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Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Ellenőrzési Terve

2021. 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya három szervezeti egységből
áll.  Törvényességi  Felügyeleti  Osztály,  Hatósági  Felügyeleti  Osztály,  Oktatási
Osztály

Jelen ellenőrzési terv két szervezeti  egység vonatkozásában készült  el,  tekintettel
arra,  hogy  a  Törvényességi  Felügyeleti  Osztály  a  helyi  önkormányzatok,  a
nemzetiségi  önkormányzatok,  valamint  önkormányzati  társulások  törvényességi
felügyeletét folyamatosan ellátja.

Felügyeleti  ellenőrzéseit  a  Miniszterelnökség  által  meghatározott  központilag
egységesen  kiadott  témaellenőrzés  egészíti  ki.  2021.  évre  vonatkozó  ezen
témaellenőrzést elrendelő intézkedés az ellenőrzési terv 1.sz. Mellékletét képezi.

A Hatósági Főosztály Oktatási Osztály 2021. évre tervezett ellenőrzései 

Köznevelési intézmények hatósági ellenőrzése

Az ellenőrzéssel érintett ágazat/ellenőrzés tárgya: 

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  végzi  a  megye  területén  működő  köznevelési
feladatot ellátó intézmények hatósági ellenőrzését

Az ellenőrzés jogalapja:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

A  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  229/2012.  (VIII.28.)
Korm. rendelet

Hatósági Főosztály
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., Tel:(32)620-526, Fax: (32)620-180

e-mail: hatosag.foosztaly@nograd.gov.hu



Az ellenőrzés tárgya, célja:

A köznevelési feladatokat ellátó hatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a
köznevelési  intézmény  jogszabályi  feltételeknek  megfelelő  működését,  ennek
keretén belül a köznevelési intézményben az egyenlő bánásmód követelményére, a
kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, az osztály-, csoportlétszámra, a
gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, a tanulmányok alatti
és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására, az alkalmazási feltételekre, a
kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára, a minimális (kötelező)
eszközök  és  felszerelések  meglétére,  a  köznevelési  feladatok  ingyenességére,  a
tankönyvek  és  más  tanulói  felszerelések  biztosítására,  a  tanulói  fegyelmi  eljárás
megszervezésére,  lefolytatására,  a  döntéshozatalra  vonatkozó  rendelkezések
megtartását.

Az ellenőrzés formája: 

Előzetes adatszolgáltatás és iratbemutatást követő dokumentumvizsgálat, helyszíni
ellenőrzés  útján  (amennyiben  az  adott  időszakban  megengedett  a  helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés ideje: 2021. január 1. -2021. december 31-ig.

Az ellenőrzés helyszíne: A Nógrád Megye illetékességi területén

Az ellenőrzést végző felelős: Munkakör szerinti kormánytisztviselő :dr. Juhászné dr.
Nacheva Lora Plamenova, dr. Katona Noémi)

Egyházi,  magán  és  nemzetiségi  önkormányzati  intézmények  fenntartói
tevékenységének törvényességi ellenőrzése

Az ellenőrzéssel érintett ágazat/ellenőrzés tárgya: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal végzi a megye területén működő egyházi, magán
és  nemzetiségi  önkormányzati  intézmények  fenntartói,  intézményfenntartói
tevékenységének törvényességi ellenőrzését

Hatósági Főosztály
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., Tel:(32)620-526, Fax: (32)620-180
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Az ellenőrzés jogalapja:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

A  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  229/2012.  (VIII.28.)
Korm. rendelet

A  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények
névhasználatáról

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

Az ellenőrzés tárgya, célja: 

A  köznevelési  feladatokat  ellátó  hatóság  legalább  kétévente  végzi  az  egyházi,
magán  köznevelési  intézmény  és  a  nemzetiségi  önkormányzatok  által  fenntartott
köznevelési  intézmény  fenntartói  tevékenységének  törvényességi  ellenőrzését.  A
köznevelési  feladatokat  ellátó  hatóság  a  törvényességi  ellenőrzés  keretében
vizsgálja, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a
működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e.

