
Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 
 
Dátum: 2016. december 31. 
Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Egészségmegőrzési Központ 

 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
     

Az intézkedést tartalmazó 
intézkedési terv 

Az intézkedés 
     

Intézke-
dés sor-
száma 

Ellenőrzési jelentés 
iktatószáma 

Ellenőrzést 
végző szerv, 
ill. szervezeti 
egység meg-

nevezése 

Ellenőrzési javaslat A javaslat alapján előírt intézke-
dés 

iktató-
száma 

jóváhagyó neve, be-
osztása, szervezeti 

egység 

felelőse (beosz-
tás és szerve-
zeti egység) 

végrehajtásá-
nak határideje 

Az intézkedés 
teljesítése (dá-

tum/nem) 

Megtett intézkedések rövid leírása fo-
lyamatban lévő esetén is) 

A határidő-
ben végre 
nem haj-
tott intéz-
kedések 

oka 

A nem tel-
jesülés kap-
csán tett lé-

pések 

Megjegy-
zés 

1. 
  
  
  
  

3.363-
5/2016. 
  
  
  
  

DMJV PH 
Belső El-
lenőrzési 
csoport 

A közérdekű adatok közt te-
gye közzé az intézmény a 
Közzétételi szabályzatát. 

A Közzétételi szabályza-
tot az intézmény közzé-
teszi. 

1/2016. Kleinné Németh 
Judit intéz-
ményvezető 

Intézmény-
vezető 

2015.04.30. 2015.04.30. A Közzétételi szabályzatot az 
intézmény közzétette 

      

Egészítsék ki a Közzétételi 
szabályzatot a jelentés 2. 
pontjában részletezett terü-
letek szabályozási rendjével. 

Kiegészítjük a Közzété-
teli szabályzatot a jelen-
tés 2. pontjában részle-
tezett területek szabá-
lyozási rendjével. 

Kiegészíttettük a Közzétételi 
szabályzatot a jelentés 2. 
pontjában részletezett terü-
letek szabályozási rendjével. 

      

Az Egészségmegőrzési Köz-
pont tüntesse fel honlapjá-
nak nyitó oldalán az egysé-
ges közadatkereső rend-
szerre mutató hivatkozást.  

Feltüntetjük honlapunk 
nyitó oldalán az egysé-
ges közadatkereső rend-
szerre mutató hivatko-
zást. 

Feltüntettük honlapunk 
nyitó oldalán az egységes 
közadatkereső rendszerre 
mutató hivatkozást. 

      

Az Egészségmegőrzési Köz-
pont valamennyi releváns 
adatkörben szolgáltasson le-
író adatot az egységes köz-
adatkereső rendszernek. 

Valamennyi releváns 
adatkörben szolgálta-
tunk leíró adatot az egy-
séges közadatkereső 
rendszernek. 

Valamennyi releváns adat-
körben szolgáltattunk leíró 
adatot az egységes közadat-
kereső rendszernek. 

      

Minden közzétételi egység-
ben tüntessék fel a leg-
utóbbi módosítás időpont-
ját. 

Minden közzétételi egy-
ségben feltüntetjük a 
legutóbbi módosítás idő-
pontját. 

Minden közzétételi egység-
ben feltüntettük a legutóbbi 
módosítás időpontját. 

      

Naplózzák az adatok közzé-
tételével, helyesbítésével, 
frissítésével vagy eltávolítá-
sával kapcsolatos esemé-
nyek dátumát, időpontját és 
a közreműködő személy ne-
vét. 

Naplózzuk az adatok 
közzétételével, helyesbí-
tésével, frissítésével 
vagy eltávolításával kap-
csolatos események dá-
tumát, időpontját és a 
közreműködő személy 
nevét. 

Naplóztuk az adatok közzé-
tételével, helyesbítésével, 
frissítésével vagy eltávolítá-
sával kapcsolatos esemé-
nyek dátumát, időpontját és 
a közreműködő személy ne-
vét. 
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Egészítsék ki az Egészség-
megőrzési Központ szerve-
zeti struktúráját bemutató 
ábrát az egyes szervezeti 
egységek feladataival és a 
szervezeti egységek vezetői-
nek nevével.  

Kiegészítjük az Egészség-
megőrzési Központ szer-
vezeti struktúráját be-
mutató ábrát az egyes 
szervezeti egységek fel-
adataival és a szervezeti 
egységek vezetőinek ne-
vével. 

