E||enórzésekhez
kapcsolrídő
intézkedések
nyilvántartása
Dátum:20x5.december31.
E||enórztt szerv,i||etve
Egészségmegórzési
szervezeti
egségmegnevezése:
K<izpont
L,

2.

3.

Intéz. E||enórzési E||enórzést
kedés jelentés végzószerv,i||.
sor- iktatőszámszerVezeti
egség
száma
megnevezése
a
1

1.4552/2OLS.

DMJVPH Be|só
E||enórzési
csoport

4.

javasIat
E|ienórzési

Egészítsék
ki a Belsó
kontrollrendszer szdbályzdtot
a jelentés1' pontjában
részletezett hiá nyossá gok
kiki.jszbÖlése
érdekében.

?.
Az intézkedést

5.

6.

A javaslat aIapján

iktatő.

e|óírtintézkedés

száma

A Be|só

r/2o15.

kontrollrendszer
szabá|yzatában
felfedezett

jÓváhagyÓ
neve,
beosztása,
szervezeti
egység
KI e inné
Néme thJ udit
intézményvezetó

8,

9.

10.

IL,

intézkedések ok a

Intézmény- 2015.03.15 2015.03.15 PÓto|tuka Be|só
vezetó
KontroIlrendszerében
felfedezett
hiányosságokat.

MÓdosí*ák a,,gazdálkodős

Javítjukaz

Módosítottuk a

szab őly ozottság a,,, o,,te rtjl eti

e ||e nórzési

szabá|yzatbanta|á|hatő

védónói szolgálat,,, valamint

nyomvonal

e||enórzésinyomvonaIakat

az,, iskola-egészségi)gyi

hatá|yonkíviiI

elIátás,,Íolyamatok
ellen6rzésinyomvonaIát.

helyezett
jogszabá|y
i||.a
eInevezését,
munká|tatő
kifejezését'

Aktualizálják

az Egyedi

i r o tkez e lés i sza b á lyz otot.

MÓdosítsáka kockázoti

szabá|ytaIanságok
keze|ésének
e|járásrendje.
Az egyedi
iratkezelési
szabá|yzat
aktuaIizá|ása
elkezdódcitt.
A kockázatkeze|ési

L4 .

A nem

végre.
Az intézkedés
\4egtettintézkedések
rÖvir
vegre nem
te|jesil|és
hajtásának
fo|ymatban
teljesítése Ieírása
|évó
hajtott
kapcsán tett
határideje (dátum/nem)
eseténis)

hiányosságokat

Kiegészítésre
keri.iI

15,

A

feIe|óse
(beosztásés
szervezeti
e8ysé8)

pÓto|juk.

Egészítsék
ki a
szabálytaIansőgok
kezelésé
nek eIjá rá srendjét.

t2.

Az intézkedés

Kiegészítésre
kerti|ta
szabá|ytaIa
nságok
keze|ésének
e|járásrendje.

Az egyedi iratkeze|ési
sz ab á| y z atak tuaI iz á| ása
me8t rtént.
kerij|ta kíj|só

|épések

Megjegyzés

tényezókrólkész lt
nyilvőntortást.

Minden esetbenoz Ávr. 55.5
(7) bekezdésében
elóírtaknok
megfelelóe n dokumentáljők a
pénz gyi ellenjegyzést'

kÜ|sókockázati
tényezók
nyi|vántartása
az
intézkedési
tervbenfoglaltak
szerintjavításra
keriil.

. 55.
bekezdéseszerinti
pénzÜgyi
e||enjegyzésre
a
jcivóben te|jes

pénztjgyie||enjegyzésre

intézménytink
a
továbbiakban
is te|jes
figyeImet
fordítunk.

figyelmet
fordítunk'
Minden esetben

A

kijte l ez ettségv á l l a l ús i

ktiteIezettségvá||a
l
ásra minde n

iogk rrel rendelkezó személy
vő l lo ljon k telez ettséget'

esetben az
intézményVezetó,
illetve a
szabá|yzatban
me8je|Ölt
heIyettesító
személyIesz
jogosult.
I ntézménynk e
probléma
kik szcibci|ésére
teljes figyelmet
fordít'

kciteIezettsé8Vá||a|ásra
figyeImet
fordítunk.

