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Egészítsék ki a Belsó
kontrol l re n dsze r szd bá lyzdtot
a jelentés 1' pontjában
rész l ete z ett h i á ny os s á g ok
kiki.jsz bÖlése érdekében.
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MÓdosí*ák a,,gazdálkodős
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az,, iskola-egészségi)gyi

elIátás,, Íolyamatok
ellen6rzési nyomvonaIát.

Javítjuk az

e||enórzési

nyomvonal

hatá|yon kíviiI

helyezett
jogszabá|y

eInevezését, i||. a
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tényezókról kész lt
nyilvőntortást.

kÜ|só kockázati
tényezók
nyi|vántartása az
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figyeImet fordítunk.



te|jesítésigazo|ást

kÖVetóen érvényesít
intézményiink.

Minden esetben

te lj e s íté s i g a zo l á st kijv etóe n

végezzék az érvényesítést.

Aj vóben a

te|jesítésigazo|ást

kÖvetóen végzi

intézménytink az

érvényesítést.

honlapon folyamatosan
lnfo tórvényben eIóírt mödon
tartalommal hozzák

folyamatosan feltttltj k az

intézménV adatait.

, Az lnJo. tÖrvény áItol elóht
val a m e nnyi k,Özé rd e k a d atot
juttassa el oz intézmény a
kÖzadotke resó re ndsze r h e z'

A k zadat.hu-ra
feltoltjiik az
intézmény adatait.

A ko|tségvetéshez a Bkr.
Á|taI kózzétett aktuá|is
nyiIatkozatot tÖ|t tt k ki

A jÖvóben a hatályos Bkr. 7'

melléklete szerinti

tortalommaI és teljes kőr en

kitiiltve ny jtsa be oz

i nté z mé nyvezetó nyi l atkozatát

az irányítő szervnek.

A 2014. évi
ko|tségvetés és az
azt ktivetó
ktiItségvetések
beny jtásánál
figyelni fogunk a
Bkr. á|taI kÖ2zétett
aktuális nyiIatkozat
kit Itésére.

Az

intézményvezetó

az idei éWó|

kezdódóen eIeget

tesz a

továbbképzési

kÖtelezettségének,

a jeIentkezést már

megtette.

Az intézményvezetó

bejelentkezett a

továbbképzési

tanfolyamra, melyre az

e|só a|kalomma| idén e| fog

menni.

Az intézményvezetó 2075'
évben tegyen eleget a belsó
kontroll re ndsze r té mokÖrbe n
elóírt továbbképzési
kÖtelezettségének.
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Kis érték tárgyi

Egészségmegórzésí
Kózpont a GESZ-

fo|ytat tárgya|ásokat,

anyagbeszer

mi|y mődon kerÜ

Intézményi ink

tart fenn raktárt, így
a továbbiakban sem

azokrő|
készIetcsoportokrÓ|,
melyek raktárba

Egészségmegórzési
intézménvben a

kiiztil melyek azok

aktári kész|etet tartanak
melyek azok, melyeket nem

raktárra, hanem

beszerzést kÖvetóen

azok a kész|etcsoportok,
me|Vekbó| raktári kész|etet

artanak nvi|ván és me|yek

nem beszerzést

mi tekintendó figye|embe

Veendó szempontnak a

immater iá| is javak,

Az
Egészségm egórzés

Kozpont a GESZ

betartva fog e|já

a jovóben.

hatá|yrj SeIejtezési

készítése során a GESZ vegye
figyelembe az
Egészségmegórzési Kciz

és a je|entés 2.
pontjában ré

hibákat, hiányosságokat.

Intézmény nk 2015-ben
nem selejtezett



A j vóben az egyes
eszk<izfajták se|ejtezése
során az eszk<izok

|e||emzŐinek rnegfe|e|ó
jegyzók nyvet haszná|ják, és
azt teljes kor en,
megfeIe|óen tci|tsék ki '

Az
Egészségm egórzési
K zpont
selejtezés során

áltaI haszná|t
jegyzó kti nyve ket
fogja haszná|ni.

alamennyi konywitel i
elszámolást kÖzvet|en l

kpszítése során vegyék
figye|embe a Számvite|ról
szÓ|Ó 2000. évi C. torvény
t67. 5 (1) bekezdésében

vonatkozÓ álta|ános a|aki és
tartaIm i koveteIményeket.

Egészségm egórzési
Kozpont a jovóben

a konywitel i

kÖzvetIen I

bizonylatokat a
2000' évi c.
tÖrvény 167. s (1)
bekezdésében
foglaltaknak
megfele|óen f

eIkészíteni.

Az Egészségmegórzési
Kozpont a krinywitel i
eIszámolást k<izvetIenr. iI
a|átámasztÓ
bizonylatokat a 2000.
évi C. t<irvény 167. $ (1)

bekezdésében
foglaltaknak
megfe|e|óen készíti e|.
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