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1.

Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági 

Osztály

A gyulai települési szennyvíztisztító telep 

méréssel egybekötött vízügyi hatósági 

ellenőrzése.

A hatóság kéri, hogy a szulfid 

eredményét 0,01 (század) 

nagyságrendben adja meg az 

üzemeltető.

35400/2414-2/ 

2017.ált.; 2017. 

május 24.

ÁNYK rendszerbe az eredmény feltöltése.  -  - 2017.05.30  -

Elfolyó víz paraméterei nem minden 

esetben felelnek meg az előírtaknak, 

ezzel kapcsolatban üzemeltető előírt 

jelentéseket küld.

Előírt jelentések küldése.  -
Tárgyhót 

követő 10.-e

Tárgyhót követő 

10.-e
 -

Kivitelezővel a kapcsolat tartása a hibák 

elhárításának érdekében.
Kapcsolattartás a kivitelezővel.  - Folyamatos Folyamatos  -

3.

Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági 

Osztály

A Gyula települési vízmű vízügyi hatósági 

ellenőrzése.
 -

35400/3771-

1/2017.ált.; 2017. 10. 

09.

  -  -  -  -  -

I. Mezőkovácsháza-Végegyháza közös 

szennyvíztisztító telep vízilétesítményeinek az 

engedélyben előírtak szerinti üzemelés 

ellenőrzése 

 -   -  -  -  -  -

II. Mezőkovácsháza-Végegyháza közös 

szennyvíztisztító telepről kibocsátott szv. 

Minőségének vizsgálata, az önellenőrzés 

során szolgáltatott szv.kibocsátási jellemzők 

ellenőrzése a 220/2004. (VII.21.) 

Korm.rendelet alapján, a 27/2005. (XII.6.) 

KvVM rendelet szerint eljárva

 -   -  -  -  -  -

5.
Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

A 2016. szeptember 30.-án, OHKTT 

3700-93/2016. számon kiadott 

megfelelőséig vélemény feltételi 

teljesítésének helyszíni vizsgálata

 -
5311-3/2017.;  2017. 

március 8.
  -  -  -  -  -

6.

NAV Békés Megyei Adó 

és Vámigazgatósága Vám-

és Pénzügyőri 

Igazgatóhelyettes.

Az OKTF által az SZVSZ-045/2016 sz. 

szerződés alapján finanszírozott 

hulladékhasznosítási szolgáltatások 

körébe tartozó ügyletek tényleges 

megvalósulásának, illetve azok 

végrehajtása szabályszerűségének 

ellenőrzése.

 -
2022345173;            

2017. május 30.
  -  -  -  -  -

Kimutatás külső ellenőrzésekről 

Sor-

szám

2017. év

2.

Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági 

Osztály

A kondorosi települési szennyvíztisztító 

telep méréssel egybekötött vízügyi 

hatósági ellenőrzése.

35400/3034-

1/2017.ált.;                   

2017. 08.08.

4.

Csongrád Megyei 

katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató-

helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatóság

TVH-10579-30-

1/2017. ; 2017. 10. 

11.



7.
NAV Békés Megyei Adó 

és Vámigazgatósága 

A fémkereskedelemmel összefüggő 

előírások betartásának 

ellenőrzéséről.

Elektronikai hull. Szállítása során a 

szállítólevél hiányos 

adattartalommal rendelkezik. A 

lerakodási hely nem került 

meghatározásra. Irásbeli 

nyilatkozat megküdése szükséges a 

fémkereskedlemi jogsértés 

tényállás tisztászása érdekében.

2022430602;             

2017. október 05.

Irásbeli nyilatkozat megküdése  a 

fémkereskedlemi jogsértés tényállás 

tisztászása érdekében.

 - 2017.11.08 2011.11.06  -


