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A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 

2018. évi 

hatósági ellenőrzési terve 

 

 

 

I. 

Ellenőrzés tárgya 

 

Települési segélyezési eljárás 

1. Az ellenőrzés célja:  

a) Füzesgyarmat Város Önkormányzata átruházott hatáskörében nyújtott szociális ellátás 

(települési támogatás ) eljárásában az ügyfél által benyújtott kérelmek tartalma megfelel-e 

a valóságnak, 

b) A döntés során figyelembe vett tényállások megállapításának jogszerűsége 

 

2. Az ellenőrzés módja:  

Az 1. a) pont alapján helyszíni ellenőrzés, környezettanulmány készítése – 

szúrópróbaszerűen kiválasztott eljárásban, havi 2 alkalommal, az 1. b) pont alapján 

szúrópróba szerűen kiválasztott ügyiratok kiválasztásával évente 2 alkalommal. 

 

3. Felelős: 1. a) pont alapján a szociális ügyintéző, aki a települési támogatásról hozott 

határozat előkészítéséért felel, az 1. b) pont alapján a jegyző. 

 

Közterület általános rendje 

1. Az ellenőrzés célja:  

A közterület-felügyelő ellenőrzési ütemterve alapján a naplójába bejegyzett észrevételek, 

és azokra tett intézkedések hatékonyságának növelése a szebb városkép és közterület 

érdekében 

 

2. Az ellenőrzés módja: 

A közterület-felügyelő ellenőrzési ütemterve naplóba bejegyzett észrevételek 

valódiságának helyszíni ellenőrzése, a tett intézkedések jogszerűségének és 

eredményességének vizsgálata, szúrópróba szerűen kiválasztott ellenőrzési körzet utcáiban 

2 hetente. 

3. Felelős: az aljegyző. 

 

Adóbevallások és teljesítésük 

1. Az ellenőrzés célja:  

a) Építményadó bevételek növelése, adóelkerülés megakadályozása 

b) Idegenforgalmi adóbevételek növelése, adóelkerülés megakadályozása 

 

2. Az ellenőrzés módja:  

Az 1. a) pont szerint a bevallások utólagos ellenőrzése a műszaki csoport 

közreműködésével, február – március - április hónapban. 



Az 1. b) pont szerint, folyamatos turisztikai szezonban helyszíni szemle keretében, az 

összes szállásadóra kiterjedően, hetente két alkalommal a hatósági nyilvántartásba 

megjelölt adatok és a vendégforgalomnak megfelelő adófizetés teljes körű ellenőrzése 

 

3. Felelős:  

Az 1. a) pont szerint adóügyi és műszaki csoportvezetők, az 1. b) pont szerint adóügyi 

ügyintéző és közterület-felügyelő. 

 

Önkormányzati rendeletek deregulációja 

1. Az ellenőrzés célja:  

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott 

önkormányzati rendeletekből az egyébként sem alkalmazható fölösleges szabályok 

kiküszöbölése, valamint a tényleges jogalkalmazási hatást kifejtő, szabályozás 

egyszerűsítése, a jogszabályi felhatalmazásnak megfelelő rendeletek előkészítése.  

 

2. Az ellenőrzés módja:  

Az önkormányzati rendeletek 2017. szeptember 30-ig történő folyamatos és módszeres 

átvizsgálása, szükség esetén módosító rendeletek Képviselő-testület elé terjesztése. 

 

3. Felelős: a jegyző 

 

II. 

Ellenőrzés időszaka 

Az ellenőrzési terv II. pontjában meghatározott ellenőrzési területeken 2018. január 1 – 

2018. december 1. közötti időszakban kerül végrehajtásra. 

 

III. 

Ellenőrzés lezárása 

A Jegyző az ellenőrzési tervben foglalt, valamint az ellenőrzési tervben nem szereplő, de 

az ellenőrzési időszakban lefolytatott ellenőrzések végrehajtásáról, annak eredményéről az 

ellenőrzési időszak lezárását követő 60 napon belül ellenőrzési jelentést készít, amelyben 

beszámol a lefolytatott ellenőrzések számáról, az ellenőrzések eredményéről, a 

megállapított jogsértések típusairól, a kiszabott szankciókról. a jelentést a Képviselő-

testület elé terjeszti. 

 

Az ellenőrzési tervet és jelentést a jegyző a város honlapján (www.fuzesgyarmat.hu ) 

közzéteszi. 

 

 

Füzesgyarmat, 2015. december 10.  

 

Dr. Blága János  

jegyző 

 

 

 

Záradék: A Hatósági Ellenőrzési Tervet Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a ……./2017. (XII.21.) önkormányzati határozatával jóváhagyta. 

http://www.fuzesgyarmat.hu/

