 50.
- szenvedélybetegek nappali ellátása
Nappali Melegedő-Nagykálló
Nagykálló, Széchenyi út 62.
- hajléktalan személyek nappali ellátása
Talentum Alacsonyküszöbű Ellátás
Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.
- szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás
Talentum Közösségi Ellátás
Nyíregyháza, Damjanich u. 4-6.
- szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
Északi Szolgálat
Nyíregyháza, Eötvös utca 1.
- utcai szociális munka
Periféria Egyesület Utcai Szociális Munka Déli Szolgálat
Nyíregyháza, Szarvas utca 29.
- utcai szociális munka
Nyíregyháza-Jósavárosi Görögkatolikus Egyházközség Szent Miklós Házi
Segítségnyújtó Szolgálata
Nyíregyháza, Korányi Frigyes út 15.
- házi segítségnyújtás
Emberséggel Szakszerűen Szociális Szolgáltató Egyesület Házi Segítségnyújtó Szolgálat
4752 Győrtelek, Kossuth u. 76.
- házi segítségnyújtás (ellátható személyek száma: 207 fő)
Magy Község Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálata
4556 Magy, Hősök tere 4.
- tanyagondnoki szolgálat
Szent Kozma és Damján Diakónia Szolgálat
4335 Kántorjánosi, Kossuth u. 45.
- házi segítségnyújtás (ellátható személyek száma: 63 fő)
Vajai Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálat
4562 Vaja, Leiningen K. u. 6.
- házi segítségnyújtás (ellátható személyek száma: 85 fő)
Falugondnoki Szolgálat Gelénes
4935 Gelénes, Kossuth u. 32.
- falugondnoki szolgáltatás
Márokpapi Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálata
4932 Márokpapi, Kossuth u. 11.
- házi segítségnyújtás (ellátható személyek száma 85 fő)
Nagyvarsány Tanyagondnoki Szolgálata
4812 Nagyvarsány, Árpád u. 53.

2018. január 1-től

2018. szeptember

helyszíni ellenőrzés, szakhatóság és szakértő igénybevétele

2018. január 1-től

2018. szeptember

helyszíni ellenőrzés, szakhatóság és szakértő igénybevétele

2018. január 1-től

2018. október

helyszíni ellenőrzés

2018. január 1-től

2018. október

helyszíni ellenőrzés

2018. január 1-től

2018. október

helyszíni ellenőrzés

2018. január 1-től

2018. október

helyszíni ellenőrzés

2018. január 1-től

2018. november

helyszíni ellenőrzés

2018. június

2018. december

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. július

2018. december

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. július

2018. december

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. augusztus

2018. december

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. augusztus

2018. december

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. szeptember

2018. december

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. szeptember

2018. december

iratbekérés/helyszíni szemle
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tanyagondnoki szolgáltatás
„Károlyi Zsuzsanna” Házi Segítségnyújtó Szolgálat
4355 Nagyvarsány, Rákóczi u. 77.
- házi segítségnyújtás (ellátható személyek száma 135 fő)
Tákos Falugondnoki Szolgálat
4845 Tákos, Kossuth u. 51.
- falugondnoki szolgáltatás
„BETÁNIA” Református Falugondnoki Szolgálat
4835 Mátyus, Rákóczi u. 12.
- falugondnoki szolgálat
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény
4931 Tarpa, Baksa tanya 1.
- fogyatékos személyek otthona (férőhelyszám: 84 fő),
- fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona (férőhelyszám: 14
fő)
- támogató szolgálat
Balkányi Görög Katolikus Egyházközség
"Szent Miklós Udvara" Szociális Alapszolgáltató Intézmény
4233 Balkány, Kossuth u. 48.
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- szenvedélybetegek nappali ellátása
Balkányi Református Egyházközség
Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központja
4233 Balkány, Benedek u. 5.
- étkeztetés
Bátorliget Község Önkormányzata
Szociális étkeztetés Bátorliget
4343 Bátorliget, Szabadság tér 1.
- étkeztetés
Bököny Község Önkormányzata
Bökönyi Szociális Szolgáltató Intézmény
4231 Bököny, Debreceni u. 56-58.
- étkeztetés
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (Nagykálló)
4320 Nagykálló, Kossuth u. 40.
- étkeztetés
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (Érpatak)
4245 Érpatak, Béke u. 50.
- étkeztetés
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (Érpatak)

-

2018. szeptember

2018. december

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. október

2018. december

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. október

2018. december

iratbekérés/helyszíni szemle

2018. október

2018. december

iratbekérés/helyszíni szemle

2018.

2018. január

iratbekérés, helyszíni szemle

2018.

2018. január

iratbekérés

2018.

2018. január

iratbekérés

2018.

2018. január

iratbekérés

2018.

2018. január

iratbekérés

2018.

2018. január

iratbekérés

iratbekérés

2018.
2018. január

30

4232 Geszteréd, Petőfi u. 9.
- étkeztetés
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (Érpatak)
4552 Napkor, Kállói u. 58.
- étkeztetés
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (Kállósemjén)
4324 Kállósemjén, Kölcsey u. 4.
- étkeztetés
- tanyagondnok
- időskorúak nappali ellátása
- házi segítségnyújtás
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ
4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39.
- étkeztetés
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Szakoly Alapszolgáltatási Központ
4234 Szakoly, Bercsényi u. 2.
- étkeztetés
Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 7.
- étkeztetés
Kisléta Község Önkormányzata
Kisléta Község Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye
4325 Kisléta, Bogáti u. 7.
- étkeztetés
- időskorúak nappali ellátása
- házi segítségnyújtás
- idősek otthona
Nyírbátor Város Önkormányzata
Nyírbátor Város Szociális Szolgálata
4300 Nyírbátor, Vár u. 1.
- étkeztetés
Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat
Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja
4372 Nyírbéltek, Széchenyi u. 39.
- étkeztetés
Nyírbogát Község Önkormányzata
Egyesített Szociális Intézmény
4361 Nyírbogát, Rákóczi u. 9.
- étkeztetés

iratbekérés

2018.
2018. január

2018. január/május

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés,

2018.

2018. január

iratbekérés

2018.

2018. január

iratbekérés

2018.

2018. február

iratbekérés

2018.

2018. február

iratbekérés

2018.

2018. február

iratbekérés

2018.

2018. február

iratbekérés

2018.

2018. február

iratbekérés

2015-2018
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Nyírderzs Község Önkormányzata
Nyírderzs Önkormányzat Szociális étkeztetése
4332 Nyírderzs, Bátori u. 15.
- étkeztetés
Nyírgyulaj Község Önkormányzata
Nyírgyulaji Gesztenye Óvoda, Bölcsőde és Szociális Szolgáltató Központ
4311 Nyírgyulaj, Rákóczi u. 2.
- étkeztetés
Nyírlugos Város Önkormányzata
Nyírlugosi Szociális Alapszolgáltató Központ
4371 Nyírlugos, Szabadság tér 1.
- étkeztetés
Nyírmihálydi Község Önkormányzata
Nyírmihálydi Község Idősek Klubja
4363 Nyírmihálydi, Vasút u. 4.
- étkeztetés
- időskorúak nappali ellátása
Nyírvasvári község Önkormányzata
Nyírvasvári Óvoda és Konyha
4341 Nyírvasvári, Kossuth u. 10.
- étkeztetés
Nyugalomsziget Szolgáltató Nonprofit Kft.
Nyugalomsziget Idősek Otthona
4267 Penészlek, Vasvári P. u. 66.
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- idősek otthona
Ömböly község Önkormányzata
Ömböly Község falugondnoki szolgálata
4373 Ömböly, Szabadság tér 10.
- étkeztetés
- falugondnoki szolgálat
Pócspetri Község Önkormányzata
Gondozási Központ
4327 Pócspetri, Pócsi u. 23.
- étkeztetés
Rakamaz és Térsége Szociális Társulás
"Aranyévek" Szociális Gondozási Központ
4465 Rakamaz, Arany János u. 108.
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali ellátása
- idősek otthona
- család és gyermekjóléti szolgálat
Tiszanagyfalui telephelye:

2018.

2018. február

iratbekérés

2018.

2018. február

iratbekérés

2018.

2018. február

iratbekérés

2018.

2018. február/augusztus

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés

2018.

2018. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés

2018.

2018. február

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés

2018.

2018. március

iratbekérés

2018.

2018. március

iratbekérés

2018.

2018. március/július

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés
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4463 Tiszanagyfalu, Kossuth u. 80.
- időskorúak nappali ellátása (ezen belül demens
személyek ellátása),
- házi segítségnyújtás
Szent Anna Karitász Közhasznú Egyesület
Kézfogás Szociális Szolgáltató Központ
4440 Tiszavasvári, Dózsa György u. 33.
- étkeztetés
- szenvedélybetegek nappali ellátása
- időskorúak nappali ellátása
- pszichiátriai betegek nappali ellátása
- házi segítségnyújtás
Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat
II. János Pál Pápa Idősek Otthona
4326 Máriapócs, Kossuth u. 32-44.
- étkeztetés
Szorgalmatos Község Önkormányzata
Szorgalmatos Község Szociális Étkeztetése
4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/A
- étkeztetés
Tiszadada Község Önkormányzata
Tiszadadai Gondozási Központ
4455 Tiszadada, Kossuth tér 4.
- étkeztetés
Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulás Térségi Tiszadobi Családsegítő -és Gyermekjóléti Szolgálata
4456 Tiszadob, Andrássy u. 35.
- étkeztetés
Tiszaeszlár Község Önkormányzata
Tiszaeszlári Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
- étkeztetés
Tiszalök Város Önkormányzata
Tiszalök Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye
4450 Tiszalök, Kossuth u. 68.
- étkeztetés
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 87.
- étkeztetés
Újfehértói Görög Katolikus Egyházközség
II. JÁNOS PÁL SZOLGÁLAT
4244 Újfehértó, Vasvári P. u. 20.
- étkeztetés
Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete
Telse- Szociális Szolgáltató Központ

2018.

2018. március/június

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés

2018.

2018. március

iratbekérés

2018.

2018. március

iratbekérés

2018.

2018. március

iratbekérés

2018.

2018. április

iratbekérés

2018.

2018. április

iratbekérés

2018.

2018. április

iratbekérés

2018.

2018. április

iratbekérés

2018.

2018. április

iratbekérés

2018.

2018. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés
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4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 55.
- fogyatékos személyek nappali ellátása
- szenvedélybetegek nappali ellátása
- szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátása
Telephelye:
4440 Tiszavasvári, Bethlen Gábor u. 4.
- fogyatékos személyek nappali ellátása
Terem Község Önkormányzata
Szociális Alapszolgáltatások Terem 4342 Terem, Fő u. 10.
- étkeztetés
Gyulaháza Község Önkormányzata, Idősek Ápoló Gondozó Otthona
- idősek otthona
- időskorúak nappali ellátása
Kékcsei Református Egyházközség, Kékcsei Református Egyházközség
Házi Segítségnyújtást Biztosító Szolgáltatás
- házi segítségnyújtás
Kéki Református Egyházközség, Kéki Református Egyházközség Szeretetszolgálata
- házi segítségnyújtás
Papi Református Egyházközség, Papi református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálat
- házi segítségnyújtás
Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat
- támogató szolgáltatás

2018.

2018. április

iratbekérés

2016. január 1-től

2018. szeptember

2016. január 1-től

2018. július

2016. január 1-től

2018. július

2016. január 1-től

2018. augusztus

2016. január 1-től

2018. augusztus

Tiszarád Község Önkormányzata
- falugondnoki szolgáltatás

2016. január 1-től

2018. október

Tuzséri Református Egyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálat
- házi segítségnyújtás

2016. január 1-től

2018. október

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, Mándoki Térségi Szociális
Központ (telephely)
- időskorúak nappali ellátása
Záhonyi Református Egyházközség, Záhonyi Református Egyházközség
Házi Segítségnyújtást Biztosító Szolgálata
- házi segítségnyújtás

2016. január 1-től

2018. szeptember

2016. január 1-től

2018. szeptember

iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele
iratbekérés, helyszíni ellenőrzés/szemle, szakértő igénybevétele

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Ellenőrzés tárgya
2017. évi munkahelyteremtő beruházási
támogatások pénzügyi ellenőrzése.

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2017-2018

2018.01.01-2018.06.30

Helyszíni ellenőrzés
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2017. évi munkahelyteremtő beruházási
támogatások létszámfeltöltésének ellenőrzése.
2014 évi munkahelyteremtő beruházások
beruházás-megtartási és működtetési
kötelezettségének ellenőrzése
2017-ben indult országos és hajléktalan
közfoglalkoztatási projektek záróellenőrzése
2017-ben indult országos, vízgazdálkodási társulatoknak nyújtott projektek
záró-ellenőrzése
2017-ben indult országos közfoglalkoztatási támogatások záró-ellenőrzése
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
2018 évi munkahelyteremtő beruházások
ellenőrzése
Bérgarancia alaprészből igényelt visszatérítendő támogatások kifizetés előtti
ellenőrzése
Magán-munkaerőközvetítőknél és munkaerő kölcsönzőknél a jogszabályi feltételek meglétének ellenőrzésére irányuló
ellenőrzés
Munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kötelezően kiadandó munkaviszony igazolások kiadásának ellenőrzése
A csoportos létszámcsökkentéseknél
előírt bejelentési kötelezettség szabályai
betartásának ellenőrzése

2017-2018

2018.04.01-2018.09.30
Helyszíni ellenőrzés

2014-2018

2018.01.01-2018.12.31
Helyszíni ellenőrzés

2017-2018

2018.01.01-2018.03.31
Helyszíni ellenőrzés

2017-2018

2018.04.01-2018.06.30
Helyszíni ellenőrzés

2017-2018

2018.04.01-2018.06.30

Helyszíni ellenőrzés

2018

2018.04.01-2018.12.31

Helyszíni ellenőrzés

2018

2018.01.01-2018.12.31
Helyszíni ellenőrzés

2018

2018.07.01-2018.12.31

2018

2018.01.01-2018.12.31

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés

2018

2018.10.01-2018.12.31
Helyszíni ellenőrzés

2018

2018.07.01-2018.12.31
Helyszíni ellenőrzés

2018

2018.10.01-2018.12.31
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

2018.01.01. – 2018.12.31.

havonta

Belső eljárási rend, jegyzőkönyv

2018.01.01. – 2018.12.31.

havonta

Iratbemutatás, adatszolgáltatás, internetes nyilvántartások ellenőrzése
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Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Csengeri Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Szabálysértési hatósági ügyintézés jogszerűségének vizsgálata

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

2018. január 01.- 2018. december 31.

