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Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal Szervezési
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2014. évi hatósági ellenőrzési terve
Tiszaföldvár Város közigazgatási területén

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztályának 2014.
hatósági ellenőrzési tervének általános szempontjait, hivatkozással a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
87-92 §-aira az alábbiak szerint állapítom meg:

A FOGLAKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA VALÓ
JOGOSULTSÁG EGYÉB FELTÉTELEI

Ellenőrzési időszak:
2014. március 1. napjától 2014. december 31. napjáig.
Az ellenőrzés tárgya:
Tiszaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes helyi szociális
ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról szóló 33/2013. (XII.20.)
önkormányzati rendeletének 11. §-ában foglaltak ellenőrzése.
Kiemelt szempontok:

Az aktív korúak ellátása esetén a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult,
valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása iránt kérelmet
előterjesztő személy jogosultság egyéb feltételként köteles az általa életvitelszerűen
lakott lakás vagy ház rendben tartására, az ingatlan állagának megóvására. Az
ellenőrzések kiemelt szempontja, hogy a kérelmező köteles a helyi rendeletben
részletezett állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.
Az ellenőrzési feladatokat Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal Szervezési és
Igazgatási Osztályának ügyintézői illetve a Műszakai Osztály közterület felügyelője
látja el.

A hatósági ellenőrzés eszközei:

• helyszíni ellenőrzés
Ellenőrzések ütemezése:

• a megadott időszak alatt folyamatosan

A hatósági ellenőrzés jogkövetkezményei:

Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a helyi rendeletben
megállapított feltételeket a kérelmező illetve a jogosult nem teljesíti, megfelelő, de
legalább ötnapos határidő tűzésével – az elvégzendő tevékenységek konkrét
megjelölésével – fel kell szólítani, hogy a rendeletében megállapított feltételeket
teljesítse. Aki a felszólítás ellenére a tevékenységet nem végzi el, annak a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 36. § (2) bekezdés d)
pontja alapján meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát.
Záró rendelkezések:
A hatósági ellenőrzési tervet minden év március 1-ig felül kell vizsgálni és aktualizálni
kell.
A hatósági ellenőrzés eredményeként megállapított jogkövetkezmények ellenőrzése
céljából a hatóság a hatósági ellenőrzésekről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:
• az ügyfél nevét,
• az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek
hiányában természetes személy ügyfél esetén a természetes személyazonosító
adatait, lakcímét, illetve székhelyét,
• a jogszabály vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés megsértése miatti
felhívást a jogszabályi rendelkezés vagy hatósági döntésben foglalt rendelkezés,
valamint felhívást tartalmazó végzés közlése időpontjának megjelölésével, és
• a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt
megállapított jogkövetkezményt tartalmazó döntés jogerőre emelkedésének
napját.
A hatóság az adatokat azok keletkezésétől számított két évig kezelheti.
Az ellenőrzési terv részét nem képezik az előre nem tervezett ellenőrzések (pl: panasz
bejelentések alapján, illetve a tervezett ellenőrzéskor tapasztalt hiányosságok alapján
végzett utóellenőrzések).
A hatóság az ellenőrzési tervben foglaltak, valamint az ellenőrzési tervben nem
szereplő, de az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések
végrehajtásáról, a levont következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása
előtt ellenőrzési jelentést készít, amely tartalmazza az ellenőrzések számát, az
ellenőrzések eredményét, a megállapított jogsértések típusait, egyéb statisztikai
adatokat. Az ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtásáról szóló ellenőrzési jelentés
elkészítésére 2014. szeptember 30-ig kerül sor. Az ellenőrzési tervet és jelentést a
hatóság http://tiszafoldvar.hu honlapon közzé kell tenni, valamint Tiszaföldvár Város
Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján ki kell függeszteni.
Tiszaföldvár, 2014. február 28.
Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin sk.
címzetes főjegyző

