A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános
megállapításai és időpontjai
Magyar Államkincstár (BPM-ÁHI/815-5/2017. Iktatószám)
Összefoglaló jegyzőkönyv (hatósági ellenőrzés)
Az Európa 2000 Oktatási Központ Alapítvány (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
intézményfenntartót a fenntartásában lévő Európa 2000 Turisztika-Vendéglátó, Film és
Kommunikációs Középiskola, Szakképző Iskola (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.,
telephelye: 1143 Budapest, Gizella út 36.) köznevelési intézmény által ellátott feladatok alapján
2015. január 01-től 2015. december 31-ig terjedő időszakra megillető költségvetési támogatás
helyszíni ellenőrzésére került sor.
Az Igazgatóság a helyszíni ellenőrzés elősegítése érdekében kérte a Fenntartótól az
elszámolásban szereplő adatok részletezését tartalmazó tanúsítványok kitöltését és az
ellenőrzés megkezdését megelőzően elektronikus úton történő megküldését.A Fenntartó a
tanúsítványokat kitöltötte, azokat visszaküldte, illetve a kinyomtatott példányokat a helyszínen
aláírásával és bélyegzővel hitelesítette.
Magyar Államkincstár (23325/4/2013. Iktatószám)
Helyszíni jegyzőkönyv (Mintavétel alapján lefolytatott vizsgálat)
Az Európa 2000 Oktatási Központ Alapítvány (1143 Budapest, Gizella út 42-44.)
intézményfenntartót a fenntartásában lévő Európa 2000 Közgazdasági,Idegenforgalmi és
Informatikai Középiskolában (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 42-44., telephelye: 1143
Budapest, Gizella út 36.) köznevelési intézmény által ellátott feladatok alapján megillető normatív
állami hozzájárulás elszámolásának helyszíni ellenőrzésére került sor.
A 2011. január 01 és 2011. december 31. közötti időszakra vonatkozóan a központi
költségvetésből származó támogatások igénylésére vonatkozó, a valamennyi dokumentumot a
Fenntartó és az Intézmény hiánytalanul és teljes körűen a Magyar Államkincstár rendelkezésére
bocsátotta. A dokumentumok a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaznak.
Budapest Főváros Kormányhivatala (BPB/012/0344-3/2015. Ügyiratszám)
Helyszíni ellenőrzés: Európa 2000 Turisztika-Vendéglátó, Film és Kommunikációs Középiskola,
Szakképző Iskola (székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.,)
Tárgy: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 79. § (2) bekezdése, továbbá a
nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 38. §
(1) bekezdés d, pontja alapján folytatott hatósági ellenőrzés keretében tartott helyszíni
ellenőrzésről.
Időpontja: 2015.február 18.
A Hivatal a tanulmányok alatti vizsgák megszervezésérre és lebonyolítására vonatkozó
rendelkezések megtartását vizsgálta. Az Intézmény az ellenőrzés lefolytatásához szükséges
valamennyi dokumentumot és információt hiánytalanul a helyszíni ellenőrzésen a megbízottak
rendelkezésére bocsátotta.
Budapest Főváros Kormányhivatala (BPB/012/05900-1/2014. Ügyiratszám)
A törvényességi ellenőrzés keretében az intézmény az alábbi dokumentumokat küldte el a
Hivatal részére.
(Működési engedély módosítása, Fenntartó ellenőrzési szabályzata, ütemterve, Pedagógia
Program módosítása, SZMSZ, Házirend legitimációk, intézményvezető munkaügyi
dokumentációja)
Budapest Főváros Kormányhivatala (BP-05/109/01009-7/2018., BP-05/109/00006-7/2019., BP05/109/00006-6/2019.)
Helyszíni szemlék során tett megállapításokról; hatósági ellenőrzés a tanulmányok alatti vizsgák
megszervezésére és lebonyolítására a magántanulókra vonatkozóan. A kötelező tanügyi
nyilvántartások vezetésére és valódiságának vizsgálatára tett megállapítások jegyzőkönyvei.