Évente két alkalommal

Szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárások szabályszerűségi vizsgálata

2018. január 01.- 2018. december 31.

Évente két alkalommal

Gyámhatósági feladatellátás szabályszerűségének ellenőrzése

2018. január 01.- 2018. december 31.

Évente két alkalommal

Közlekedésigazgatással kapcsolatos
hatósági ügyintézés ellenőrzése.

2018. január 01.- 2018. december 31.

Évente két alkalommal

Kormányablak Osztály feladatellátás
szabályszerűségének vizsgálata.

2018. január 01.- 2018. december 31.

Évente két alkalommal

Annak megállapítása, hogy a vizsgált
közfoglalkoztatók betartják-e a jogszabályokban előírt és hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeiket. A vizsgálat
kiemelt figyelmet fordít a tényleges munkavégzésnek, a jelenlét nyilvántartásának, az elvégzett munka dokumentálásának és a közfoglalkoztatási jogviszony
megszűntetésének ellenőrzésére.
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.

2018. március -2018. december.

2018. január 01.- 2018. december 31.

Ellenőrzés eszköze
Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb
tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés.
Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb
tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés.
Adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb
tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés.
A keletkezett dokumentáció megtekintése. Az ügyintézés folyamatának megtekintése
A keletkezett dokumentáció megtekintése. Az ügyintézés folyamatának megtekintése

Tárgyhó 20.-ig

Helyszíni ellenőrzés

Évente négy alkalommal: 2018. január –
március; 2018. április – június; 2018.
július – szeptember, 2018. október –
december. A vállalkozás indítását, valamint az adatváltozást követő 30 napon
belül.

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
Építőipari kivitelezői tevékenységet végző egyéni vállalkozók ellenőrzése

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

2018.01.01.-2018.11.30.

2018. január -december

Fogyasztóvédelem árvizsgálat
Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése

2018.01.01- 2018. 10.31.
2018. 01.01- 2018.09.30.

2018. november 30-ig
2018. október 30-ig
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Ellenőrzés eszköze
Bekért iratok alapján, interneten hozzáférhető kötelező nyilvántartásokból történő lekérdezéssel
helyszíni ellenőrzés, adatkérés
helyszíni ellenőrzés, adatkérés

A 2007.évi CXXIX. törvény szerinti művelési ág változás és földminősítés kapcsán
a helyszíni állapot ellenőrzése
A parlagfű elleni közérdekű védekezéssel
kapcsolatban a földhivatali osztályra
háruló feladatok ellátása
A Földművelési Minisztérium Földügyi
Főosztálya elrendelését követően határszemle lefolytatása
Élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzés
Hatósági monitoring mintavételek
KM és ENAR ellenőrzések
Közérdekű bejelentések
Állatvédelmi ellenőrzések
Nemzetközi kereskedelem ellenőrzése

2018.01.01.-2018.12.31.

Eseti

Helyszíni szemle, Mérés

2018.07.01.- 2018.10.15.

Heti ütemezés az ellenőrzési időszak
szerint

Helyszíni szemle

A Főosztály elrendelésének időpontjától2018.10.15.

Heti ellenőrzés az ellenőrzési időszak
szerint

Helyszíni szemle

2018.01.01.-2018.12.31.
2018.01.01.-2018.12.31.
2018.01.01.-2018.12.31.
2018.01.01.-2018.12.31.

központi terv szerint
központi terv szerint
központi terv szerint
eseti

2018.01.01.-2018.12.31.

eseti

2018.01.01.-2018.12.31.

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

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 -, illetve az egyéni vállalkozói nyilvántartás
közhitelességének biztosítása
Fogyasztóvédelmi hatáskörben:
ártájékoztatás, áralkalmazás ellenőrzése
Fogyasztóvédelmi hatáskörben:
szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése
Fogyasztóvédelmi hatáskörben:
szezonális idegenforgalmi ellenőrzés
Fogyasztóvédelmi hatáskörben:
fiatalkorúak védelme érdekében végzett
ellenőrzés

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

éves

2018. IV. negyedév

folyamatos

bejelentést követő 30 napon belül

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

folyamatos

havonta két ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

folyamatos

havonta egy ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

idegenforgalmi főszezon

június-július-augusztus
2-2 ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

folyamatos

havonta egy ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés
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Ellenőrzés eszköze
helyszíni ellenőrzés,
adatszolgáltatás, iratbekérés, iratbemutatás

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kemecsei Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
A temetők fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzése

Ellenőrzési időszak

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

Ellenőrzés ütemezése
2018. II. negyedév
Nyírtét Község
2018. III. negyedév
Berkesz Község
2018. IV. negyedév
Székely Község
2018. január-április
építőipari tevékenységet végzők
2018. május-augusztus
kereskedelmi tevékenységet végzők

Ellenőrzés eszköze
helyszíni ellenőrzés
adatszolgáltatás, iratbekérés
iratbemutatás

helyszíni ellenőrzés
adatszolgáltatás, iratbekérés
iratbemutatás

2018. szeptember-december mezőgazdasági tevékenységet végzők

Ártájékoztatás, áralkalmazás ellenőrzése
Szavatosság és jótállási igények ellenőrzése
Fiatalkorúak védelme érdekében a dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás
visszaszorítását szolgáló jogszabályi
rendelkezések érvényesülésének ellenőrzése
Idegenforgalmi főszezonban végzett
kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése

helyszíni ellenőrzés/adatkérés
helyszíni ellenőrzés/adatkérés

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
2018. évi járási startmunka minta/ráépülő
program keretében közfoglalkoztatáshoz
nyújtott támogatások
Az Állategészségügyi Hivatal éves létesítmény ellenőrzési terve
Az Állategészségügyi Hivatal éves hatósági mintavételi monitoring terve
Kérelemre induló hatósági eljárások

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

2018.03.01-2018.12.31.

havonta

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

2018. 04. 01- 2019. 03. 31.
2018. 04. 01- 2019. 03. 31.

negyedéves
negyedéves
eseti

2018. 01. 01- 2018. 12. 31.
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Hivatalból induló hatósági eljárások.
2018. 01. 01- 2018. 12. 31.
Új nyilvántartásba vett létesítmények
ellenőrzés
Szakhatósági megkeresések
építőipari kivitelezési tevékenység ellenőrzése

2018. 01. 01- 2018. 12. 31.
2018. 01. 01- 2018. 12. 31.
2018. január 1. és 2018. december 31.
között

eseti
eseti
eseti
folyamatosan

helyszíni ellenőrzés/adat-és információkérés/iratellenőrzés
helyszíni ellenőrzés/adat-és információkérés/iratellenőrzés
helyszíni ellenőrzés/adat-és információkérés/iratellenőrzés
helyszíni ellenőrzés és távoli eléréssel
történő ellenőrzés, adat- és információkérés, Országos Építésügyi Nyilvántartás
adatainak felhasználásával

jókarbantartási kötelezettség teljesítése

2018. január 1. és 2018. december 31.
között

folyamatosan

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

szabálytalan építési tevékenység feltárása

2018. január 1. és 2018. december 31.
között

folyamatosan

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

egyéni vállalkozói tevékenység
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
A 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 39. §
(1) bekezdése alapján TAKARNET ellen-

2018.01.01.-2018.12.31.

folyamatosan

adat- és információkérés/ iratellenőrzés

2018. év

Elrendelés szerint, előzetes ütemezéssel

Helyszíni szemle

2018. július 1.-től az FM. által meghatározott időpontig

A határszemle ellenőrzéshez igazodva

Helyszíni szemle

2018. év

Eseti ellenőrzés

Helyszíni szemle, mérés

2018. év

Eseti ellenőrzés

Helyszíni szemle, mérés

2018. év

Eseti ellenőrzés

Helyszíni szemle, mérés

2018. év

Eseti ellenőrzés

Helyszíni szemle, mérés

2017.- 2018. év

I. – II. – III. negyedévben előzetes értesítés alapján

Helyszíni ellenőrzés, adatkérés
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őrzése
Földforgalmi törvény (2013. évi CXXII.tv.)
8. §-a szerinti biztonsági okmány kezelésének ellenőrzése
Temetkezési szolgáltatók ellenőrzése
Köztemetők ellenőrzése, utóellenőrzése
Üzletszerű társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenységet végzők ellenőrzése
Fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzés
Vitamin tartalmú étrend-kiegészítő
készítmények ellenőrzése: - Fő
komponensként C-, és D-vitamint
tartalmazó termékek esetében
címkevizsgálat, valamint a két 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
Időskori makula degenerációban szenvedők számára szolgáló speciális gyógyászati célra szánt - tápszer címke,
valamint célzott laboratóriumi vizsgálatának elvégzése
Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:- anyatej-helyettesítő tápszer
Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:- csecsemők és kisgyermekek számára készült bébiétel
Bölcsődei korosztály (1-3 éves) napi
négyszeri étkezésének ellenőrzése és
laboratóriumi vizsgálata
Országos diétás étkeztetés felmérése
az óvodai és általános iskolai közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozásegészségügyi laboratóriumi vizsgálata

2017.- 2018. év

I. – II. – III. negyedévben előzetes értesítés alapján

2018. január 1-2018. december 31.

I-II. negyedévben

2018. január 1-2018. december 31.

I-III. negyedévben

2018. január 1-2018. december 31.

III.-IV. negyedév

2018. január 1.-2018. december 31.

folyamatosan, illetve ünnepekhez kapcsolódóan

helyszíni ellenőrzés, adat-és információkérés, valamint iratellenőrzés
helyszíni ellenőrzés, adat-és információkérés, valamint iratellenőrzés
adat-és információkérés, valamint iratellenőrzés
helyszíni ellenőrzés, adatkérés, próbavásárlás

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan
helyszíni ellenőrzés, mintavétel

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. - szeptember 1.

2018. május 1. - december 31.

2018. március 1. - december 31.

2018. március 1. - december 31.

2018. március 1. - december 31.

2018. március 1. - szeptember 1.
2018. március 1. - szeptember 1.
2018. március 1 - december 31.
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Helyszíni ellenőrzés, adatkérés

Jogerős határozattal kitiltott étrendkiegészítő készítmények ellenőrzése
Az OGYÉI által megküldött kifogásolt
notifikációs igazolások kivizsgálása
Iskolabüfék, áruautomaták árukínálatának vizsgálata
Hazai, kozmetikumot előállító cégek
teljes körű komplex ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve
Fodrász szolgáltatást nyújtó egységek
ellenőrzése
Web áruházak próbavásárlással egybekötött ellenőrzése
Szex üzletek (ennek hiányában egyéb
üzletek) intim területre ajánlott kozmetikai
termékeinek vizsgálata
Arc-testpakolás, vagy arcmaszk kozmetikai termékek nehézfém tartalmának
ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal
kiegészítve
Bőr/pH semleges feliratos intim vagy
hámlasztó kozmetikai termékek pH ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve
Leöblítendő kozmetikai termékek
Methylisothiazolonone /MI/ tartalmának
ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal
kiegészítve
Tartósítószermentes feliratos kozmetikai
termékek tartósítószer tartalmának ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve
Napozószer kozmetikai termékek
Benzofenon-3 tartalmának ellenőrzése
laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve
Forgalomban lévő kozmetikai termékek
címke ellenőrzése
"Forgalmazás befejezése" nyilatkozat
alapján lezárt ügyekben szereplő kozmetikai termékek ellenőrzése
A szórakoztató és vendéglátóipari egységekben a dohányzási, valamint az
elektronikus cigaretta használat korlátozás betartásának kiemelt ellenőrzése

2018. március 1 - december 31.
2018. március 1 - december 31.
2018. március 1 - december 31.
2018. március 1. - május 31.
2018. március 1. -december 15.
2018. március 1 - december 31.
2018. március 1 - december 31.

2018. március 1. - december 31.

2018. március 1. - december 31.

2018. március 1 - december 31.

2018. március 1 - december 31.

2018. március 1 - december 31.
2018. március 1 - december 31.
2018. január 1 - december 31.

2018. május 15- szeptember 15.