Kiegészítettük az Egészség-
megőrzési Központ szerve-
zeti struktúráját bemutató 
ábrát az egyes szervezeti 
egységek feladataival és a 
szervezeti egységek vezetői-
nek nevével. 

      

Módosítsák az intézmény 
irányítása, felügyelete alatt 
álló közfeladatot ellátó 
szervről közzétett adatokat. 

Módosítjuk az intéz-
mény irányítása, fel-
ügyelete alatt álló köz-
feladatot ellátó szervről 
közzétett adatokat. 

Módosítottuk az intézmény 
irányítása, felügyelete alatt 
álló közfeladatot ellátó 
szervről közzétett adatokat. 

      

Egészítsék ki az intézmény 
felettes, felügyeleti, törvé-
nyességi ellenőrzést gya-
korló szervéről nyilvános-
ságra hozott információkat. 

Kiegészítjük az intéz-
mény felettes, felügye-
leti, törvényességi ellen-
őrzést gyakorló szervéről 
nyilvánosságra hozott in-
formációkat. 

Kiegészítettük az intézmény 
felettes, felügyeleti, törvé-
nyességi ellenőrzést gya-
korló szervéről nyilvános-
ságra hozott információkat. 

      

Az alábbi adatkörökben hoz-
zák nyilvánosságra a közér-
dekű adatokat: 

Az alábbi adatkörökben 
nyilvánosságra hozzuk a 
közérdekű adatokat: 

Az alábbi adatkörökben nyil-
vánosságra hoztuk a közér-
dekű adatokat: 

      

1) a szervezeten belül illeté-
kes ügyfélkapcsolati vezető 
neve, elérhetősége (telefon- 
és telefaxszáma, elektroni-
kus levélcíme) és az ügyfél-
fogadási rendje, 

1) a szervezeten belül il-
letékes ügyfélkapcsolati 
vezető neve, elérhető-
sége (telefon- és telefax-
száma, elektronikus le-
vélcíme) és az ügyfélfo-
gadási rendje, 

1) a szervezeten belül illeté-
kes ügyfélkapcsolati vezető 
neve, elérhetősége (telefon- 
és telefaxszáma, elektroni-
kus levélcíme) és az ügyfél-
fogadási rendje, 

      

2) az alaptevékenységet 
meghatározó, az intéz-
ményre vonatkozó alapvető 
jogszabályok és közjogi szer-
vezetszabályozó eszközök, 

2) az alaptevékenységet 
meghatározó, az intéz-
ményre vonatkozó alap-
vető jogszabályok és 
közjogi szervezetszabá-
lyozó eszközök, 

2) az alaptevékenységet 
meghatározó, az intéz-
ményre vonatkozó alapvető 
jogszabályok és közjogi szer-
vezetszabályozó eszközök, 

      

  
  
  
  

3) Adatvédelmi és adatbiz-
tonsági szabályzat hatályos 
szövege, 

3) Adatvédelmi és adat-
biztonsági szabályzat ha-
tályos szövege, 

     3) adatvédelmi és adatbiz-
tonsági szabályzat hatályos 
szövege, 

      

4) a nyújtott közszolgáltatá-
sok megnevezése, tartalma, 
igénybevételének rendje, a 
fizetendő díj mértéke, az ab-
ból adott kedvezmények, 

4) a nyújtott közszolgál-
tatások megnevezése, 
tartalma, igénybevételé-
nek rendje, a fizetendő 
díj mértéke, az abból 
adott kedvezmények, 

     4) a nyújtott közszolgáltatá-
sok megnevezése, tartalma, 
igénybevételének rendje, a 
fizetendő díj mértéke, az ab-
ból adott kedvezmények, 
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5) az alaptevékenységgel 
kapcsolatosan végzett ellen-
őrzések, vizsgálatok nyilvá-
nos megállapításai, 

5) az alaptevékenységgel 
kapcsolatosan végzett 
ellenőrzések, vizsgálatok 
nyilvános megállapításai, 

          5) az alaptevékenységgel 
kapcsolatosan végzett ellen-
őrzések, vizsgálatok nyilvá-
nos megállapításai, 

   

6) a tevékenységre vonat-
kozó, jogszabályon alapuló 
statisztikai adatgyűjtés ered-
ményei, időbeli változásuk, 

6) a tevékenységre vo-
natkozó, jogszabályon 
alapuló statisztikai adat-
gyűjtés eredményei, idő-
beli változásuk, 

          6) a tevékenységre vonat-
kozó, jogszabályon alapuló 
statisztikai adatgyűjtés ered-
ményei, időbeli változásuk, 

      

7) az intézményre vonatkozó 
egyedi közzétételi lista. 