Az  ellenőrzés  formája:  Előzetes  adatszolgáltatás  és  iratbemutatást  követő
dokumentumvizsgálat

Az ellenőrzés ideje: 2021. január 1.-2021. december 31. között

Az ellenőrzés helyszíne: A Nógrád Megye illetékességi területén

Az ellenőrzést végző felelős:  Munkakör szerinti kormánytisztviselő: dr. Juhászné
dr. Nacheva Lora Plamenova, dr. Katona Noémi    

A  tervezett  ellenőrzések  táblázatos  kimutatása:  jelen  ellenőrzési  terv  2.  sz.
mellékletét képezi. 
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A  Hatósági  Főosztály  Hatósági  Felügyeleti  Osztály  2021.  évre  tervezett
ellenőrzései

Az ellenőrzéssel érintett ágazat/ellenőrzés tárgya: 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal ellenőrzi a megye illetékességi területén működő
helyi önkormányzati szervek hatósági eljárásaiban az Ákr. megfelelő alkalmazását,
valamint  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Járási  Hivatalainak  elsőfokú  hatósági
eljárásaiban  az  Ákr.  megfelelő  alkalmazását,  a  polgármesteri  hivatalnál,  a  közös
önkormányzati  hivatalnál,  a  megyei  közgyűlés  hivatalánál,  a  hatósági  igazgatási
társulásnál felügyeleti szervként ellenőrzést tarthat.  Ellátja továbbá  Nógrád megye
területén működő anyakönyvvezetők anyakönyvi felügyeletét. A Miniszterelnökséget
vezető  miniszter  által  kiadott  ellenőrzési  tervnek  megfelelően  ellenőrzi  a
jogorvoslattal  nem érintett  azon jegyzői  hatáskörbe tartozó államigazgatási  ügyek
felülvizsgálatát, amelyekben nincs ellenérdekű fél.   

Az ellenőrzés jogalapja: 

A  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  járási  (fővárosi,  kerületi)
hivatalokról szóló 86/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 40.§ (5) bekezdése,41.§,42.§44.§
(1) b.) pontja, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 13.§ (2)
bekezdése,  és  az  anyakönyvvezető  és  az  anyakönyvi  szervek  eljárásáról  és
kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szó ló
174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésének b.) pontja. 

Az ellenőrzés tárgya, célja:

Az eljáró hatóságok Ákr. szabályaink megfelelő alkalmazása, a feltárt hiányosságok
felügyeleti  eljárásban  való  reparációja.  A  feltárt  jogalkalmazási  hibák  jövőbeni
előfordulásának megakadályozása, megelőzése. 

Az ellenőrzés formája: 

Előzetes adatszolgáltatás és iratbemutatást követő dokumentumvizsgálat, helyszíni
ellenőrzés  útján  (amennyiben  az  adott  időszakban  megengedett  a  helyszíni
ellenőrzés)

Az ellenőrzés ideje: 2021. január 1. -2021. december 31-ig.

Az ellenőrzés helyszíne: A Nógrád Megye illetékességi területe
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Az ellenőrzést végző felelős: Munkakör szerinti kormánytisztviselő :

Az ellenőrzés 
tervezett 
időpontja

Az ellenőrzés 
tárgya

Ellenőrzött szerv Az ellenőrzés 
jellege és 
módszere

Ellenőrzést végző

2021. 1. félév Adóügyi 
tevékenység 
komplex 
ellenőrzése

Szendehelyi Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 

Az előzetesen 
bekért iktatott 
iratok jegyzékében
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata 
iratbekérés útján. 

Munkaköri 
leírásban adóügyi 
feladatok 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 

(Papp Ildikó)

2021. 1. félév Hagyatéki 
ügyekhez kiállított 
adó-és 
értékbizonyítvány
ok eljárási 
rendjének 
ellenőrzése

Szendehelyi Közös 
Önkormányzati 
Hivatal

Az előzetesen 
bekért iktatott 
iratok jegyzékében
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata 
iratbekérés útján. 