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés, mintavétel

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés,
az egységek nyitva tartását figyelembe
véve munkaidőn túl 10 db, az ellenőrzési
időszakban.
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Vasúti állomások dohányzási tilalom alá
eső részein, buszmegállókban és aluljárókban a dohányzási, valamint az elektronikus cigaretta használat korlátozás
betartásának kiemelt ellenőrzése
A természetes fürdőhelyek, fürdővizekkel
kapcsolatos egyes hatósági ellenőrzések
végzése
Szezonális medencés fürdők ellenőrzése
Egészségügyi intézmények Legionellával
kapcsolatos ellenőrzése
Kisvízellátó rendszerek vízbiztonsági
tervének ellenőrzése ivóvízbiztosági
tervében foglaltak betartásának helyszíni
ellenőrzése
Töltő-ürítő üzemmódban üzemeltetett
medencék ellenőrzése
A középfokú iskolák (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola) közegészségügyi felmérése
Részvétel az "Anyagok az árucikkekben"
(SiA) kísérleti ellenőrzési projektben
Részvétel a Forum REF-6 egységes
végrehajtási projektben: a veszélyes
keverékek CLP szerinti ellenőrzése
Folyékony mosószer gélkapszulák külső
csomagolásának ellenőrzése az
1297/2014/EU bizottsági rendelet követelményeinek való megfelelés vonatkozásában lakossági forgalomba kerülő
mosószerek esetén
Biocid hatóanyagok jóváhagyásához
kapcsolódó ellenőrzési feladatok Biocid
termékek jogszerű forgalmazhatóságának ellenőrzése
Részvétel a "PIC rendelet ellenőrzése"
kísérleti végrehajtási projektben
Egészségügyi kártevők elleni védekezés
ellenőrzése
Hűtőtároló kapacitás felmérése
A korszerű védőnői módszertan szerint
végzett védőnői szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges szűrőeszközök fel-

2018. március 1- április 30.

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés,
munkaidőn túl történő kiemelt vizsgálata
ezen helyszínek tekintetében, vagy a
reggeli munkakezdés előtti-, vagy a délutáni munkavégzést követő időszakban.

2018. május 1- november 15.

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

2018. május 1- szeptember 5.

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

2018. március 1. - 2018. október 30.

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

2018. december 31.

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

Kérdőíves felmérés:2018. február 01. 2018. április 30. Helyszíni ellenőrzés:
2018. május 01. - 2018. december 31.

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

2018. december 31.

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

2018. június 1. - 2018. december 31.
2018. január 1. - 2018. december 31.
2018. február 1. - november 30.
2018. január 1. - június 30.
2018. március 1. - november 15.

2018. március 1. - november 15.

2018. január 1. - 2018. december 31.
2018. március 1. - június 30.
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mérése
A területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi szakfelügyeleti vizsgálata - felvett, bekért adatok értékelése,
intézkedések megtétele
A védőnői méhnyakszűrés 2017. évi
szakfelügyeleti vizsgálata - felvett, bekért
adatok értékelése, javaslatok megfogalmazása
Egynapos sebészeti ellátás esetén a
személyi, tárgyi, szakmai, környezeti
feltételek és a vezetett egészségügyi/ápolási dokumentáció ellenőrzése

2018. november 30

2018. április 30.

2018. december 31.

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

ellenőrzési időszakban folyamatosan

helyszíni ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Vitamin tartalmú étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése: - Fő komponensként C-, és D-vitamint tartalmazó
termékek esetében címkevizsgálat,
valamint a két 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
Időskori makula degenerációban szenvedők számára szolgáló speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer címke, valamint célzott laboratóriumi vizsgálatának
elvégzése
Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:- anyatej-helyettesítő tápszer, valamint célzott
laboratóriumi vizsgálatának elvégzése
Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:- csecsemők és kisgyermekek számára készült
bébiétel, valamint célzott laboratóriumi

Ellenőrzési időszak

2018. március 1. - szeptember 1.

2018. május 1. - december 31.

2018. március 1. - december 31.

2018. március 1. - december 31.

2018. március 1. - december 31.
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Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés és mintavételezés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés és mintavételezés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés és mintavételezés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés és mintavételezés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés és mintavételezés

vizsgálatának elvégzése
Bölcsődei korosztály (1-3 éves) napi négyszeri étkezésének ellenőrzése és laboratóriumi vizsgálata
Országos diétás étkeztetés felmérése
Megyei sajátosságok figyelembevételével
az óvodai és általános iskolai közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozásegészségügyi laboratóriumi vizsgálata
Jogerős határozattal kitiltott étrendkiegészítő készítmények ellenőrzése
Az OGYÉI által megküldött kifogásolt
notifikációs igazolások kivizsgálása
Iskolabüfék, áruautomaták árukínálatának
vizsgálata
Hazai, kozmetikumot előállító cégek teljes
körű komplex ellenőrzése laboratóriumi
vizsgálattal kiegészítve
Fodrász szolgáltatást nyújtó egységek
ellenőrzése
Web áruházak próbavásárlással egybekötött ellenőrzése
Szex üzletek (ennek hiányában egyéb
üzletek) intim területre ajánlott kozmetikai
termékeinek vizsgálata
Arc-testpakolás, vagy arcmaszk kozmetikai termékek nehézfém tartalmának ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve
Bőr/pH semleges feliratos intim vagy hámlasztó kozmetikai termékek pH ellenőrzése
laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve
Leöblítendő kozmetikai termékek
Methylisothiazolonone /MI/ tartalmának
ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve
Tartósítószermentes feliratos kozmetikai
termékek tartósítószer tartalmának ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve
Napozószer kozmetikai termékek
Benzofenon-3 tartalmának ellenőrzése
laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve
Forgalomban lévő kozmetikai termékek
címke ellenőrzése

2018. március 1. - szeptember 1.
2018. március 1. - szeptember 1.
2018. március 1 - december 31.
2018. március 1 - december 31.
2018. március 1 - december 31.
2018. március 1 - december 31.
2018. március 1. - május 31.
2018. március 1. -december 15.
2018. március 1 - december 31.
2018. március 1 - december 31.

2018. március 1. - december 31.

2018. március 1. - december 31.

2018. március 1 - december 31.

2018. március 1 - december 31.

2018. március 1 - december 31.
2018. március 1 - december 31.
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Folyamatos

helyszíni ellenőrzés és mintavételezés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés és mintavételezés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés és mintavételezés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés és mintavételezés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

web felületen történő hatósági ellenőrzés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés és mintavételezés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés és mintavételezés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés és mintavételezés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés és mintavételezés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés és mintavételezés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés

"Forgalmazás befejezése" nyilatkozat
alapján lezárt ügyekben szereplő kozmetikai termékek ellenőrzése
Felelős személy adatbázis
A szórakoztató és vendéglátóipari egységekben a dohányzási, valamint az elektronikus cigaretta használat korlátozás betartásának kiemelt ellenőrzése
Vasúti állomások dohányzási tilalom alá
eső részein, buszmegállókban és aluljárókban a dohányzási, valamint az elektronikus cigaretta használat korlátozás betartásának kiemelt ellenőrzése
A hőségriasztásokhoz kapcsolódó egészséggel összefüggő intézkedések felmérése
A természetes fürdőhelyek, fürdővizekkel
kapcsolatos egyes hatósági feladatok
kiemelt kezelése
Szezonális medencés fürdők ellenőrzése
Egészségügyi intézmények Legionellával
kapcsolatos ellenőrzése
Kisvízellátó rendszerek vízbiztonsági tervének ellenőrzése ivóvízbiztosági tervében
foglaltak betartásának helyszíni ellenőrzése
Töltő-ürítő üzemmódban üzemeltetett
medencék ellenőrzése
Külső téri levegőminőséggel kapcsolatos
feladatok
Belső téri levegőminőséggel kapcsolatos
feladatok
A középfokú iskolák (gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola) közegészségügyi felmérése
Részvétel az "Anyagok az árucikkekben"
(SiA) kísérleti ellenőrzési projektben
Részvétel a Forum REF-6 egységes végrehajtási projektben: a veszélyes keverékek CLP szerinti ellenőrzése
Folyékony mosószer gélkapszulák külső
csomagolásának ellenőrzése az
1297/2014/EU bizottsági rendelet követelményeinek való megfelelés vonatkozásá-

2018. január 1 - december 31.
2018.január1-december 31.
2018. május 15- szeptember 15.

2018. március 1- április 30.

2018. október 31.

2018. november 15.
a) 2018. május 31. b) 2018. szeptember
5.
2018. március 1. - 2018. október 30.
2018. június 1. - 2018. december 31.
2018. január 1. - 2018. december 31.
2018. január 1. - 2018. december 31.

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

2018. január 1. - 2018. december 31.

Folyamatos

2018. február 1. - november 30.
2018. január 1. - június 30.
2018. január 1-től 2018. december 31-ig

2018. március 1. - november 15.
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helyszíni ellenőrzés, dokumentáció vizsgálata
helyszíni ellenőrzés, dokumentáció vizsgálata

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

ban lakossági forgalomba kerülő mosószerek esetén
Biocid hatóanyagok jóváhagyásához kapcsolódó ellenőrzési feladatok
Részvétel a "PIC rendelet ellenőrzése"
kísérleti végrehajtási projektben
Egészségügyi kártevők elleni védekezés
ellenőrzése
Hűtőtároló kapacitás felmérése
A nevelési-oktatási intézményben folyó
egészségfejlesztési tevékenységek aktív
részvételen alapuló támogatása, kiemelt
figyelmet fordítva a testi és lelki egészség
fejlesztésére és a mindennapos testmozgásra.
2017. évi területi védőnői adatszolgáltatás
validálása
Oktató védőnői adatbázis kialakítása
Pályaelhagyó védőnők felmérése
A korszerű védőnői módszertan szerint
végzett védőnői szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges szűrőeszközök felmérése
Iránytűképzést nem végzett védőnők részére a korszerű szűrési módszertan oktatását biztosító képzés megvalósítása
A területi védőnő gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi szakfelügyeleti vizsgálata
- felvett, bekért adatok értékelése, intézkedések megtétele
A védőnői méhnyakszűrés 2017. évi szakfelügyeleti vizsgálata - felvett, bekért adatok értékelése, javaslatok megfogalmazása

2018. január 1. - 2018. december 31.
2018. március 1. - június 30.
2018. december 31.
2018. május 01. - 2018. december 31.

2018. december 31.

2018. szeptember 1.

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés, kérdőív

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos
Folyamatos

szakfelügyeleti ellenőrzés, dokumentáció
vizsgálata
dokumentáció vizsgálata
szakfelügyeleti vizsgálat

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Folyamatos

2018. december 31.
2018. szeptember 1.
2018. december 31.

szakfelügyeleti vizsgálat

2018. december 31.

Folyamatos
szakfelügyeleti vizsgálat

2018. november 30.

Folyamatos
szakfelügyeleti vizsgálat

2018. április 30.

Termőföldekre vonatkozó hasznosítási,
ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség ellenőrzése

Rendszeres feladat

Parlagfűvel fertőzött területek felkutatása

2018. július 01- október 15. között

A járási hivatal nyilvántartásában szereplő
temetkezési szolgáltatók ellenőrzése
Közfoglalkoztatási programok végrehajtásának ellenőrzése

Folyamatos

Folyamatos
Az időjárási feltételektől és az egyedi
bejelentések számától függően, az éves
útmutatóban meghatározott területnagyságon 2018. május 01-október 30. között
Elsősorban a parlagfű-veszélyeztetett
területeken

2018. év

2018. IV. negyedév

2018.01.01-2018.12.31

Havonta 3 önkormányzat
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Helyszíni szemle, ortofotó, műholdas
felvételek
Helyszíni szemle, főhatóságtól kapott
veszélyeztetettségi térképek alapján
helyszíni ellenőrzés, adat- és információ
kérés, iratbemutatás
Előzetes értesítés nélküli helyszíni és
székhelyén végzett hatósági ellenőrzés

Hatósági ellenőrzések (élelmiszer előállító
üzem, állattartó telep, élelmiszerforgalmazó, gyógyszer takarmányforgalmazó helyek stb.)
Közös ellenőrzések: (NAV, Rendőrség,
stb.)
Építőipari kivitelezési tevékenység ellenőrzése MvM utasítás szerint
Épületek jókarbantartásának ellenőrzése
Szabálytalan építési tevékenység ellenőrzése
Hatósági bizonyítvány kiadását megelőző
ellenőrzés
Építésügyi hatósági eljárásokban való
ellenőrzés
a) építési engedélyezés
b) összevont engedélyezés
c) fennmaradási engedélyezés
d) használatbavételi engedélyezés
e) bontási engedélyezés
f) engedély hatályának meghosszabbítása
iránti engedélyezés
g) jogutódlás tudomásulvétel
h) használatbavétel tudomásulvétel
i) az országos építési követelményektől
való eltérés engedélyezés
j) hatósági bizonyítvány
k) kötelezés
l) végrehajtás
m) szakhatósági

2018.04.01-től

2018.04. körül kerül ütemezésre

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

2018.04.01-től

nincs ütemezve, alkalomszerű

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

2018.01.01.-2018.12.31.

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

2018.01.01.-2018.12.31.

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

2018.01.01.-2018.12.31.

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

2018.01.01.-2018.12.31.

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

2018.01.01.-2018.12.31.

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

Ellenőrzés ütemezése
folyamatos
folyamatos
folyamatos
azonnal

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

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
2018.01.01.- 2018.12.31.
2018.01.01.- 2018.12.31.
2018.01.01.- 2018.12.31.
2018.01.01.- 2018.12.31.
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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.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény alapján meghatározott hatósági ellenőrzések, figyelemmel a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
1.§ és 2.§ -ra.
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) bekezdése alapján az egyéni vállalkozók működésének ellenőrzése
A Nyírbátori Járási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági 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 Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály
éves hatósági mintavételi monitoring terve,
melyben élelmiszer előállítóknál és forgalmazóknál történő mintavételre kerül sor az
alábbi vizsgálati irányokban: rezidum toxikológia, mikrobiológia, minőségellenőrzés, radioanalitikai, ivóvíz, csomagolóanyag, entomológiai, gomba,
növényvédőszer maradékanyag, adalékanyag, kémiai biztonsági
Kérelemre induló hatósági eljárások: engedélyek, igazolások, bizonyítványok
kiadása.

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

2018. év

2018.01.01-2018.10.31.

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

2018. év

2018.01.01-2018.12.31.

