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A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VECSÉSI JÁRÁSI HIVATALA  
2020. ÉVI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE 

 
 
 
1. Szociális igazgatási hatáskörben eljárva: 

a) időskorúak járadékára, valamint ápolási díjra való jogosultságok felülvizsgálata 

Az ellenőrzés jogalapja: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (4) 

bekezdés a) pontja 

Az ellenőrzés tárgya: az időskorúak járadékára való jogosultsági feltételek 

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 

Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 

 

b) aktív korúak ellátására való jogosultságok felülvizsgálata 

Az ellenőrzés jogalapja: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (4) 

bekezdés 

Az ellenőrzés tárgya: foglakoztatást helyettesítő támogatásra, valamint egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultsági feltételek   

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 

Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 

 

2. Gyámhatósági hatáskörben eljárva: 

a) védelembe vételek (megelőző pártfogás) felülvizsgálata 

Az ellenőrzés jogalapja: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

68. § (5) bekezdése  

Az ellenőrzés tárgya: a védelembe vétel fenntartásának indokoltsága 

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, helyszíni szemle, jegyzőkönyvi nyilatkozatok 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 

Az ellenőrzést végzi: Gyámügyi Osztály 

 

b) nevelésbevételek felülvizsgálata  

Az ellenőrzés jogalapja: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

80/A. § 

Az ellenőrzés tárgya: a nevelésbe vétel fenntartásának szükségessége  

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, helyszíni szemle, jegyzőkönyvi nyilatkozatok 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 

Az ellenőrzést végzi: Gyámügyi Osztály 

 

c) cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett személyek vagyonának kezelése 

Az ellenőrzés jogalapja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:23, a gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 158. §-a,  

Az ellenőrzés tárgya: gondnokok vagyonkezelői tevékenysége, gazdálkodás gondossága 
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Az ellenőrzés eszköze: számadás, adatkérés, okirati bizonyítás, jegyzőkönyvi nyilatkozatok 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan  

Az ellenőrzést végzi: Gyámügyi Osztály 

 

d) kiskorúak vagyonának kezelése, szerződéskötések, hagyaték visszautasítása 

Az ellenőrzés jogalapja: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:15, a gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 16/A. §, 150. 

§, 156. § 

Az ellenőrzés tárgya: szülők jognyilatkozat a gyermek érdekében áll-e 

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, helyszíni szemle 

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 

Az ellenőrzést végzi: Gyámügyi Osztály 

 

3. Általános igazgatási hatáskörben eljárva: 

a) temetkezési szolgáltatók és temetők ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására 

kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rend. 59. § a) és b) pontjai, valamint 61/A. § 

Az ellenőrzés tárgya: temetkezési szolgáltatók tevékenysége, valamint a temetők fenntartásával és 

üzemeltetésével összefüggő feladatellátás  

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, helyszíni ellenőrzés  

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint bejelentés alapján 

Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 

 

b) egyéni vállalkozók ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19/A. § 

Az ellenőrzés tárgya: az egyéni vállalkozói nyilvántartás közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása érdekében annak ellenőrzése, hogy az egyéni vállalkozó 

működése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek.  

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, ügyfél meghallgatása, interneten hozzáférhető kötelező 

nyilvántartásokból történő lekérdezéssel 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten 

Az ellenőrzést végzi: Kormányablak Osztály 

 

c) üzletszerű társasház- és ingatlankezelők ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 

ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről 

és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm.rendelet 5-6. § 

Az ellenőrzés tárgya: a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az 

ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység folytatásához szükséges feltételek változása 

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, okirati bizonyítás, ügyfél meghallgatása   

Az ellenőrzés ütemezése: folyamatosan 

Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 
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4. Egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörben eljárva: 

Az ellenőrzés jogalapja: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet. 38. § és 4. melléklet alapján 

Az ellenőrzés tárgya: fogyasztóvédelmi, munkaügyi, munkavédelmi, népegészségügyi 

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés, helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: külön ellenőrzési terv alapján ütemezetten, valamint bejelentés alapján  

Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály és a járási hivatalvezető által kijelölt további szervezeti egységek 

 

5. Településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos hatáskör: 

a) a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésére 

vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban Tvtv.), a 

településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 

Az ellenőrzés tárgya: a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 

elhelyezésére vonatkozó szabályok  

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1. - 2020. december 31.  

Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály  

 

b) a közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó szabályok 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés jogalapja: Tvtv. 11/G. §, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés 

8/B. § (1) bekezdés 

Az ellenőrzés tárgya: a Tvtv. 11/G. §-ban meghatározott szabályok betartása 

Az ellenőrzés eszköze: adatkérés, nyilatkozattételre való felszólítás, iratbekérés, közterület-felügyelet 

értesítése 

Az ellenőrzés ütemezése: 2020. április 1. - 2020. december 31. 

Az ellenőrzést végzi: Hatósági Osztály 

 
 

Vecsés, 2020. április 