Munkaköri 
leírásban adóügyi 
feladatok 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 

(Papp Ildikó)

2021. 1. félév Vezetési 
jogosultság 
szünetelését 
elrendelő 
döntésekben a 
szünetelés okának,
időtartamának 
jogszerű 
feltüntetése, az 
irányadó eljárási 
szabályok 
érvényesülés, a 
határozatok 
végrehajtására tett
intézkedések 
vizsgálata.

Balassagyarmati 
Járási Hivatal 

Az előzetesen 
bekért iktatott 
iratok jegyzékében
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata 
iratbekérés útján.

A vizsgálatot végző
megítélése alapján
a tárgykörben 
írásbeli beszámoló
is kérhető. 

Munkaköri 
leírásban 
közlekedési 
igazgatási 
feladatok 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 

(Szolnoki Andrea)

Hatósági Főosztály
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., Tel:(32)620-526, Fax: (32)620-180

e-mail: hatosag.foosztaly@nograd.gov.hu



2021. 1. félév A 
mozgáskorlátozott 
személyek 
parkolási 
igazolványával 
összefüggő 
eljárások 
lefolytatásának 
vizsgálata, a 
nyilvántartás 
adatainak 
kezelése. 

Balassagyarmati 
Járási Hivatal

Az előzetesen 
bekért iktatott 
iratok jegyzékében
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata 
iratbekérés útján.

A vizsgálatot végző
megítélése alapján
a tárgykörben 
írásbeli beszámoló
is kérhető. 

Munkaköri 
leírásban a feladat 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 

(Szolnoki Andrea)

2021. 1. félév Jegyzői hatáskörbe
tartozó, 
szálláshely-
szolgáltatási 
tevékenység 
ellenőrzése, 
üzemeltetési 
engedély 
kiadásának 
vizsgálata. 
(Miniszterelnökség
TKF-
1/1903/4/2020 
számú ellenőrzési 
tervében foglaltak 
alapján)

Salgótarján, 
Hollókő

Adat-és 
információgyűjtés,
iratellenőrzés 
(Miniszterelnökség
TKF-
1/1903/4/2020 
számú ellenőrzési 
tervében található
1. és 2. számú 
melléklet alapján)

Munkaköri 
leírásban a feladat 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 

(Urbán Tímea, 
Bedéné Kulhavi 
Orsolya)

2021. 1. félév Anyakönyvi 
területen 
alkalmazandó 
anyagi jogi, illetve 
eljárás jogi 
szabályok 
betartásának 
vizsgálata, különös
tekintettel az 
Elektronikus 
Anyakönyvi 
Nyilvántartási 
Rendszer 
vezetésével 

Berceli Közös 
Önkormányzati 
Hivatal

Helyszíni vizsgálat 
előzetes értesítés 
szerinti 
időpontban. 

Munkaköri 
leírásban 
anyakönyvi 
feladatok 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 
(Ábel Éva)

Hatósági Főosztály
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kapcsolatos 
feladatokra, az 
EAK működése 
során tapasztalt 
problémákra, 
illetőleg ezek 
orvoslására

2021. 1. félév Anyakönyvi 
területen 
alkalmazandó 
anyagi jogi, illetve 
eljárás jogi 
szabályok 
betartásának 
vizsgálata, különös
tekintettel az 
Elektronikus 
Anyakönyvi 
Nyilvántartási 
Rendszer 
vezetésével 
kapcsolatos 
feladatokra, az 
EAK működése 
során tapasztalt 
problémákra, 
illetőleg ezek 
orvoslására

Őrhalmi Közös 
Önkormányzati 
Hivatal

Helyszíni vizsgálat 
előzetes értesítés 
szerinti 
időpontban. 