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

2018. év

Szükség szerint

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

2018. év

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásba
vételét követő 30 napon belül (folyamatosan), továbbá ellenőrzési terv alapján
és eseti jelleggel

Iratbekérés, közhiteles nyilvántartások
felhasználása

2018.01.01- 2018.12.31.

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

Helyszíni ellenőrzés, irat bemutatás,
informatikai rögzítés

2018.01.01- 2018.12.31.

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

Helyszíni ellenőrzés, mintavételi jegyzőkönyv bemutatás, mintavételi eszközök
használata

2018.01.01- 2018.12.31.

Szükség szerint

Helyszíni ellenőrzés, irat bemutatás,
informatikai rögzítés
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Hivatalból induló hatósági eljárások: járványvédelmi intézkedések, állami kártalanítások, élelmiszerlánc felügyeleti figyelmeztetések és bírságok, élelmiszerellenőrzési bírságok, takarmány ellenőrzési bírságok kiszabása
Újonnan nyilvántartásba vett létesítmények
ellenőrzése.
Szakhatósági megkeresések
Parlagfű elleni közérdekű védekezés
TAKARNET ellenőrzés
Építési engedélyezési eljárások
Építésfelügyeleti ellenőrzések végrehajtása
Használatbavételi engedélyezési eljárások
Álláskeresési járadék megállapításának
jogszerűsége
GINOP 5.2.1 keretében nyújtott foglalkoztatás bővítését szolgáló bérköltség támogatás ellenőrzése
A közfoglalkoztatásban bérköltség támogatás elszámolás
szabályszerűségének ellenőrzése
Fellebbezések ügyiratainak
ellenőrzése

2018.01.01- 2018.12.31.

Szükség szerint

2018.01.01- 2018.12.31.

Szükség szerint

2018.01.01- 2018.12.31.

Szükség szerint
Az ellenőrzési időszakban hetente 1 nap,
illetve bejelentés esetén haladéktalanul.
Az ellenőrzési időszakot követő 30 napon belül.
Az ellenőrzési időszakot követő 30 napon belül
Az ellenőrzési időszakot követő 30 napon belül
Az ellenőrzési időszakot követő 30 napon belül
Az ellenőrzési időszakot követő 30 napon belül

2018.07.01-2018.10.31
2018.01.01-2018.09.30
2018.02.01-2018.04.30.
2018.06.01-2018.08.31.
2018.09.01-2018.11.30.
2018.01.01-2018.03.31.

Helyszíni ellenőrzés, irat bemutatás,
informatikai rögzítés
Helyszíni ellenőrzés, irat bemutatás,
informatikai rögzítés
Helyszíni ellenőrzés, irat bemutatás,
informatikai rögzítés
Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás
helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás
helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás
helyszíni ellenőrzés, iratbemutatás
iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés

2018.04.01-2018.06.30.

Az ellenőrzési időszakot követő 30 napon belül

iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés

2018.07.01- 2018.09.30.

Az ellenőrzési időszakot követő 30 napon belül

iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés

2018.10. 01- 2018.12.31.

Az ellenőrzési időszakot követő 30 napon belül

iratbemutatás, egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés

Ellenőrző hatóság megnevezése:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal
Ellenőrzés tárgya
Az online értékesítés fogyasztóvédelmi
szempontú ellenőrzése
Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése
Állandó és utazó vidámparkok üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése
Kalandparkok ellenőrzése

Ellenőrzési időszak

Ellenőrzés ütemezése

Ellenőrzés eszköze
adatkérés
helyszíni ellenőrzés/adatkérés
helyszíni ellenőrzés/adatkérés
helyszíni ellenőrzés/adatkérés
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Aquaparkok ellenőrzése
Ártájékoztatás, áralkalmazás ellenőrzése
Kuponos vásárlások ellenőrzése a hagyományos és az online kereskedelmi
forgalomban
A fiatalkorúak védelme érdekében a
dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás
visszaszorítását szolgáló jogszabályi
rendelkezések érvényesülésének ellenőrzése
A szavatossági és jótállási igények intézésének átfogó ellenőrzése a hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban
A szavatossági igények intézésének
ellenőrzése a lábbelik esetében
Az elektronikus hírközlési szolgáltatók és
a közszolgáltatók telefonos eléréssel
működtetett ügyfélszolgálatainak ellenőrzése
Személygépkocsi műszaki vizsgájának
hatósági árral kapcsolatos ellenőrzése
Az idegenforgalmi főszezonban végzett
kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, különös tekintettel a
rendezvényekre kitelepült egységekre és
a személyszállító szolgáltatás ellenőrzésére
Szálláshelyekkel kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok feltárása
Utazási irodák által nyújtott tájékoztatások ellenőrzése
A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzése
A villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-,
távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenőrzése a beérkezett
fogyasztói beadványok alapján
Az elektronikus hírközlési szolgáltatás
átfogó ellenőrzése a beérkezett fogyasztói beadványok alapján
Az elektronikus hírközlési szolgáltatók,
valamint a villamosenergia- és földgázszolgáltatók panaszkezelésének vizsgá-

helyszíni ellenőrzés/adatkérés
helyszíni ellenőrzés/adatkérés
helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés/adatkérés
helyszíni ellenőrzés/adatkérés
adatkérés
helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés/adatkérés
helyszíni ellenőrzés/adatkérés
helyszíni ellenőrzés/adatkérés

adatkérés

adatkérés
adatkérés
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lata
A reklámtevékenységre, a reklámközvetítésre és a médiahirdetési felületek (reklámhelyek) értékesítésére vonatkozó
rendelkezések megtartásának ellenőrzése
A KPIR rendszerben található, valamint a
RAPEX riasztással érintett veszélyes
termékek keresése a hagyományos,
valamint az online kereskedelmi forgalomban
A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek egész éven át tartó,
laboratóriumi vizsgálattal egybekötött
ellenőrzése
A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható játékok
egész éven át tartó, laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése
Csecsemő és kisgyermek ruházati termékek, lábbelik laboratóriumi vizsgálattal
egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése
Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése
Falazóelemek és kerámia burkolólapok
piacfelügyeleti ellenőrzése
Porszívók energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzése
A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható
bébikompok és gyermeketetőszékek
laboratóriumi vizsgálattal egybekötött
piacfelügyeleti ellenőrzése
Műanyag kerti bútorok laboratóriumi
vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti
ellenőrzése
Festékek és lakkok illékony szerves
vegyület (VOC) tartalmának monitoring
vizsgálata
Fényforrások laboratóriumi vizsgálattal
egybekötött ellenőrzése
Kül- és beltéri fényfüzérek és karácsonyi
villamos dekorációs termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése

adatkérés

helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés/mintavétel

helyszíni ellenőrzés/mintavétel

helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés/adatkérés
helyszíni ellenőrzés/adatkérés
helyszíni ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés/mintavétel

helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés/adatkérés
helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés/mintavétel
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Fa és műanyag játékok laboratóriumi
vizsgálata
Gyermekeknek szánt maszkok és jelmezek laboratóriumi vizsgálata
Játékkerékpárok és a be- és ráülhetős
egyéb gyermekjárművek laboratóriumi
vizsgálata
Szezonális termékek ellenőrzése a megtévesztő jelölés tükrében
Kozmetikai termékek laboratóriumi vizsgálata
„Mentes” élelmiszerek laboratóriumi
vizsgálata a megtévesztő jelölés tükrében
Mézek laboratóriumi vizsgálata
Háztartási textiltermékek laboratóriumi
vizsgálata
A tanévkezdéshez szükséges iskolaszerek laboratóriumi vizsgálata
A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban kapható felnőtt ruházati textiltermékek laboratóriumi vizsgálata
A hagyományos és az online kereskedelmi forgalomban megtalálható étrend
kiegészítők, valamint nagy izomerő kifejtését elősegítő élelmiszerek laboratóriumi
vizsgálata a megtévesztő jelölés tükrében
Mosó- és tisztítószerek laboratóriumi
vizsgálata
Előrecsomagolt termékek névleges
mennyiségének ellenőrzése
Bőrrel érintkező termékek laboratóriumi
vizsgálata
Tejek és vajak laboratóriumi vizsgálata a
megtévesztő jelölés tükrében
Képző szervek tevékenységének tematikus ellenőrzése
Szakoktatók tevékenységének tematikus
ellenőrzése
Iskolavezetők tevékenységének tematikus ellenőrzése

helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés/mintavétel

helyszíni ellenőrzés/mintavétel

helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés/mintavétel
helyszíni ellenőrzés/mintavétel
Január, Március, Május, Augusztus, Október,
November, December, heti vezénylés szerint
Február, Március, Április, Május, Július,
Szeptember, December,
heti vezénylés szerint
Június,
heti vezénylés szerint
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helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

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
Április,
heti vezénylés szerint
Május, Június, Július, Augusztus,
heti vezénylés szerint
Szeptember, Október,
heti vezénylés szerint
November, December,
heti vezénylés szerint
Február 27-Március 1;
Április 10-12;
Május 15-17;
Július 24-26;
Szeptember 18-20;
Október 16-18;
November 20-22.
Február 27-Március 1

Gyalogos átkelőhelyek ellenőrzése
Vasúti átjárók forgalombiztonsági felülvizsgálata
Közlekedési létesítmények építésének
ellenőrzése
Pótalkatrész és tartozékgyártók, felújítók,
és forgalmazók tematikus ellenőrzése
A klímaberendezés javítók (feltöltők)
tematikus ellenőrzése
A menetíró (tachográf) műhelyek tematikus ellenőrzése
A járműbontók tematikus ellenőrzése

ECR ellenőrzési akció

Vizsgáló állomás ellenőrzési akció
Képző szervek hirdetési- és reklámtevékenységének ellenőrzése akció (közlekedési és fogyasztóvédelmi)
A közúti forgalomban résztvevő járművezetők gyakorlati oktatásának ellenőrzése
akció
Egyéni vállalkozói tevékenység
Vitamin tartalmú étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése
Étrend-kiegészítő készítmények közül a
kiemelt célcsoportot képező interneten
forgalmazott potencianövelő és fogyás
elősegítés céljából forgalmazott termékek
célzott vizsgálata
Időskori makula degenerációs betegségben szenvedőknek szolgáló speciális gyógyászati célra szánt - tápszer címke,
valamint célzott laboratóriumi vizsgálatának elvégzése

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

közúti ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés

Június 18-22.

helyszíni ellenőrzés

Július 16-20.

helyszíni ellenőrzés

2018. teljes év

folyamatos

iratellenőrzés

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel
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Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:
- anyatej-helyettesítő tápszer
Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése:
- csecsemők és kisgyermekek számára
készült bébiétel
Bölcsődés korosztály (1-3 éves) étkezésének vizsgálata
Országos diétás étkeztetés felmérése
Hazai, kozmetikumot előállító cégek
teljes körű komplex ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve
Óvodai és általános iskolai közétkeztetés
szúrópróbaszerű táplálkozásegészségügyi vizsgálata
Jogerős határozattal kitiltott étrendkiegészítő készítmények ellenőrzése
Az OGYÉI által megküldött kifogásolt
notifikációs igazolások kivizsgálása
Iskolabüfék és élelmiszer árusító automaták ellenőrzése
Nemdohányzók védelmében történő
hatósági ellenőrzés. A szórakoztató és
vendéglátóipari egységek munkaidőn túli
vizsgálata a nem kijelölt dohányzóhelyen
történő dohánytermék és az e-cigaretta
fogyasztás tekintetében.
Bőr/pH semleges feliratos intim vagy
hámlasztó kozmetikai termékek pH ellenőrzése
Arc-testpakolás, vagy arcmaszk kozmetikai termékek nehézfém tartalmának
ellenőrzése
Leöblítendő kozmetikai termékek
Methylisothiazolonone /MI/ tartalmának
ellenőrzése
Tartósítószermentes feliratos kozmetikai
termékek tartósítószer tartalmának ellenőrzése
Napozószer kozmetikai termékek
Benzofenon-3 tartalma
Fodrász szolgáltatást nyújtó egységek
ellenőrzése

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés
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Web áruházak próbavásárlással egybekötött ellenőrzése
-kozmetikai termékek
Szex üzletek (ennek hiányában egyéb
üzletek) intim területre ajánlott kozmetikai
termékeinek vizsgálata
Forgalomban lévő kozmetikai termékek
címke ellenőrzése
"Forgalmazás befejezése" nyilatkozat
alapján lezárt ügyekben szereplő kozmetikai termékek ellenőrzése
Felelős személy adatbázis – kozmetikai
termékek bejelentése CPNP rendszerben
A korszerű védőnői módszertan szerint
végzett védőnői szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges szűrőeszközök felmérése
Közfinanszírozott fogszabályozás tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatók személyi, tárgyi, szakmai környezeti
feltételeinek ellenőrzése
Az otthoni szakápolási szolgálatok ápolásszakmai, személyi, tárgyi, szakmai
környezeti feltételeinek, valamint szakmai
tevékenységének ellenőrzése
Az otthoni hospice ellátás ápolásszakmai, személyi, tárgyi, szakmai környezeti
feltételeinek, valamint a szakmai tevékenységének ellenőrzése
Biocid termékek jogszerű forgalmazhatóságának ellenőrzése
A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések
elvégzése
A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel kapcsolatos hatósági ellenőrzések
elvégzése
Az életkorhoz kötött védőoltásokat végző
egészségügyi szolgáltatók hűtőtároló
kapacitásának felmérése kérdőív segítségével, illetve helyszíni ellenőrzés lefolytatásával
Alapellátási rendelők (fogorvos, háziorvos) higiénés ellenőrzése
Móricz Zsigmond Görögkatolikus

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Internetes felület ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.