7) az intézményre vonat-
kozó egyedi közzétételi 
lista. 

          7) az intézményre vonatkozó 
egyedi közzétételi lista. 

      

Az intézmény csak a Szerve-
zeti és személyzeti adatok 
között tüntesse fel az intéz-
mény szempontjából értel-
mezhetetlen közzétételi egy-
ségeket. 

Az intézmény csak a 
Szervezeti és személy-
zeti adatok között tün-
teti fel az intézmény 
szempontjából értelmez-
hetetlen közzétételi egy-
ségeket. 

          Az intézmény csak a Szerve-
zeti és személyzeti adatok 
között tünteti fel az intéz-
mény szempontjából értel-
mezhetetlen közzétételi egy-
ségeket. 

      

Tegyék közzé a 2015. évi 
elemi költségvetést. 

 Közzétesszük a 2015. 
évi elemi költségvetést. 

          Közzétettük a 2015. évi 
elemi költségvetést. 

      

Az illetékes hitelesítő aláírá-
sával hozzák nyilvánosságra 
az elemi költségvetéseket, 
és a költségvetési beszámo-
lókat. 

Az illetékes hitelesítő 
aláírásával hozzuk nyil-
vánosságra az elemi 
költségvetéseket, és a 
költségvetési beszámo-
lókat. 

Az illetékes hitelesítő aláírá-
sával hoztuk nyilvánosságra 
az elemi költségvetéseket, 
és a költségvetési beszámo-
lókat. 

      

Tegyék közzé a 2015. évben 
foglalkoztatottak létszámára 
és személyi juttatásaira vo-
natkozó összesített adato-
kat. 

Közzétesszük a 2015. év-
ben foglalkoztatottak 
létszámára és személyi 
juttatásaira vonatkozó 
összesített adatokat. 

Közzétettük a 2015. évben 
foglalkoztatottak létszámára 
és személyi juttatásaira vo-
natkozó összesített adato-
kat. 

      

Módosítsák a 2015. évi egy-
millió forintot elérő szerző-
dések adatait úgy, hogy min-
den esetben a szerződés ál-
talános forgalmi adó nélküli, 
nettó értéke szerepeljen 
benne, továbbá fokozottabb 
figyelmet fordítsanak arra a 
jövőben, hogy nettó érték 
szerepeljen a szerződésekről 
közzétett adatok között. 

Módosítjuk a 2015. évi 
egymillió forintot elérő 
szerződések adatait úgy, 
hogy minden esetben a 
szerződés általános for-
galmi adó nélküli, nettó 
értéke szerepeljen 
benne, továbbá fokozot-
tabb figyelmet fordítsa-
nak arra a jövőben, hogy 
nettó érték szerepeljen a 
szerződésekről közzétett 
adatok között. 

Módosítottuk a 2015. évi 
egymillió forintot elérő szer-
ződések adatait úgy, hogy 
minden esetben a szerződés 
általános forgalmi adó nél-
küli, nettó értéke szerepel-
jen benne, továbbá fokozot-
tabb figyelmet fordítsanak 
arra a jövőben, hogy nettó 
érték szerepeljen a szerző-
désekről közzétett adatok 
között. 
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Egészítsék ki az archív doku-
mentumokat a jelentés 6. 
pontjában részletezett hiá-
nyosságok pótlása érdeké-
ben. 

Kiegészítjük az archív do-
kumentumokat a jelen-
tés 6. pontjában részle-
tezett hiányosságok pót-
lása érdekében. 

     
Kiegészítettük az archív do-
kumentumokat a jelentés 6. 
pontjában részletezett hiá-
nyosságok pótlása érdeké-
ben. 

   

 
Különítse el az intézmény az 
aktualitásukat vesztett, de 
az Info. törvény előírása ér-
telmében továbbra is meg-
őrizendő adatokat az aktuá-
lis információktól. 

Elkülönítjük az aktualitá-
sukat vesztett, de az 
Info. törvény előírása ér-
telmében továbbra is 
megőrizendő adatokat 
az aktuális információk-
tól. 

     
Elkülönítettük az aktualitásu-
kat vesztett, de az Info. tör-
vény előírása értelmében to-
vábbra is megőrizendő ada-
tokat az aktuális informáci-
óktól. 

   

 
Dunaújváros, 2017. január 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 Kleinné Németh Judit Pölöskei Zsuzsanna 
 intézményvezető gazdasági koordinátor 