Munkaköri 
leírásban 
anyakönyvi 
feladatok 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 
(Ábel Éva)

2021. 2. félév Anyakönyvi 
területen 
alkalmazandó 
anyagi jogi illetve 
eljárás jogi 
szabályok 
betartásának 
vizsgálata, különös
tekintettel az 
Elektronikus 
Anyakönyvi 
Nyilvántartási 
Rendszer 
vezetésével 
kapcsolatos 

Balassagyarmati 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 

Helyszíni vizsgálat 
előzetes értesítés 
szerinti 
időpontban. 

Munkaköri 
leírásban 
anyakönyvi 
feladatok 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 
(Ábel Éva)

Hatósági Főosztály
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feladatokra, az 
EAK működése 
során tapasztalt 
problémákra, 
illetőleg ezek 
orvoslására

2021. 2. félév Adóügyi 
tevékenység 
komplex 
ellenőrzése

Diósjenő Az előzetesen 
bekért iktatott 
iratok jegyzékében
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata 
iratbekérés útján. 

Munkaköri 
leírásban adóügyi 
feladatok 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 

(Papp Ildikó)

2021. 2. félév Hagyatéki 
ügyekhez kiállított 
adó-és 
értékbizonyítvány
ok eljárási 
rendjének 
ellenőrzése

Diósjenő Az előzetesen 
bekért iktatott 
iratok jegyzékében
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata 
iratbekérés útján. 

Munkaköri 
leírásban a feladat 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 

(Papp Ildikó)

2021. 2. félév Hadigondozotti 
ellátásokra 
vonatkozó igények
elbírálásának 
vizsgálata

Balassagyarmati 
Járási Hivatal

Az előzetesen 
bekért iktatott 
iratok jegyzékében
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata 
iratbekérés útján. 

Munkaköri 
leírásban a feladat 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 

(Papp Ildikó)

2021. 2. félév Bejelentés és 
működési 
engedély köteles 
kereskedelmi 
tevékenységgel 
kapcsolatos 
hatósági ügyek 
komplex vizsgálata
a 2021. évi 
Országos Hatósági 
Ellenőrzési 
tervben foglalt 
szempontok 

Balassagyarmati 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal, Nőtincsi 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal, Nézsai 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal, 
Mátraterenyei 
Közös 
Önkormányzati 

Helyszíni 
ellenőrzés, adat-és
információkérés, 
iratellenőrzés, 
nyilvántartások 
áttekintése. 

Munkaköri 
leírásban a feladat 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 

(Urbán Tímea, 
Bedéné Kulhavi 
Orsolya) 

Hatósági Főosztály
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alapján (TKF-
1/1808/2/2020) 

Hivatal, Ságújfalui 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal

2021. 2. félév Telephely 
bejelentési és 
telepengedélyezés
i eljárások 
komplex vizsgálata

Kazári Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 

Az előzetesen 
bekért iktatott 
iratok jegyzékében
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata 
iratbekérés útján. 

Munkaköri 
leírásban a feladat 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 

(Urbán Tímea, 
Bedéné Kulhavi 
Orsolya) 

2021. 2. félév A jövedéki adókról
szóló 2016. évi 
LXVIII. törvény 
alapján a 
magánfőzésre 
vonatkozó, jegyzői 
hatáskörbe tartozó
eljárások 
ellenőrzése

Mátraterenyei 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal

Az előzetesen 
bekért iktatott 
iratok jegyzékében
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata 
iratbekérés útján, 
szükség esetén 
helyszíni 
ellenőrzés. 

Munkaköri 
leírásban a feladat 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 

(Kovács Milán)

2021. 2. félév Vadkárral 
kapcsolatos 
jegyzői eljárás 
komplex vizsgálata

Galgagutai Közös 
Önkormányzati 
Hivatal

Az előzetesen 
bekért iktatott 
iratok jegyzékében
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata 
iratbekérés útján. 