Helyszíni ellenőrzés, CPNP rendszerben lévő adatok ellenőrzése

2018. január 01 -2018. december 31.

folyamatos

jegyzőkönyv

2018. december 31.

2018. március 1. – december 31.

2018. március 1. – december 31.
2018. március 1. – december 31.

2017. március 1. - november 30.: ellenőrzések
lefolytatása; 2018. december 1. - december
31.: ellenőrzések eredményeinek összefoglalása
2018. március 1. - november 30.: ellenőrzések
lefolytatása; 2018. december 1. - december
31.: ellenőrzések eredményeinek összefoglalása
2019. március 1. - november 30.: ellenőrzések
lefolytatása; 2018. december 1. - december
31.: ellenőrzések eredményeinek összefoglalása
A vizsgálatok végzése az ellenőrzési időszakban folyamatos.

Helyszíni ellenőrzés

2018. május 1. - november 15.

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

2018. május 1. - szeptember 5.

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

Kérdőíves felmérés:
2018. február 01. - 2018. április 30.
Helyszíni ellenőrzés:
2018. május 01. - 2018. december 31.

2018. február 01.-2018. december 31.

Kérdőíves felmérés, helyszíni ellenőrzés

2018. január 01 -2018. december 31.

Nyilvántartott egységek 20%-nak ellenőrzése

Helyszíni ellenőrzés

2017/2018-as tanév

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
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Kéttannyelvű Általános Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
Óvoda és Bölcsőde fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Szent Anna Katolikus Általános Iskola
fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Szent Péter és Pál Görögkatolikus Általános iskola fenntartójának törvényességi
ellenőrzése
Szent Péter és Pál Görögkatolikus Óvoda fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Nagyvarsányi Református Általános
Iskola és Óvoda fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Bolyai János Gimnázium és Általános
Iskola fenntartójának törvényességi ellenőrzése
Csigaház Korai Fejlesztő Központ, Pedagógiai Szakszolgálat fenntartója törvényességi ellenőrzése
Almafa Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója törvényességi ellenőrzése
Délibáb Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója törvényességi ellenőrzése
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium fenntartója törvényességi
ellenőrzése
Luther Márton Kollégium fenntartója
törvényességi ellenőrzése
Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója törvényességi ellenőrzése
Lónyai Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója törvényességi ellenőrzése
Csuha Antal Baptista Általános Iskola
fenntartója törvényességi ellenőrzése
Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő
Óvodája fenntartója törvényességi ellen-

dokumentum bekérés
2017/2018-as tanév

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2017/2018-as tanév

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév
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fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

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

őrzése
István Király Baptista Általános Iskola
fenntartója törvényességi ellenőrzése
Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem
Óvodája fenntartója törvényességi ellenőrzése
KOSZISZ Királyfalvi Miklós Általános Isk.
fenntartója törvényességi ellenőrzése
KOSZISZ Szent István Gimnázium és
Szakközépiskola fenntartója törvényességi ellenőrzése
Karrier- Adó Szakképző Iskola fenntartója törvényességi ellenőrzése
Angyalok Kertje Görögkatolikus Bölcsőde
és Óvoda fenntartója törvényességi ellenőrzése
Nagyhalászi Református Óvoda fenntartója törvényességi ellenőrzése
Tiborszállási "Nyitnikék" Adventista Óvoda fenntartója törvényességi ellenőrzése
Újfehértói Református Általános Iskola és
Óvoda fenntartója törvényességi ellenőrzése
Nyírbátori Református Általános Iskola
fenntartója törvényességi ellenőrzése
Abigél Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk., AMI,
Szakképző Isk., Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Kollégium fenntartója törvényességi ellenőrzése
Alexandra Általános Iskola és Gimnázium fenntartója törvényességi ellenőrzése
Szent László Katolikus Szakközépiskola,
Ált. Iskola, Kollégium és Óvoda fenntartója törvényességi ellenőrzése
Báthory István Kat. Gimn. és
Szakközépisk. fenntartója törvényességi
ellenőrzése
Bárka Baktalórántházi Református Óvoda fenntartója törvényességi ellenőrzése
Bethlen Gábor Gimnázium, Ált. Isk.,
Óvoda és AMI fenntartója törvényességi
ellenőrzése
Palásti László Általános Iskola és Óvoda
fenntartója törvényességi ellenőrzése

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 1. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

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

Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakiskola fenntartója törvényességi
ellenőrzése
Computer School Informatikai és Gazdasági Szakképző Iskola fenntartója törvényességi ellenőrzése
DuoArt Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója törvényességi ellenőrzése
Jókai Mór Ref. Ált. Iskola fenntartója
törvényességi ellenőrzése
Kálvin János Református Általános Iskola
fenntartója törvényességi ellenőrzése
Kedvesház Kollégium fenntartója törvényességi ellenőrzése
Kolibri AMI fenntartója törvényességi
ellenőrzése
Kölcsey Ferenc Református Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsőde fenntartója
törvényességi ellenőrzése
LEONARDO MÉDIA AKADÉMIA Szakképző Iskola és Gimnázium fenntartója
törvényességi ellenőrzése
Manualart Alapfokú Művészeti Iskola
fenntartója törvényességi ellenőrzése
Mátrix Szakképző Iskola fenntartója törvényességi ellenőrzése
Mesterképző Középiskola és Szakiskola
fenntartója törvényességi ellenőrzése
Premier Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója törvényességi ellenőrzése

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

Rétközi Szakközépiskola és Szakiskola
fenntartója törvényességi ellenőrzése

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

School of Business Üzleti és Művészeti
Szakképző Iskola fenntartója törvényességi ellenőrzése

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

Szent György Katolikus Óvoda, Iskola
fenntartója törvényességi ellenőrzése

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola fenntartója törvényességi ellenőrzése
Tessedik Sámuel Szakképző Iskola és
Gimnázium fenntartója törvényességi
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fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés

fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
fenntartói /intézményi adatszolgáltatás,
dokumentum bekérés
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 ellenőr-

ellenőrzése

zés
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

Tomsits Rudolf Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója törvényességi ellenőrzése

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két
Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Óvoda fenntartója törvényességi ellenőrzése

2014-től eltelt időszak

2018. 2. félév

Balkányi Barackvirág Óvoda hatósági
ellenőrzése

2017/2018-as nevelési év

2018. 1. félév

Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda hatósági ellenőrzése

2017/2018-as nevelési év

2018. 1. félév

Dankó Pista Egységes Óvoda- Bölcsőde,
Általános Iskola, Középiskola, Kollégium
és Alapfokú Művészeti Iskola hatósági
ellenőrzése

2017/2018-as nevelési év

2018. 1. félév

Bökönyi Barota Mihály Óvoda hatósági
ellenőrzése

2017/2018-as nevelési év

2018. 1. félév

Hajlika Népi Hagyományőrző Óvoda
Érpatak hatósági ellenőrzése

2017/2018-as nevelési év

2018. 1. félév

Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola hatósági ellenőrzése

2017/2018-as nevelési év

2018. 1. félév

Ficánka Egységes Óvoda és Bölcsőde
hatósági ellenőrzése

2017/2018-as nevelési év

2018. 1. félév

Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda hatósági ellenőrzése

2017/2018-as nevelési év

2018. 1. félév

Szakolyi Micimackó Óvoda hatósági
ellenőrzése

2017/2018-as nevelési év

2018. 1. félév

Riskó Ignác Óvoda hatósági ellenőrzése

2017/2018-as nevelési év

2018. 1. félév

Pátyodi dr. Antall József Oktatási Kulturális és Szabadidő Központ Óvodája
Konyhája és Közösségi Színtere hatósági ellenőrzése

2017/2018-as nevelési év

2018. 1. félév

intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés

Porcsalmai Napközi Otthonos Óvoda
hatósági ellenőrzése

2017/2018-as nevelési év

2018. 1. félév

intézményi adatszolgáltatás, dokumentum bekérés és/vagy helyszíni ellenőrzés
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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

Tyukodi Csodák Világa Óvoda hatósági
ellenőrzése

2017/2018-as nevelési év

2018. 1. félév

MESTERKÉPZŐ Középiskola hatósági
ellenőrzése

2017/2018-as tanév

2018. 1. félév

Kölcsey Ferenc Gimnázium hatósági
ellenőrzése

2017/2018-as tanév

2018. 1. félév

Bolyai János Gimnázium és Általános
Iskola hatósági ellenőrzése

2017/2018-as tanév

2018. 1. félév

Nyárády Mihály Általános Iskola hatósági
ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hatósági ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Tunyogmatolcsi Petőfi Sándor Általános
Iskola hatósági ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Rakovszky Sámuel Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola hatósági ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Vasmegyeri Megyer Vezér Általános
Iskola hatósági ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Ölbey Irén Általános Iskola hatósági
ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Szamosszegi Általános Iskola hatósági
ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Fábiánházi Általános Iskola hatósági
ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola
hatósági ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Vántus István Általános Iskola hatósági
ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola hatósági ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév
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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,
2016/2017-es tanév 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 ellenőr-

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola hatósági ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola hatósági ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Dr. Jósa István Általános Iskola hatósági
ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Németh Lili Általános Iskola hatósági
ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Ópályi Jókai Mór Általános Iskola hatósági ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Jánkmajtisi Móricz Zsigmond Általános
Iskola hatósági ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

Szatmárcsekei Kölcsey Ferenc Általános
Iskola hatósági ellenőrzése

2018/2019-es tanév

2018. 2. félév

2018. évi
2018. évi

2018. március
2018. március

zés
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
iratbekérés és helyszíni ellenőrzés
iratbekérés és helyszíni ellenőrzés

2018. évi

2018. április

iratbekérés és helyszíni ellenőrzése

2018. évi

2018. április

iratbekérés és helyszíni ellenőrzése

2018. évi

2018. október-november

iratbekérés

Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hatósági ellenőrzése
Nyírmeggyesi Arany János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hatósági ellenőrzése

Újfehértó, temető üzemeltetése
Napkor, temető üzemeltetése
Keletfa Kft., temetkezési szolgáltató
ellenőrzése
Részvét Plusz Kegyelet Kft. temetkezési
szolgáltató ellenőrzése
Társasházkezelői és ingatlankezelői
tevékenység ellenőrzése
ECOMISSIO Kft., Tiszavasvári
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt.,
Tiszavasváriegységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
DBM Zrt. Erőmű - Szakoly, 0296/2. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása

II. negyedév
éves ellenőrzés
éves ellenőrzés

helyszíni ellenőrzés
II. negyedév
helyszíni ellenőrzés

éves ellenőrzés

II. negyedév
helyszíni ellenőrzés
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PANNONGREEN Kft. (NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.) Nyíregyháza
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
VEOLIA Zrt. (Tiszántúli Hőtermelő Kft.)
Nyíregyháza
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
FGSZ Földgázszállító Zrt. Beregdaróc,
128/5. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Észak-Alföldi Környezet-gazdálkodási
Kft. Nyíregyháza, 02354/5. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Észak-Alföldi Környezet-gazdálkodási
Kft. Kisvárda, 068/17. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Észak-Alföldi Környezet-gazdálkodási
Kft. Nagyecsed, 0188/19. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Nyír-Flop Kft. Ibrány, 0129/2. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Nyír-Flop Kft. Szakoly, 0287/20. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Nyír-Flop Kft. Demecser, 0342/10-11.
hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.,
Nagyhalász, 0346/1. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.,
Nyíregyháza, 02350/4. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
SWISS KRONO Kft. (Interspan Kft.)
Vásárosnamény,

éves ellenőrzés

II. negyedév
helyszíni ellenőrzés

éves ellenőrzés

II. negyedév
helyszíni ellenőrzés

éves ellenőrzés

III. negyedév
helyszíni ellenőrzés

éves ellenőrzés

I. negyedév
helyszíni ellenőrzés

éves ellenőrzés

I. negyedév
helyszíni ellenőrzés

éves ellenőrzés

I. negyedév
helyszíni ellenőrzés

éves ellenőrzés

II. negyedév
helyszíni ellenőrzés

éves ellenőrzés

II. negyedév
helyszíni ellenőrzés

éves ellenőrzés

II. negyedév
helyszíni ellenőrzés

éves ellenőrzés

II. negyedév
helyszíni ellenőrzés

éves ellenőrzés

II. negyedév
helyszíni ellenőrzés

éves ellenőrzés

III. negyedév
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helyszíni ellenőrzés

egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
TRANZIT-FOOD Kft. (Gastor Baromfi
Kft.), Nyírbátor
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft., Kálmánháza
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
MASTER-GOOD Kft., Kisvárda
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PROFIT (TRANS) FOOD Kft., Tiszavasvári (I.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PROFIT (TRANS) FOOD Kft., Tiszavasvári (II.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Tranzit-Food Kft. Nyírgelse, Debreceni u.
1.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Várda-Baromfihús Kft., Kékcse, 063/7.
hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátortrade Kft., Nyírbátor (Biogáz I.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátortrade Kft., Nyírbátor (Biogáz II.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft. Nyírjákó, 092/7. hrsz.
állati melléktermék feldolgozó
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
AGROPOOL Kft. Tiszadob, 0312/7. hrsz.
baromfitelep
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Balsai Broyler Kft., Balsa, 063/5-13. hrsz.
egységes környezethasználati engedély-
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helyszíni ellenőrzés

