
 

 

 

 

ELLENŐRZÉSEK 
2010 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések 

 

Időpont Az ellenőrzést végezte Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzés eredménye 

2009. november 25. 

– 2010. január 25. 

 

Szolnok Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

megbízásából - 

közoktatási szakértő 

PREKOG ALFA Kft. 

 

– Szakmai 

dokumentumok 

vizsgálata 

– Működési gyakorlat 

vizsgálat 

– Egyéni tanulási utak 

biztosítása 

– Eredményesség, 

hatékonyság a szakmai 

tevékenység és a humán 

erőforrás fejlesztés terén 

– A vezetői munka 

eredményessége 

 

 

A vizsgált területekre 

vonatkozó megállapítások 

pozitívak.  

2010. január, 

március 

 

 

belső ellenőrzés 

gazdasági menedzser 

 

– Alkalmazottak 

besorolásának vizsgálata 

– 2009 évi ISK 

foglalkozás túlóra 

elszámolásának 

ellenőrzése 

 

 

A talált hibákat kijavították. 

010. március-

november 

 

Szolnok Megyei Jogú 

Város 

Intézményszolgálata 

Közgazdasági Elemző 

Osztály 

vizsgálatvezető 

belső ellenőr 

 

 

Fizetési fokozatok 

megállapítása 

 

Több alkalmazott fizetési 

fokozatának megállapításában 

történt korrigálás. 

2010. május 25-26. 

 

Szolnok Megyei Jogú 

Város Polgármesteri 

Hivatal Ellenőrzési 

Osztálya 

belső ellenőr 

belső ellenőr 

 

A helyi önkormányzat 

által felhasználható 

központosított 

előirányzatokból pályázat 

útján igényelt és 

elszámolt támogatások 

felhasználása – 

szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 

 

Mindent rendben találtak. 



Időpont Az ellenőrzést végezte Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzés eredménye 

2011. október 11. 

 

belső ellenőrzés 

gazdasági menedzser 

 

 

2011. évi étkezési 

nyilvántartás ellenőrzése 

 

Eltérés nem mutatkozott. 

2014. július 17. 

 

Klebelsberg 

Intézményfenntartó 

Központ Szolnoki 

Tankerülete 

kormánytisztviselő 

 

 

Törvényességi ellenőrzés 

2013-2014. tanév 

 

A nyilvántartásokat rendben 

találták. 

2017. október 11. 

 

JNSZ Megyei 

Kormányhivatal Szolnoki 

Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály 

szakügyintéző 

 

 

– Az iskola 

közegészségügyi 

körülményeinek országos 

felmérése 

– Kémiai biztonsági 

hatósági ellenőrzés 

 

Mindent rendben találtak. 

2018.január 5. 

 

Oktatási Hivatal 

Köznevelési 

Nyilvántartási Főosztály 

 

-2016/2017. tanév II. 

félévi iskolai 

lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókra 

vonatkozó 

adatszolgáltatás 

ellenőrzése 

-KIR személyi 

nyilvántartás- a 

hibajegyek javításának 

ellenőrzése 

 

 

A szükséges dokumentumokat, 

és a KIR nyilvántartásban a 

hibajegyek javítását rendben 

találták. 

2018.03.20.-                             

2018.03.26. 

 

Szolnoki Tankerületi 

Központ 

 

Térítési díjak és tandíjak 

kiszámítása, beszedése, 

nyilvántartása a 

2016/2017-es tanévre 

vonatkozóan. 

 

Intézkedési terv készült. 

 

2019. november 29. 

 

Oktatási Hivatal 

Tanfelügyelet 

 

 

 

Pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés 

Intézményi önértékelés 

dokumentumai 

 -Helyszíni 

dokumentumelemzés 

 - Interjúk 

 

A kompetenciák értékelése 

megtörtént, a kiemelkedő és 

fejleszthető területeket 

megnevezték. 

(Jegyzőkönyv) 

 