Munkaköri 
leírásban a feladat 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 
(Kovács Milán)

2021. 2. félév Vezetési 
jogosultság 
szünetelését 
elrendelő 
döntésekben a 
szünetelés okának,
időtartamának 
jogszerű 
feltüntetése, az 
irányadó eljárási 
szabályok 

Pásztói Járási 
Hivatal

Az előzetesen 
bekért iktatott 
iratok jegyzékében
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata 
iratbekérés útján. 

Munkaköri 
leírásban 
közlekedési 
igazgatási 
feladatok 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 

(Szolnoki Andrea)

Hatósági Főosztály
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., Tel:(32)620-526, Fax: (32)620-180

e-mail: hatosag.foosztaly@nograd.gov.hu



érvényesülés, a 
határozatok 
végrehajtására tett
intézkedések 
vizsgálata.

2021. 2. félév Vezetési 
jogosultság 
szünetelését 
elrendelő 
döntésekben a 
szünetelés okának,
időtartamának 
jogszerű 
feltüntetése, az 
irányadó eljárási 
szabályok 
érvényesülés, a 
határozatok 
végrehajtására tett
intézkedések 
vizsgálata.

Rétsági Járási 
Hivatal

Az előzetesen 
bekért iktatott 
iratok jegyzékében
véletlenszerűen 
kiválasztott ügyek 
vizsgálata 
iratbekérés útján. 

Munkaköri 
leírásban 
közlekedési 
igazgatási 
feladatok 
ellátására kijelölt 
hatósági 
szakügyintéző. 

(Szolnoki Andrea)

Salgótarján,2020. december 15.

dr. Szabó József 

főosztályvezető

Hatósági Főosztály
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., Tel:(32)620-526, Fax: (32)620-180

e-mail: hatosag.foosztaly@nograd.gov.hu



2. sz. melléklet

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY OKTATÁSI OSZTÁLY 

2021. ÉVRE VONATKOZÓ ELLENŐRZÉSI TERVE
(a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján)

Ss
z Az ellenőrzés

terveze  ideje 
Az

ellenőrzés
fajtája

Az ellenőrzés pusa/fő
jogcíme

Az ellenőrzés jellege
(cél/téma/

á ogó/utó- ellenőrzés)

Az ellenőrzés
területei

(helyszíni, adat-
okiratbekérés,

együ )

Az ellenőrzö
fenntartó/
intézmény

Az ellenőrzö
feladatellátási

helyek (int.
egésze v.
konkrét)

Az
ellenőrzés-
ben részt

vevők

1 2021.
február 04.

 – 
április 05.

Hivatalból
indíto

A nem állami
intézményfenntartó

központ által fenntarto
köznevelési intézmény

fenntartói
tevékenységének

törvényességi ellenőrzése;

á ogó ellenőrzés  okiratbekérés
Egyházmegyei

Katolikus Iskolák
Főhatósága

Jó Pásztor
Katolikus Óvoda

 
OM 032031

Salgótarján 1 fő

2 2021.
február 04.

 – 
április 05.

Hivatalból
indíto

A nem állami
intézményfenntartó

központ által fenntarto
köznevelési intézmény

fenntartói
tevékenységének

törvényességi ellenőrzése;

á ogó ellenőrzés okiratbekérés
Egyházmegyei

Katolikus Iskolák
Főhatósága

Páter Bárkányi
János Katolikus

Óvoda, Általános
Iskola és

Gimnázium
OM 202722

Szécsény 1 fő
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2. sz. melléklet

Ss
z Az ellenőrzés

terveze  ideje 
Az

ellenőrzés
fajtája

Az ellenőrzés pusa/fő
jogcíme

Az ellenőrzés jellege
(cél/téma/

á ogó/utó- ellenőrzés)

Az ellenőrzés
területei

(helyszíni, adat-
okiratbekérés,

együ )

Az ellenőrzö
fenntartó/
intézmény

Az ellenőrzö
feladatellátási

helyek (int.
egésze v.
konkrét)

Az
ellenőrzés-
ben részt

vevők

3 2021.
február 04.