ben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Baktalórántháza
(039/1.)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Balkány, 0807/7,10.
hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Barabás, 0824/3.
hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Ibrány, 034/15. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Petneháza, 073/8.
hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Baromfi-Coop Kft., Tiszaszalka, 027/8,9.
hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátorbik Kft., Nyírbátor, 0224/8. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátor-Trade Kft. Nyírbátor, 0223/2,5,6,7;
0224/2-3. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bátor-Trade Kft. Nyírbátor, 0224/10;
0232/2-4..
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
TRANZIT-KER ZRt. (Bátortrade Kft.) –
Nyírbátor, 0391/1. hrsz. (Váradi tag)
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
TRANZIT-KER ZRt. (Bátortrade Kft.) –
Nyírmeggyes, 0110/8-9. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
B-CER AGRO Kft., Beregsurány, 0204/5.
hrsz.
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egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Böszörményi Állattenyésztő Kft., Újfehértó, 0437. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Demeter Balázs egyéni vállalkozó, Ibrány, 0273. hrsz.
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 engedélyben foglaltak betartása
DOB-TAK Kft. Tiszadob (IV.)
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
Háda Zoltán egyéni vállalkozó, Rétközberencs, 051/7-8. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Kelet-Grain Kft., Ököritófülpös, 033/1.
hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
KOTASZ Kft. Nyírmada, 0135/3. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Poncsák Béla egyéni vállalkozó, Ajak,
020/43. hrsz.
egységes környezethasználati engedély-
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ben foglaltak betartása
Rétköz-Gabona Kft., Nyírmada, 0142.
hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
ifj. Sebők László egyéni vállalkozó, Demecser-Borzsova tanya
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Tisza Attila egyéni vállalkozó, Tornyospálca0144/34-36.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Uralgo Kft., Terem, 0485/5,7-8; 0453/2-3;
0457/2.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Várda Broiler Kft., Nyíribrony, 0200/15.
hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Tarnamajor Kft., Nyírbátor 0353/1;
0348/10; hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
ATAK-MADA Kft., Hetefejércse, 089/1.
hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Agro-City Mezőgazdasági ZRt., Nyírtelek,
041/45. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
AGROGÁZ Kft., Nyíregyháza, 01044/5.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Bakó György, Őr, 057/8. sertés telep
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Dombka 2003 ZRt. Dombrád, 0178/3.
hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
F-1 Kft., Jármi, 026/3. hrsz.
egységes környezethasználati engedély-
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helyszíni ellenőrzés

ben foglaltak betartása
Maladupi Termelő, Feldolgozó és Szolgáltató Kft., Tiszadob, 073/1. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
MÉKER Kft. (SZALKA-PIG Kft.), Mátészalka, 0119/5-9. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Németh Állattenyésztési Kft., Nagykálló,
0490. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PEGANOR Kft. (Tiszántúli Vágósertés
Előállító és Értékesítő Kft.), Fehérgyarmat, 0235/2. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PIG és Hús Kft., Vásárosnamény,
0460/1-4. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
PIG és Hús Kft., Nyírmada, 015/5. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
TRIAGRO Kft., Nyírcsaholy, 0276/7-10.
hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
TRIAGRO Kft., Tunyogmatolcs, 081.
hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
VÁ-PIG Kft., Vállaj, 064/35. hrsz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
Ardagh Metal Kft., Vaja, Rohodi u. 1-3.
sz.
egységes környezethasználati engedélyben foglaltak betartása
SZOVIKER Kft. Mátészalka, Jármi u. 20.
Lakatos- és festőüzem
VONJ Kft. Vaja, 038/4. hrsz. broiler telepelőzetes vizsg.
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KAMOWE Kft. Nyíregyháza Bodnár MÉH
hulladékgazdálkodás ellenőrzése (autóbontó)
Bodnár MÉH Kft. Kisvárda, hulladékgazdálkodás (autóbontó)
Moravecz Autó Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)
Szilent Kft. Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)
Francia Autók Bontója Nyíregyháza,
hulladékgazdálkodás (autóbontó)
Roncs Merci Bt. Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)
Nyírség MÉH Kft. Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)
Barker Kft. Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)
Bontócentrum.hu Kft. Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)
Bontócentrum.hu Kft. Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)
Tóth Béla Vásárosnamény, hulladékgazdálkodás (autóbontó)
Dobos László Mátészalka, hulladékgazdálkodás (autóbontó)
Rudi és Pataki Kft. Nyíregyháza, hulladékgazdálkodás (autóbontó)
Barker Kft. Vaja hulladékgazdálkodás
(autóbontó)
TUMO Kft. Nyíregyháza hulladékgazdálkodás (autóbontó)
Jap Team Kft. Nyíregyháza hulladékgazdálkodás (autóbontó)
Korall Parfüm Kft. Ibrány hulladékgazdálkodás (autóbontó)
HM Arzenál Zrt., Nyírtelek, Szakmunkásképző, levegőtisztaság-védelem
Kertész János egyéni vállalkozó, Fényeslitke levegőtisztaság-védelem
Médiaszolgáltató és támogató levegőtisztaság-védelem.
Siuletta Kft. levegőtisztaság-védelem
A.T.T. Kft. Rakamaz levegőtisztaságvédelem)
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Ferment Hungary Kft. Tiszavasvári levegőtisztaság-védelem
Kurucz Zoltán Sándor, Mérk, 056/41
levegőtisztaság-védelem
Nyíregyháza Pláza levegőtisztaságvédelem.
Sunland Kft., Nyírtura levegőtisztaságvédelem
Bittner Kft., Vásárosnamény levegőtisztaság-védelem
Nádró-bi-ver-an Kft., levegőtisztaságvédelem
Grafit Nyomda Kft., levegőtisztaságvédelem
Vega-Impex Kft., Jármi, levegőtisztaságvédelem
Villkisz Kft., Nyh, Derkovits u., levegőtisztaság-védelem
Tóth Béla, Fehérgyarmat, levegőtisztaság-védelem
Sütőkar Kft. Nyíregyháza levegőtisztaság-védelem.
O&GD Central Kft., Penészlek, levegőtisztaság-védelem
Gémtech Kft., Napkor, levegőtisztaságvédelem
Speciál Mobil Kft., Kisvárda, levegőtisztaság-védelem
Magyar Posta Zrt., Mátészalka, Kálvin
tér, levegőtisztaság-védelem
Pentafrost Kft., Vasmegyer, levegőtisztaság-védelem
Nyír-Gabona Kft., Nyírbátor, levegőtisztaság-védelem)
Nyír-Gabona Kft., Nyírbátor, levegőtisztaság-védelem)
Borzsa-Tex Bt., Nyíregyháza
zajvédelem
Garai Istvánné, Nyíregyháza
zajvédelem
Hajzer András, Nyíregyháza
zajvédelem
Horváth Istvánné, Nyíregyháza
zajvédelem
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Özv. Hunyadvári Jánosné, Nyíregyháza
zajvédelem
Kovász Pékség Kft. Nyíregyháza zajvédelem
Efoami Kft. Nyíregyháza zajvédelem
Hexachem Kft. Bököny zajvédelem
Verland Group Kft. Nyíregyháza zajvédelem
Botos Eco Plast. Kft. Nyírbátor zajvédelem
MCE Kft. Nyíregyháza zajvédelem
10 darab műszeres zajmérés
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
Nemzeti támogatással megvalósult beruházások ellenőrzése
A gyümölcsösök termeléshez kötött támogatásához kapcsolódó feltételek ellenőrzése
Kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének ellenőrzése
2017/2018 évi vadgazdálkodási terv
végrehajtásának ellenőrzése
2017/2018 évi vadazonosító jel elszámolás ellenőrzése
2017/2018 évi trófeabemutatás kötelezettség ellenőrzése
Halgazdálkodási tervek végrehajtásának
ellenőrzése
Haltelepítések ellenőrzése
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2018. év

2018.09.01.-2018.12.01.
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2018.07.01.-2018.10.15.

helyszíni szemle
helyszíni szemle

2018. év

2018.05. 01.-2018.10.31.

helyszíni szemle

1993-2004

2018.10.30-2018.11.30

helyszíni ellenőrzés

2018

2018.05-2018.09

helyszíni ellenőrzés

2018.04.30-2018.06.30

2018.04.30-2018.06.30

helyszíni ellenőrzése

2017.03.01-2018.02.28

2018.03.20-2018.08.31

2017.03.01-2018.02.28

2018.03.20-2018.08.31

2017.03.01-2018.02.28

2018.03.20-2018.08.31

2017.január 01

2018.07 01-2018.12.31

helyszíni ellenőrzés

2018.03.01-2018.04.30
2018.09.01-2018.10.30

2018.03.01-2018.04.30
2018.09.01-2018.10.30
2018.01.01-02.15.
2018.04.01-05.15
2018.07.01-08.15
2018.10.01-11.15

helyszíni ellenőrzés

Mezei őrszolgálatokhoz kapcsolódó támogatási igények ellenőrzése
2017.10.01-2018.09.30
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adatszolgáltatás alapján végzett adminisztratív ellenőrzés
adatszolgáltatás alapján végzett adminisztratív ellenőrzés
adatszolgáltatás alapján végzett adminisztratív ellenőrzés

negyedévente beterjesztett támogatási
kérelem alapján végzett adminisztratív
ellenőrzés

Mezőgazdasági tevékenységek célvizsgálata
A kölcsönzött munkavállalók munkakörülményeinek célvizsgálata
Építőipari-kivitelezési tevékenység munkavédelmi
saját kezdeményezésű célvizsgálata
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.)
Korm. rendelet 2018. január 01. napjától
hatályos rendelkezéseinek megtartására
irányuló célvizsgálat
A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatására
vonatkozó alapvető szabályok érvényre
juttatására – különös tekintettel a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségre – irányuló akcióellenőrzés
A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási,
halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és
italgyártási alágazatok területén működő
munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata
Építőipari-kivitelezési tevékenység munkaügyi saját kezdeményezésű célvizsgálata
Harmadik országba szállítandó (export)
ellenőrzésköteles termékek berakóhelyen
végzett növény-egészségügyi ellenőrzése.
Harmadik országba szállítandó (export)
ellenőrzésköteles termékek termőhelyi
növény-egészségügyi ellenőrzése (termőhelyi szemle, export előzetes vizsgálat).
Re-export termékek növényegészségügyi ellenőrzése (re-export
vizsgálat).
A növény-egészségügyi előírásoknak
nem megfelelő import, export vagy reexport szállítmányok feltartóztatása,

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás,
iratbemutatás
Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás,
iratbemutatás

2018. II-III. negyedév

Irányító hatóság utasítása szerint

2018. I. és IV. negyedév

Irányító hatóság utasítása szerint

2018. május

Irányító hatóság módszertani útmutatója szerint

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás,
iratbemutatás

2018. március-április

Irányító hatóság utasítása szerint

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás,
iratbemutatás

2018. június-július

Irányító hatóság utasítása szerint

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás,
iratbemutatás

2018. szeptember-október

Irányító hatóság utasítása szerint

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás,
iratbemutatás

2018. május

Irányító hatóság módszertani útmutatója szerint

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás,
iratbemutatás

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés
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A közösségen belüli áruszállítás szúrópróbaszerű ellenőrzése a külön utasításban meghatározottak szerint. Együttműködés a NAV-val EKÁER ellenőrzésekben.
A termelők növény-egészségügyi nyilvántartásba vétele, regisztrációs számmal történő ellátása, az előírások betartásának ellenőrzése.
A növényútlevél rendszer működtetése, a
felhasználás, az áru nyomonkövethetőségének ellenőrzése
Fa-csomagolóanyag gyártók, forgalmazók, hőkezelést végző cégek ellenőrzése.
A kereskedelemben használt facsomagolóanyagok ellenőrzése.
Raktározott termények növényegészségügyi ellenőrzése.
Az előírásoknak megfelelő minősítési és
ellenőrzési rendszerben előállított, minőségtanúsított szaporító- és ültetvényanyagok előállításának ellenőrzése erdészeti szaporítóanyagok, - szőlő, gyümölcs, - zöldség, - burgonya, - vetőmag szaporító anyag előállítás ellenőrzése.
A zárlati, illetve az EU által előírt károsítók felderítése a diagnosztikai szakemberek által elkészített kiegészítő módszerleírások alapján, előfordulásuk esetén a
szükséges intézkedések megtétele. Az
elsőfokú növény-egészségügyi hatósági
feladatok ellátása.
A növény-egészségügyi információs
rendszer PHYSAN, AIR működtetése
Az engedélyköteles termékek forgalmazása, vásárlása során az előírásoknak
megfelelő személyi, tárgyi feltételek meglétének és a nyilvántartási kötelezettségek betartásának ellenőrzése.
Engedélyköteles termékek mintavétele a
minőségi jellemzők ellenőrzésére.
Kérelemre a lejárt szavatossági idejű
engedélyköteles termékek mintavétele

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, egyeztetés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos

Iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Kérelem alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés
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analitikai vizsgálatra a szakmailag indokolatlan veszélyes hulladék képződés
megelőzése céljából.
Az engedélyköteles termékek felhasználása során az előírásoknak megfelelő
személyi, tárgyi feltételek meglétének és
a nyilvántartási kötelezettségek betartásának ellenőrzése. A növényvédelmi
tevékenység munkavégzési körülményeinek, illetve a növényvédelmi technológiai
fegyelem betartásának ellenőrzése.
A növényvédelmi védekezések során a
szállítás, raktározás szabályainak, a
növényvédelmi gépek alkalmasságának
és az előírt nyilvántartások meglétének,
illetve naprakész vezetésének ellenőrzése.
A légi növényvédelemre vonatkozó előírások (szakirányító jelenléte, légi járművezető növényvédelmi továbbképzésének érvényessége, tevekénységhez
szükséges engedélyek meglétének ellenőrzése, előírt nyilvántartások vezetése, az alkalmazott készítmény felhasználhatósága, stb.) betartásának ellenőrzése, bejelentések nyilvántartása.
Az Kölcsönös Megfeleltetés, AKG, ÖKO
ellenőrzések végrehajtása.
Az ökológiai tanúsító szervezetek által
kezdeményezett termelői ellenőrzések
végrehajtása, illetve időközönként helyszíni ellenőrzés
Az ökológiai gazdálkodásból származó
növény, illetve növényi termékek
növényvédőszer-maradék tartalmának
vizsgálata céljából mintavétel.
Felszólítás károsítók elleni védekezésre,
közérdekű, állami védekezés, illetve
megsemmisítés elrendelése, növényvédelmi szabálysértés kezdeményezése.
I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények
vásárlására és felhasználására jogosító
igazolványok kiadása – az EU tagállamok állampolgárai részére is –, nyilvántartása és a vásárlói jogosultság meglét-

