
Az ellenőrzést végző 

szervezet megnevezése*
Az ellenőrzés tárgya (címe)

Az ellenőrzés 

megállapításai/javaslatai

Az ellenőrzési 

jegyzőkönyv száma, 

kelte

A javaslatokra tett intézkedések 

rövid leírása

Az intézkedési 

terv száma

Intézkedés 

határideje 

(év/hónap 

/nap)

Az intézkedés  

megvalósításának 

tényleges 

időpontja 

(év/hónap/nap)

A határidőben végre 

nem hajtott 

intézkedések oka

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.
Gyula Város Polgármesteri 

Hivatala

5700 Gyula, Szt. László u. 16. szám alatt 

lebiztosított technikai eszköz 

célellenőrzése

 -
XII.36/2018;              

2018. február 14.
 -  -  -  -  -

2.

Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági 

Osztály

Vízügyi hatósági ellenőrzés, Gyula 

szennyvíztisztító telep
 -

35400/2100-2/2018 

2018. július 26.
 -  -  -  -  -

3.

Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági 

Osztály

Vízügyi hatósági ellenőrzés, Újkígyós 

szennyvíztisztító telep

Észrevétel, hogy gondoskodni kell a 

tisztított szennyvizet befogadó Dögös-

Kákakfoki főcsatorna melletti 2 db 

monitoring kút zárósapkájának 

szakszerű rögzítéséről, valamint a 

kútfejek korrózió elleni védelméről, 

majd a munka elvégzése után 

fényképekkel igazolva 2018.09.30-ig 

tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot és 

a KÖVIZIG-et.

35400/2099-2/2018 

2018. július 26.

Monitoring kutatk zárósapkájának 

szakszerű rögzítése, valamint a vízügyi 

hatóság és a KÖVIZIG tájékoztatása

 - 2018.09.30 2018.09.24  -

Vízügyi felügyeleti ellenőrzés  -  -  -  -  -  -

Vízminőség-védelmi ellenőrzés  -  -  -  -  -  -

5.

Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Békéscsabai Járási 

Hivatala

Közegészségügyi ellenőrzés, 

Kondoros szennyvíztisztító telep

Az ellenőrzés során megállapításra 

került, hogy a munkaruhákat nem a 

helyszínen tárolják, azokat a dolgozók 

hazahordják és nem a telepen 

biztosított mosógéppel mossák, 

fertőtlenítik, ezért intézkedni kell a 

munkaruházat helyszínen történő 

elhelyezéséről, tisztításáról.

2018. október 18.
A védőruhák helyszínen történő 

tárolása, mosása
 - 2018.10.19 2018.10.19  -

2018. október 3.

Kimutatás külső ellenőrzésekről 

2018. év

Sor-

szám

Csongrád Megyei 

katsztrófavédelmi igazgatóság
4.



6. Állami Számvevőszék

Az önkormányzatok többségi 

tulajdonában lévő gazdasági 

társaságok gazdálkodásának 

ellenőrzéses

A Társaság szabályozottsága és 

gazdálkodása szabályszerű, 

vagyongazdálkodása nem 

szabályszerű.

2018. október 30.

Intézkedés a tárgyi eszközök és 

készletek mennyiségi felvétellel  

történő leltározásának a Leltározási 

szabályzatban előírt gyakorisággal 

történő elvégzéséről

1/2018 IU 2018.10.31 2018.10.31  -

7.

Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztály

Adategyeztetési ügy

A foglalkoztató elmulasztotta 

megküldeni az 1988-1992-es 

"Egyszeri adatszolgáltatást"

BE/L020/1350-

2/2018              2018. 

05. 18.

1988. évi "Egyszeri adatszolgáltatás" 

megküldése
 - 2018.06.19 2018.06.19  -

8.

Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztály

Visszamenőleges adatszolgáltatás 

ellenőrzése
 -

BE/L20/2302-2/2018                           

2018. 11. 30.
 -  -  -  -  -

9.

Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztály

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

Kifizetőhelyi ellenőrzése
 -

BE/18/00214-4/2018                   

2018. 05. 18.
 -  -  -  -  -

10.

Békés Megyei 

Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelim és 

Foglalkoztatási főosztály 

fogyasztóvédelmi Osztály

Telefonos ügyfélszolgálat 

ellenőrzése

Telefonos ügyfélszolgálati 

beszélgetések hanganyagának 

rögzítéséről az indoklási részben 

hivatkozott jogszabályi 

rendlekezéseknek megfelelő 

tájékoztatás nyújtása a fogyasztók 

részére.

BE/13/90-2/2018             

2018. 02. 12.

Tájékoztatás nyújtása a fogyasztók 

részére a hivatkozott jogszabályi 

rendelkezések megjelölésével

 - 2018.03.27 2018.03.27  -

11.

Békés Megyei 

Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelim és 

Foglalkoztatási főosztály 

fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztóvédelmi referenssel 

kapcsolatos adatszolgáltatás
 -

BE-02/10-371-

3/2018                  

2018. 07. 12.

 -  -  -  -  -

12.

Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi osztály

Kisvízellátó rendszerek vízbiztonsági 

tervének és abenne foglaltak 

betartásának helyszíni ellenőrzése 

Medgyesegyháza-Bánkút

 - 2018.10.25  -  -  -  -  -

13.

Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi osztály

Kisvízellátó rendszerek vízbiztonsági 

tervének és abenne foglaltak 

betartásának helyszíni ellenőrzése 

Medgyesegyháza-Bánkút

 - 2018.10.25  -  -  -  -  -

14.

Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi osztály

Kisvízellátó rendszerek vízbiztonsági 

tervének és abenne foglaltak 

betartásának helyszíni ellenőrzése 

Mezőkovácsháza

 - 2018.10.25  -  -  -  -  -



15.

Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi osztály

Kisvízellátó rendszerek vízbiztonsági 

tervének és abenne foglaltak 

betartásának helyszíni ellenőrzése 

Nagybánhegyes

 - 2018.10.25  -  -  -  -  -

16.

Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi osztály

Közegészségügyi ellenőrzés, Újkígyós 

szennyvíztelep
 - 2018.11.19  -  -  -  -  -

17.

Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági 

Osztály

Vízügyi hatóság vízvédelmi 

ellenőrzése
 -

35400/3254-3/2018                                        

2018. 11. 21.
 -  -  -  -  -

18.

Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi osztály

Helyszíni hatósági ellenőrzés - 

Kommunális üzem, Ipartelep
 - 2018.04.12  -  -  -  -  -