 – 
április 05.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés okiratbekérés
+

helyszíni
(amennyiben a

járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Bér Község
Önkormányzata

BÉRI
ANGYALKERT

ÓVODA

OM 202809

Bér 1 fő

4
2021.

február 04.
 – 

április 05.

Hivatalból
indíto

A nem állami
intézményfenntartó

központ által fenntarto
köznevelési intézmény

fenntartói
tevékenységének

törvényességi ellenőrzése;

á ogó ellenőrzés okiratbekérés
Hit Gyülekezete

Uzoni Péter
Gimnázium és

Általános Iskola
OM 200328

Salgótarján 1 fő

5 2021.
február 11.

 – 
április 12.

Hivatalból
indíto

A nem állami
intézményfenntartó

központ által fenntarto
köznevelési intézmény

fenntartói
tevékenységének

törvényességi ellenőrzése;

á ogó ellenőrzés okiratbekérés
SZENDEHELYI

NÉMET
NEMZETISÉGI

ÖNKORMÁNYZAT

Szendehelyi
Német

Nemze ségi
Meserét Óvoda

OM 032151

Szendehely 1 fő
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2. sz. melléklet

Ss
z Az ellenőrzés

terveze  ideje 
Az

ellenőrzés
fajtája

Az ellenőrzés pusa/fő
jogcíme

Az ellenőrzés jellege
(cél/téma/

á ogó/utó- ellenőrzés)

Az ellenőrzés
területei

(helyszíni, adat-
okiratbekérés,

együ )

Az ellenőrzö
fenntartó/
intézmény

Az ellenőrzö
feladatellátási

helyek (int.
egésze v.
konkrét)

Az
ellenőrzés-
ben részt

vevők

6
2021.

február 11.
 – 

április 12.

Hivatalból
indíto

A nem állami
intézményfenntartó

központ által fenntarto
köznevelési intézmény

fenntartói
tevékenységének

törvényességi ellenőrzése;

á ogó ellenőrzés okiratbekérés
Nézsa Szlovák
Nemze ségi

Önkormányzat

Nézsai Mikszáth
Kálmán Szlovák

Nemze ségi
Általános Iskola

OM 032273

Szirák 1 fő

7 2021.
március 1.

 – 
április 29.

Hivatalból
indíto

A nem állami
intézményfenntartó

központ által fenntarto
köznevelési intézmény

fenntartói
tevékenységének

törvényességi ellenőrzése;

á ogó ellenőrzés okiratbekérés
Hibó Tamás
Művésze
Alapítvány

Cogito Általános
Művelődési

Központ
OM 200620

Salgótarján 1 fő

8 2021.
március 1.

 – 
április 29.

Hivatalból
indíto

A nem állami
intézményfenntartó

központ által fenntarto
köznevelési intézmény

fenntartói
tevékenységének

törvényességi ellenőrzése;

á ogó ellenőrzés okiratbekérés
Országos Roma
Önkormányzat

Teleki József
Általános Iskola

és Szakképző
Iskola

OM 201439

Szirák 1 fő
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2. sz. melléklet

Ss
z Az ellenőrzés

terveze  ideje 
Az

ellenőrzés
fajtája

Az ellenőrzés pusa/fő
jogcíme

Az ellenőrzés jellege
(cél/téma/

á ogó/utó- ellenőrzés)

Az ellenőrzés
területei

(helyszíni, adat-
okiratbekérés,

együ )

Az ellenőrzö
fenntartó/
intézmény

Az ellenőrzö
feladatellátási

helyek (int.
egésze v.
konkrét)

Az
ellenőrzés-
ben részt

vevők

9 2021.
március 16.

 – 
május 15.

Hivatalból
indíto

A nem állami
intézményfenntartó

központ által fenntarto
köznevelési intézmény

fenntartói
tevékenységének

törvényességi ellenőrzése;

á ogó ellenőrzés okiratbekérés
Talentum Via

Oktatási és
Szolgáltató

Nonprofit K . 