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

kiválasztás alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés, kockázatbecslés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Iratellenőrzés
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ének ellenőrzése.
A légi mezőgazdasági munkavégzésre
jogosító engedélyek kiadása, nyilvántartása
A használati jogosultság meglétének
ellenőrzése. Szakhatósági tevékenység
ellátása kis- és nagykereskedelmi növényvédő szer forgalmazás beindításánál.
Határállomásokon, kereskedelmi egységekben és termőhelyeken történő mintavétel növényi termékből a megengedett
növényvédő szer maradék tartalom ellenőrzése céljából.
Megkeresésre, bejelentésre részvétel
növényvédelmi káresetek, panaszok
kivizsgálásában.
Elsőfokú hatósági feladatok ellátása a
parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos külterületi ingatlanok esetében, továbbá a
belterületi ingatlanok esetében a növényvédelmi bírság kiszabásánál.
Ökológiai gazdálkodással kapcsolatos
ügyekben a tanúsító szervezet kezdeményezése alapján elsőfokú hatósági
feladatok ellátása a 34/2013. (V. 14.) VM
rendelet szerint
A NIR működtetése, adatokkal feltöltése
és továbbítása az NÉBIH NTAI Növényvédelmi Technológia Fejlesztési és Koordinációs Osztály részére, országos
feldolgozás.
Periodikus jelentések megyei elkészítése
és felterjesztése az NÉBIH NTAI Növényvédelmi Technológia Fejlesztési és
Koordinációs Osztálya részére. „A károsító helyzet alakulása és várható következményei” címmel táv-előrejelzési kiadvány elkészítése.
Zöldség-Gyümölcs kereskedelmi tevékenység regisztrálása
Zöldség-Gyümölcs regisztrált belföldi
forgalmazók ellenőrzése
Zöldség-Gyümölcs kivitel-, behozatal
ellenőrzése

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés
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Harmadik országba szállítandó (export)
ellenőrzésköteles termékek berakóhelyen
végzett növény-egészségügyi ellenőrzése.
Harmadik országba szállítandó (export)
ellenőrzésköteles termékek termőhelyi
növény-egészségügyi ellenőrzése (termőhelyi szemle, export előzetes vizsgálat).
Re-export termékek növényegészségügyi ellenőrzése (re-export
vizsgálat).
A növény-egészségügyi előírásoknak
nem megfelelő import, export vagy reexport szállítmányok feltartóztatása,
A közösségen belüli áruszállítás szúrópróbaszerű ellenőrzése a külön utasításban meghatározottak szerint. Együttműködés a NAV-val EKÁER ellenőrzésekben.
A termelők növény-egészségügyi nyilvántartásba vétele, regisztrációs számmal történő ellátása, az előírások betartásának ellenőrzése.
A növényútlevél rendszer működtetése, a
felhasználás, az áru nyomonkövethetőségének ellenőrzése
Fa-csomagolóanyag gyártók, forgalmazók, hőkezelést végző cégek ellenőrzése.
A kereskedelemben használt facsomagolóanyagok ellenőrzése.
Raktározott termények növényegészségügyi ellenőrzése.
Az előírásoknak megfelelő minősítési és
ellenőrzési rendszerben előállított, minőségtanúsított szaporító- és ültetvényanyagok előállításának ellenőrzése erdészeti szaporítóanyagok, - szőlő, gyümölcs, - zöldség, - burgonya, - vetőmag szaporító anyag előállítás ellenőrzése.
A zárlati, illetve az EU által előírt károsítók felderítése a diagnosztikai szakemberek által elkészített kiegészítő módszerle-

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, egyeztetés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés
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írások alapján, előfordulásuk esetén a
szükséges intézkedések megtétele. Az
elsőfokú növény-egészségügyi hatósági
feladatok ellátása.
A növény-egészségügyi információs
rendszer PHYSAN, AIR működtetése
Engedélyköteles termékek mintavétele a
minőségi jellemzők ellenőrzésére.
Kérelemre a lejárt szavatossági idejű
engedélyköteles termékek mintavétele
analitikai vizsgálatra a szakmailag indokolatlan veszélyes hulladék képződés
megelőzése céljából.
Az ökológiai gazdálkodásból származó
növény, illetve növényi termékek
növényvédőszer-maradék tartalmának
vizsgálata céljából mintavétel.
Határállomásokon, kereskedelmi egységekben és termőhelyeken történő mintavétel növényi termékből a megengedett
növényvédő szer maradék tartalom ellenőrzése céljából.
A NIR működtetése, adatokkal feltöltése
és továbbítása az NÉBIH NTAI Növényvédelmi Technológia Fejlesztési és Koordinációs Osztály részére, országos
feldolgozás.
Periodikus jelentések megyei elkészítése
és felterjesztése az NÉBIH NTAI Növényvédelmi Technológia Fejlesztési és
Koordinációs Osztálya részére. „A károsító helyzet alakulása és várható következményei” címmel táv-előrejelzési kiadvány elkészítése.
Zöldség-Gyümölcs kivitel-, behozatal
ellenőrzése
Zöldség-Gyümölcs kivitel-, behozatal
ellenőrzése az ipari feldolgozásra szánt
termékek esetében
Monitorig mintavételek végrehajtása.
Harmadik országból származó növényegészségügyileg nem vizsgálatköteles
növények, növényi termékek, illetve
egyéb anyagok szúrópróbaszerű növényegészségügyi ellenőrzése (szúrópróba-

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos

Iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Kérelem alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés, kockázatbecslés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, NÉBIH mintavételi terv alapján

Helyszíni ellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés
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szerű import vizsgálatok) Az EU növényegészségügyi rendszerének részeként,
tagországi kötelezettségből adódóan,
harmadik országból származó növényegészségügyileg vizsgálatköteles növények, növényi termékek, illetve egyéb
anyagok növény-egészségügyi ellenőrzése (import vizsgálatok)
A megyei kijelölésű kultúrákban a zárlati,
veszélyes és egyéb károsítók fellépésének differenciált megfigyelése. A járványhelyzet megítélését alátámasztó, a
hatósági tevékenységet és döntéseket
megalapozó szakmai információk felterjesztése az NÉBIH NTAI Növényvédelmi
Technológia Fejlesztési és Koordinációs
Osztályához a károsító helyzet alakulásáról. Tájékoztató jelentések megküldése
március végétől november végéig az
NÉBIH NTAI Növényvédelmi Technológia Fejlesztési és Koordinációs Osztály
részére, illetve országos szintű tájékoztató jelentés készítése.
Elvégzi növény-egészségügyi és növényvédelmi károsító diagnosztikai vizsgálatokat
Elvégzi az engedélyköteles termékek
(növényvédő szerek, termésnövelő
anyagok) hatósági engedélyezési vizsgálatait
Elvégzi a növény-egészségügyi felügyelet számára a zárszolgálati intézkedések
megalapozását szolgáló laboratóriumi
vizsgálatokat működtetett minőségbiztosítási rendszerében
Szervezi, működteti a megyei növényvédelmi előrejelzési rendszert, tájékoztatja
a termelőket a növényvédelmi előrejelzés
adatairól és tájékoztatást ad az országos
előrejelzés részére
Végrehajtja az engedélyköteles termékekkel, alkalmazott vagy alkalmazásra
kerülő technológiákkal, a termelést közvetlenül vagy potenciálisan veszélyeztető
károsítókkal kapcsolatos biológiai, tech-

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, NÉBIH utasítás alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, bejelentés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, megrendelés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, megrendelés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos, megrendelés alapján

Helyszíni-/iratellenőrzés
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nológiai kísérleteket, vizsgálatokat
Feltárja a növényvédelmi problémák
okait, javaslatot tesz a szükséges intézkedésre
Az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzés
várható száma: kb. 800. (Esetleges hatáskör növekedés miatt, 1000 db.) A
NÉBIH 2018. 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. Ebből
kifolyólag az ellenőrzi tervet, csak március közepén ismerjük meg.
Körülbelüli értékeket tudunk mondani a
tavalyi évből kifolyólag.
Mezőgazdasági tevékenységek célvizsgálata
A kölcsönzött munkavállalók munkakörülményeinek célvizsgálata
Építőipari-kivitelezési tevékenység munkavédelmi
saját kezdeményezésű célvizsgálata
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.)
Korm. rendelet 2018. január 01. napjától
hatályos rendelkezéseinek megtartására
irányuló célvizsgálat
A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatására
vonatkozó alapvető szabályok érvényre
juttatására – különös tekintettel a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségre – irányuló akcióellenőrzés
A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási,
halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és
italgyártási alágazatok területén működő
munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata
Építőipari-kivitelezési tevékenység munkaügyi
saját kezdeményezésű célvizsgálata

2018.04.01.-2019.03.31.

Folyamatos

Helyszíni-/iratellenőrzés

2018 01.01. – 2018.12.31.

Folyamatos, hatósági állatorvosonkénti

NÉBIH hatósági útmutató alapján

2018. II-III. negyedév

Irányító hatóság utasítása szerint

2018. I. és IV. negyedév

Irányító hatóság utasítása szerint

2018. május

Irányító hatóság módszertani útmutatója szerint

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás,
iratbemutatás

2018. március-április

Irányító hatóság utasítása szerint

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás,
iratbemutatás

2018. június-július

Irányító hatóság utasítása szerint

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás,
iratbemutatás

2018. szeptember-október

Irányító hatóság utasítása szerint

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás,
iratbemutatás

2018. május

Irányító hatóság módszertani útmutatója szerint

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás,
iratbemutatás
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Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás,
iratbemutatás
Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás,
iratbemutatás

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
Fogyasztóvédelmi ellenőrzés

Ellenőrzési időszak
egész évben
egész évben
tárgyhó 20-ig
egész évben

Ellenőrzés ütemezése
5 vállalkozót érint/hó
2 települést érint/ év
2 munkáltatót érint/ hó
2 munkáltatót érint/ hó

Ellenőrzés eszköze
iratellenőrzés, helyszíni
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés
helyszíni ellenőrzés

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.)

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
személyi 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
személyi kapacitásának függvényében;

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

évente egy alkalommal

2018. I. – IV. negyedév
negyedévente 5 fő egyéni vállalkozó

Iratbekéréssel meglévő dokumentumok alapján (szakképesítés, üzleti bejelentő, PSZÁF
engedély)

A szórakoztató és vendéglátóipari egységek munkaidőn túli vizsgálata a nem kijelölt dohányzóhelyen történő dohánytermék és az ecigaretta fogyasztás tekintetében.

2018. május 15. - szeptember
15.

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan

Munkaidőn túli helyszíni ellenőrzés

A természetes fürdőhelyekkel, fürdővizekkel kapcsolatos hatósági
ellenőrzések elvégzése

2018. május 1. - november 15.

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

A szezonálisan üzemelő medencés fürdőkkel kapcsolatos hatósági
ellenőrzések elvégzése
Egészségügyi intézmények (Fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény) Legionellával kapcsolatos ellenőrzése
Az életkorhoz kötött védőoltásokat végző egészségügyi szolgáltatók hűtőtároló kapacitásának felmérése kérdőív segítségével, illetve
helyszíni ellenőrzés lefolytatásával

2018. május 1. - szeptember 5.
2018. március 1. - október 31.

2018. február 01. - december 31.
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Az ellenőrzési időszakban folyamatosan
Az ellenőrzési időszakban folyamatosan
Kérdőíves felmérés: 2018.II.01. IV.30.
Helyszíni ellenőrzés: 2018.V.01.
- XII.31.

Iratbekérés alapján

Helyszíni ellenőrzés
Helyszíni ellenőrzés
Kérdőíves felmérés, helyszíni
ellenőrzés

Az otthoni szakápolási szolgálatok ápolásszakmai, személyi, tárgyi,
szakmai környezeti feltételeinek, valamint szakmai tevékenységének ellenőrzése

2018. január 1. - december 31.

Az otthoni hospice ellátás ápolásszakmai, személyi, tárgyi, szakmai
környezeti feltételeinek, valamint a szakmai tevékenységének ellenőrzése

2018. január 1. - december 31.

Biocid termékek jogszerű forgalmazhatóságának ellenőrzése

2018. január 1. - december 31.

Vitamin tartalmú étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzése

2018. március 1. - szeptember 1.

Időskori makula degenerációs betegségben szenvedőknek szolgáló
speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer címke, valamint célzott
laboratóriumi vizsgálatának elvégzése

2018. március 1. - december 31.

Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek forgalmazásának ellenőrzése: - anyatej-helyettesítő tápszer

2018. március 1. - december 31.

Bölcsődés korosztály (1-3 éves) étkezésének vizsgálata

2018. március 1. - szeptember 1.