Pannon
Gimnázium és

Általános Iskola
OM 201600

Balassagyarmat 
Nagyoroszi

1 fő

10 2021.
március 16.

 – 
május 15.

Hivatalból
indíto

A nem állami
intézményfenntartó

központ által fenntarto
köznevelési intézmény

fenntartói
tevékenységének

törvényességi ellenőrzése;

á ogó ellenőrzés okiratbekérés
Sziltop Oktatási

Nonprofit
Közhasznú
Korlátolt

Felelősségű
Társaság 

Balassi Bálint
Gimnázium 
OM 200052

Salgótarján
Bátonyterenye

1 fő

11 2021.
április 1.

-
május 30.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés okiratbekérés
+

helyszíni
(amennyiben a

járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Tar Község
Önkormányzata

TARI ÖRÖKZÖLD
ÓVODA ÉS KONYHA

OM 032086

Tar 1 fő
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2. sz. melléklet

Ss
z Az ellenőrzés

terveze  ideje 
Az

ellenőrzés
fajtája

Az ellenőrzés pusa/fő
jogcíme

Az ellenőrzés jellege
(cél/téma/

á ogó/utó- ellenőrzés)

Az ellenőrzés
területei

(helyszíni, adat-
okiratbekérés,

együ )

Az ellenőrzö
fenntartó/
intézmény

Az ellenőrzö
feladatellátási

helyek (int.
egésze v.
konkrét)

Az
ellenőrzés-
ben részt

vevők

12 2021.
április 1.

-
május 30.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés okiratbekérés
+

helyszíni
(amennyiben a

járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Karancsalja Község
Önkormányzata

Karancsaljai
Napfény Óvoda

OM 032095

Karancsalja 1 fő

13 2021.
április 15.

-
június 13.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés okiratbekérés
+

helyszíni
(amennyiben a

járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Lucfalva-
Nagykeresztúr-

Márkháza-
Kisbárkány
Köznevelési

Intézményi Társulás

LUCFALVA-
NAGYKERESZTÚR-

MÁRKHÁZA-
KISBÁRKÁNY
KÖZNEVELÉSI
INTÉZMÉNYI

TÁRSULÁS "FÉSZEK"
ÓVODÁJA

OM032122

Lucfalva 1 fő

Oldal: 5 / 9



2. sz. melléklet

Ss
z Az ellenőrzés

terveze  ideje 
Az

ellenőrzés
fajtája

Az ellenőrzés pusa/fő
jogcíme

Az ellenőrzés jellege
(cél/téma/

á ogó/utó- ellenőrzés)

Az ellenőrzés
területei

(helyszíni, adat-
okiratbekérés,

együ )

Az ellenőrzö
fenntartó/
intézmény

Az ellenőrzö
feladatellátási

helyek (int.
egésze v.
konkrét)

Az
ellenőrzés-
ben részt

vevők

14 2021.
április 15.

-
június 13.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés okiratbekérés
+

helyszíni
(amennyiben a

járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Salgótarjáni
Tankerüle

Központ

Mikszáth Kálmán
Gimnázium és

Kollégium
OM 032289

Pásztó 1 fő

15 2021
április 30.

-
június 29.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés 
okiratbekérés

+
helyszíni

(amennyiben a
járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Berkenye Község
Önkormányzata

Napközio honos
Óvoda Berkenye

OM 200860

Berkenye 1 fő

16 2021
április 30.

-
június 29.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés
okiratbekérés

+
helyszíni

(amennyiben a
járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Rákóczibánya
Község

Önkormányzata

Rákóczibányai
Vadvirág Óvoda 

OM 201548

Rákóczibánya 1 fő
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2. sz. melléklet

Ss
z Az ellenőrzés

terveze  ideje 
Az

ellenőrzés
fajtája

Az ellenőrzés pusa/fő
jogcíme

Az ellenőrzés jellege
(cél/téma/

á ogó/utó- ellenőrzés)

Az ellenőrzés
területei

(helyszíni, adat-
okiratbekérés,

együ )

Az ellenőrzö
fenntartó/
intézmény

Az ellenőrzö
feladatellátási

helyek (int.
egésze v.
konkrét)

Az
ellenőrzés-
ben részt

vevők

17 2021. 
szeptember 6.

-
 november 4.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés
okiratbekérés

+
helyszíni

(amennyiben a
járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Karancsság
Község

Önkormányzata

Karancssági
Kerekerdő Óvoda

OM 202087

Karancsság 1 fő

18
2021. 

szeptember 6.
-

 november 4.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés
okiratbekérés

+
helyszíni

(amennyiben a
járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Bárna Község
Önkormányzata

Bárnai Csicsergő
Óvoda-Mini

Bölcsőde
OM 202104

Bárna 1 fő

19
2021. 

szeptember20.
-

 november 18.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés
okiratbekérés

+
helyszíni

(amennyiben a
járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Endrefalva Község
Önkormányzata

Endrefalvai
Napsugár Óvoda

OM 202147

Endrefalva 1 fő

Oldal: 7 / 9



2. sz. melléklet

Ss
z Az ellenőrzés

terveze  ideje 
Az

ellenőrzés
fajtája

Az ellenőrzés pusa/fő
jogcíme

Az ellenőrzés jellege
(cél/téma/

á ogó/utó- ellenőrzés)

Az ellenőrzés
területei

(helyszíni, adat-
okiratbekérés,

együ )

Az ellenőrzö
fenntartó/
intézmény

Az ellenőrzö
feladatellátási

helyek (int.
egésze v.
konkrét)

Az
ellenőrzés-
ben részt

vevők

20
2021. 

szeptember 20.
-

 november 18.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés
okiratbekérés

+
helyszíni

(amennyiben a
járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Ceredi
Gesztenyéskert

Óvoda
Intézményfenntar

tó Társulása
Ceredi

Gesztenyéskert
Óvoda

OM 202161

Cered 1 fő

21
2021. 

október 4
-

december 2.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés
okiratbekérés

+
helyszíni

(amennyiben a
járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Hollókő Község
Önkormányzata

Hollókői Óvoda

OM 202232

Hollókő 1 fő

22

2021. 
október 4.

-
december 2.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés
okiratbekérés

+
helyszíni

(amennyiben a
járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Salgótarjáni
Tankerüle

Központ
Bátonyterenyei

Erkel Ferenc
Alapfokú

Művésze  Iskola
OM 203476

Bátonyterenye 1 fő
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2. sz. melléklet

Ss
z Az ellenőrzés

terveze  ideje 
Az

ellenőrzés
fajtája

Az ellenőrzés pusa/fő
jogcíme

Az ellenőrzés jellege
(cél/téma/

á ogó/utó- ellenőrzés)

Az ellenőrzés
területei

(helyszíni, adat-
okiratbekérés,

együ )

Az ellenőrzö
fenntartó/
intézmény

Az ellenőrzö
feladatellátási

helyek (int.
egésze v.
konkrét)

Az
ellenőrzés-
ben részt

vevők

23
2021. 

október 18.
-

december 16.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés
okiratbekérés

+
helyszíni

(amennyiben a
járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Kazár Község
Önkormányzata

KAZÁRI
NAPRAFORGÓ

ÓVODA
OM: 202818

Kazár 1 fő

24 2021. 
október 18.

-
december 16.

Hivatalból
indíto

Köznevelési intézmény
hatósági ellenőrzése 

á ogó ellenőrzés
okiratbekérés

+
helyszíni

(amennyiben a
járványhelyzetre
való tekinte el
megengede  az

ado
időszakban)

Mátramindszent
Község

Önkormányzata

MÁTRAMINDSZE
NTI KEREKERDŐ

ÓVODA

OM: 202880

Mátramindszent 1 fő

Salgótarján 2020. december 15.
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