Óvodai és általános iskolai közétkeztetés szúrópróbaszerű táplálkozás-egészségügyi vizsgálata (háromszori étkeztetés 1 élelmezési napjának vizsgálata tápanyagszámítással, laboratóriumi vizsgálattal kiegészítve.)
Arc-testpakolás, vagy arcmaszk kozmetikai termékek nehézfém
tartalmának ellenőrzése
Bőr/pH semleges feliratos intim vagy hámlasztó kozmetikai termékek pH ellenőrzése
Leöblítendő kozmetikai termékek Methylisothiazolonone /MI/ tartalmának ellenőrzése
Tartósítószermentes feliratos kozmetikai termékek tartósítószer
tartalmának ellenőrzése

2018. március 1. - december 31.
2018. március 1. - december 31.
2018. március 1. - december 31.
2018. március 1. - december 31.
2018. március 1, december 31.
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Ell. előkészítése: 2018.I.1.-II.28.;
Ell. lefolytatása: 2018.III.01.–
XI.30.;
Ell. eredményeinek összefoglalása: 2018.XII.01.–XII.31.
Ell. előkészítése: 2018.I.01. –
II.28.;
Ell. Lefolytatása: 2018.III.01.XI.30.;
Ell. eredményeinek összefoglalása: 2018.XII.01.-XII.31.
Az ell. időszakban folyamatosan.
Az ellenőrzési időszakban folyamatosan.
Az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: az ellenőrzési időszakban a vizsgálatot végző
laboratóriummal egyeztetett
időpontban
Az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: az ellenőrzési időszakban a vizsgálatot végző
laboratóriummal egyeztetett
időpontban
Az ellenőrzési időszakban folyamatosan. Laboratóriumi mintavételezés: az ellenőrzési időszakban a vizsgálatot végző
laboratóriummal egyeztetett
időpontban
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, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel
Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

Napozószer kozmetikai termékek Benzofenon-3 tartalma
Folyékony mosószer gélkapszulák külső csomagolásának ellenőrzése az 1297/2014/EU bizottsági rendelet követelményeinek való
megfelelés vonatkozásában lakossági forgalomba kerülő mosószerek esetén
Fogyasztóvédelmi szezonális ellenőrzés (húsvéti, karácsonyi időszak)

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 ingatlannyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson, az Inytv. szerinti
jogi képviselőnek az ingatlan-nyilvántartásért 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.
A Korm. rend. 8. § alapján a járási (fővárosi kerületi) hivatal ellenőrzi a biztonsági okmányok felhasználását.

2018. március 1. - december 31.

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés, mintavétel

2018. március 1. - november 15.

Az ellenőrzési időszakban folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés

2018. március és december
hónapokban

Az ellenőrzési időszakban (március és december) folyamatosan.

Helyszíni ellenőrzés
A általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (továbbiakban: Ákr.) 98102. §-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.

2014. április 01. napjától 2018.
november 30.
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2018. december 01. napjától
2018. december 31. napjáig.

A járási hivatal a biztonsági
okmányt kezelő jogi képviselőnél
és 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, átadási-átvételi és visszaszolgáltatási
kötelezettségek betartását. Az
ellenőrzés az Ákr. 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 kapcsola-

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. (továbbiakban:
Inytv.) alapján a Vásárosnaményi Járási Hivatal illetékességi területén a TakarNet felhasználók adatlekérdezései jogszerűségének és
a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése. A legfontosabb
biztonsági előírásokat a rendszer üzemeltetője, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali
Főosztálya (BFKH FTFF) és a felhasználó között létrejövő egyedi
szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák. Az ellenőrzés
célja a TakarNet adatlekérdezésekkel kapcsolatos visszaélések
visszaszorítása. A 383/2016. (XII.02.) Korm. rend. 39. § (1) bekezdése alapján az ellenőrzésre az igénybevevő székhelye, illetve ha
a szolgáltatás igénybevétele attól eltérő telephelyen történik, a
telephely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal.

2018. január 1. napjától 2018.
december 31. napjáig.
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Az ellenőrzési időszakon belül
negyedévente.

tos 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
nyilvántartás-, 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 napig kell megfizetni.
Az Ákr. 98-102. §-a és az Inytv.
75. §-a, valamint a Földművelésügyi Minisztérium Földügyi
Főosztály iránymutatása alapján
a
számítógépes
ingatlannyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a
biztonsági előírások betartását
az ingatlanügyi hatóság és a
rendszer üzemeltetője a (2)-(3)
bekezdések szerint vezetett
naplóból, annak a BFKH FTFF
által készített [Inytv. 81. § (1)
bek.] naplózott adatok összevetésével ellenőrzi, illetve a naplózott lekérdezések jogszerűségének az azok alapjául szolgáló

iratok vizsgálatával, helyszíni
ellenőrzés keretén belül.

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

A hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási
kötelezettség teljesítésének
ellenőrzése rendszeres feladata
az ingatlanügyi hatóságnak a
termőföldről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény (továbbiakban:
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Az ellenőrzési időszakon belül
folyamatos.

A járási hivatal ellenőrzi a
TakarNet szolgáltatás igénybevételét, így különösen az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok jogszerű felhasználását, a díjmentesség
jogszerű igénybevételét, illetve a
továbbszolgáltatási tilalom betartását Az ellenőrzés az Ákr. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével – előzetes értesítés (időpont egyeztetés) megküldésével
az
igénybevevő
székhelyén/telephelyén történik.
Az ellenőrzés során az igénybevevő köteles az ellenőrzést végzővel együttműködni és számára
az iratokat – a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások figyelembevételével – rendelkezésre
bocsátani. A rendszer igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek megsértése esetén a
járási hivatal bírságot szabhat ki.
A bírság legkisebb összege
tizenötezer, legmagasabb öszszege százezer forint. A bírság
mértékét az ellenőrzés során
feltárt jogsértés összes körülményére tekintettel kell meghatározni. A bírságot az annak kiszabásáról rendelkező határozat
jogerőre emelkedésétől számított tizenötödik napig kell megfizetni.
Helyszíni szemle, ortofotó (műholdas felvételek).
Az
ellenőrzési
ütemtervben
foglalt időpontok az időjárási
körülmények, illetve az egyedi
bejelentések számától függően
változhatnak. A helyszíni szem-

kikényszerítése felhívással, szükség szerint földvédelmi bírság
kiszabásával.

Tfvt.) 5. § (5) bekezdése értelmében. Átfogó jellegű ellenőrzést a gazdálkodási, időjárási
viszonyokhoz igazodóan 2018.
június 3. napjától október 30.
napjáig terveznek a járási hivatalok.
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léről előzetesen értesíti a hivatal
az érintetteket hirdetmény útján.
Helyszíni szemlét folytat le. A
helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv felvétele történik az Ákr.
alapján. Jogszabálysértés megállapítása esetén a földhasználó
előzetes felszólítása történik a
jogszabálysértés megszüntetésére. Jogszabálysértés esetén
földvédelmi bírság kiszabása
történik. Szükség szerint más
hatóságok értesítése. 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 véglegessé válásától számított 30 napon
belül kell megfizetni. Az ingatlanügyi hatóság a kötelezettségek elmulasztása miatt kiszabott
földvédelmi bírság megfizetésére
kötelező és véglegessé vált
határozatának egy példányát
közli a földügyi igazgatási feladatkörben eljáró mezőgazdasági igazgatási szervvel.

Az ellenőrzés eszköze helyszíni
szemle, a BFKH FTFF által
megküldött távérzékeléses (műholdas felvételek) veszélyeztetettségi térképek alapján.

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.

2018. június 30-ig a hasznosítási
kötelezettség keretein belül.
2018. július 1. napjától várhatóan
2018. október 5. napjáig a parlagfű elleni védekezés jogszabályi rendelkezései alapján.
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Az ellenőrzési időszakon belül
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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
parlagfű-veszélyeztetett
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, földhasználati 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 elrendelése 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 Élelmiszerláncbiztonsági és Földművelésügyi
Főosztálya állapít meg. A bírság
alapja a parlagfűvel borított
terület nagysága, a borítottság
mértéke.
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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 2018. évben június 3. napjától
október 30. napjáig terjed.

Az ellenőrzési időszakon belül
folyamatos.

Művelési ág változtatás bejelentésének ellenőrzése, földminősítési
mintaterek helytállóságának vizsgálata: A termőföldről szóló 2007.
évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 3. § -a kimondja, hogy a
termőföld művelési ágának megváltoztatását – az erre vonatkozó
külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően be kell jelenteni az
ingatlanügyi hatóságnak. A mulasztóval szemben bírságot kell
kiszabni, a szankciókat a Tfvt. 24. § és a 25. § rendelkezései tartalmazzák.
Művelési ág változás esetén:
Az ellenőrzés tárgya a mező és erdőgazdasági művelés alatt álló
belterületi földek, külterületi termőföldek és termőföldnek nem minősülő kivett művelési ágú ingatlanok (utak, csatornák, beruházási

Az átfogó jellegű ellenőrzés
keretén belül végzett határszemlék alkalmával a gazdálkodási,
időjárási viszonyokhoz igazodóan 2018. évben június 3. napjától
október 5. napjáig terjed.

Az ellenőrzési időszakon belül
folyamatos.
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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 Ákr. előírásai
alapján, jogszabálysértés megállapítása esetén az igénybevevő
felszólítása a jogszabálysértés
megszüntetésére. Jogszabálysértés esetén földvédelmi bírság
kiszabása, szükség szerint más
hatóságok 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.
Helyszíni szemle, ortofotó (műholdas felvételek).
Az
ellenőrzési
ütemtervben
foglalt időpontok az időjárási
körülmények, egyedi bejelentések számától függően változhatnak.
Eljárási lépések: Művelési ág
változás esetén: helyszíni szemle lefolytatása (ütemterv szerint
vagy bejelentés, más hatóság
áttétele alapján), a helyszíni

területek, beruházási célterületek, stb). Az ellenőrzés célja a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét biztosítani.
Földminősítési mintaterek helytállósága:
A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX.29.) FM
rendelet szerint a földminősítési mintatér településenként -a halastó
és a fásított terület művelési ág kivételével - művelési áganként és
minőségi osztályonként az ott előforduló különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére szolgáló terület.
A hivatkozott FM rendelet szerint, ha a mintatér megszűnik, akkor
helyette új mintateret kell kijelölni és a változást a mintatér jegyzéken át kell vezetni.

szemléről jegyzőkönyv felvétele
az Ákr. előírásai alapján, jogszabálysértés megállapítása esetén
az igénybevevő felszólítása a
jogszabálysértés megszüntetésére. Jogszabálysértés esetén
földvédelmi bírság kiszabása,
szükség szerint más hatóságok
értesítése (pl.: hegybíró, erdészeti igazgatóság), a teljesítés
utóellenőrzése, teljesítés (bejelentés) esetén intézkedés az
ingatlan-nyilvántartásban történő
átvezetésről, a felszólítás eredménytelensége esetén ismételt
felhívás a teljesítésre és földvédelmi bírság kiszabása, a vonatkozó jogszabályok szerint eljárási költségek megfizetésére kötelezés. Az ügyfél passzív magatartása esetén – amennyiben a
feltételek fennállnak, a hivatal az
ingatlan-nyilvántartásról
szóló
1997. évi CXLI. törvény 28. § (4)
bekezdése és a földmérési és
térképészeti
tevékenységről
szóló 2012. évi XLVI. törvény 14.
§ -a alapján a munkarészek
(vázrajz) elkészítése mellett
intézkedik a változás átvezetéséről, a felmerült eljárási költségeket az ügyfél köteles megfizetni.
Földminősítési mintatér esetében: a változások kigyűjtése az
ingatlan-nyilvántartás részeiből
(tulajdoni
lap,
ingatlannyilvántartási térkép), megszűnt
földminősítési mintaterek törlése
a tulajdoni lapról, ingatlannyilvántartási térképről, mintatér
jegyzékből, helyszíni szemle
lefolytatása és az új mintatér
kijelölése, a változás átvezetése
a tulajdoni lapon és az ingatlannyilvántartási térképen, illetve a
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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 termőföldeket
érintő be nem jelentett más célú
hasznosítások feltárása megtörténjen.
Átfogó jellegű ellenőrzés a gazdálkodási, időjárási viszonyokhoz igazodóan 2018. évben
június 3. napjától október 5.
napjáig terjed.
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Az ellenőrzési időszakon belül
folyamatos.

mintatér
jegyzékben.
Alkalmazható szankció: A Tfvt.
24. § (1) bekezdése értelmében
földvédelmi bírságot köteles
fizetni az, aki művelési ág megváltozásának bejelentését elmulasztja.
Helyszíni szemle, ortofotó (műholdas felvételek)
Eljárási lépések: az ügyfél,
szakhatóság (ok) értesítése az
eljárás megindításáról,
helyszíni szemle lefolytatása,
jegyzőkönyv (feljegyzés) felvétele: az ügyre vonatkozó lényeges
nyilatkozatok,
megállapítások,
körülmények rögzítése az Ákr.
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, 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

Álláskeresési nyilvántartás
(nyilvántartásba vétel, szüneteltetés, törlés)
Álláskeresési ellátások
(álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, egyöszszegű kifizetés, visszakövetelés)
Munkaerő-közvetítés

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

negyedévente

negyedévet követő hónap utolsó
napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap utolsó
napjáig

negyedévente

negyedévet követő hónap utolsó
napjáig

Közérdekű munkavégzés
Képzés
Támogatás
(Uniós forrás: bérköltség támogatás, bértámogatás, lakhatási támogatás, vállalkozóvá válási támogatás)
Támogatás
(hazai forrás: bértámogatás, lakhatási támogatás, munkahelymegőrző támogatás, vállalkozóvá válási támogatás, elhelyezkedési
támogatás)
Közfoglalkoztatás
Foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálat
Közfoglalkoztatás ellenőrzése a települési önkormányzatoknál
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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.
előre meghatározott darabszámban, szúrópróbaszerű kiválasztással
előre meghatározott darabszámban, szúrópróbaszerű kiválasztással
előre meghatározott darabszámban, szúrópróbaszerű kiválasztással
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