Minden esetben
teljes ítés ig a zo lá st kijvetóe n
végezzékaz érvényesítést.

Aj vóbe n a
te|jesítésigazo|ást
kÖvetóenvégzi

te|jesítésigazo|ást

kÖVetóen
érvényesít
intézményiink.

intézménytink
az
érvényesítést.

honlapon
folyamatosan

lnfo tórvényben
eIóírtmödon
tartalommalhozzák

áItolelóht
, Az lnJo.tÖrvény
valamennyik,Özé
rdek adatot
juttassael oz intézmény
a
kÖzadotke
resó rendszerhez'
A jÖvóben a hatályos Bkr. 7'
mellékleteszerinti
tortalommaI és teljes kőr en
kitiiltve ny jtsa be oz
i ntéz ményvezetó nyil atkozatát
az irányítő szervnek.

Az intézményvezetó
2075'
évbentegyenelegeta belsó
n
kontrollrendszer témokÖrbe
elóírttovábbképzési
kÖtelezettségének.

A k zadat.hu-ra
feltoltjiikaz
intézmény
adatait.

folyamatosanfeltttltj k az
intézménVadatait.

A 2014.évi
ko|tségvetés
ésaz
azt ktivetó
ktiItségvetések
beny jtásánál
figyelnifogunka
Bkr.á|taIkÖ2zétett
aktuálisnyiIatkozat
kit Itésére.

A ko|tségvetéshez
a Bkr.
Á|taIkózzétett
aktuá|is
nyiIatkozatot
tÖ|ttt k ki

Az

Az intézményvezetó

intézményvezetó

bejelentkezetta

az idei éWó|

továbbképzési

kezdódóen eIeget

tanfolyamra, melyre az

tesz a

e| só a| k alom m a|id é ne| f og

továbbképzési

m enni.

kÖtelezettségének,
már
a je I e ntke zést
megtette.

13.8168/ZOls.

zl2oLs.

DMJVPH Be|só
EIlenórzési
csoport

K |e inné
Néme thJ ud it

Intézményvez20I5.O7.OL 201s.07.01
etó

intézményveze
tó

Egészségmegórzési
a

intézménvben

kiiztil melyek azok

Egészségmegórzésí
Kózpont a GESZ-

fo|ytattárgya|ásokat,

tartanak
aktárikész|etet
melyekazok, melyeketnem
raktárra, hanem
beszerzést kÖvetóen

anyagbeszer

mi|ymődonkerÜ

Kis

érték

tárgyi

kész|etcsoportok,
a
azok
me|Vekbó| raktári kész|etet
artanaknvi|vánésme|yek

I ntézményiink

nem
mi

beszerzést

tekintendó

figye|embe

Veen dó szem pon t n a ka
im m a t eriá|is j a va k,

tart fenn raktárt,így
a továbbiakbansem
azokrő|
készIetcsoportokrÓ|,
raktárba
melyek

hatá|yrjSeIejtezési

Az
egórzés
Egészségm
Kozpont a GESZ

Kciz
Egészségmegórzési

betartva fog e|já

sorána GESZvegye
készítése
az
figyelembe

2. a jovóben.
ésa je|entés

ré
pontjában
hibákat,hiányosságokat.

nk 2015-ben
Intézmény
nemselejtezett

j vóben
A
eszk<izfajták
során
az

az
egyes Az
se|ejtezéseEgészségm
egórzési
eszk<izokK zpont
rnegfe|e|óselejtezés
során
|e||emzŐinek
jegyzók nyvet haszná|ják,és
áltaIhaszná|t
kor en, jegyzóktinyveket
azt
teljes
megfeIe|óentci|tsék
ki'
fogjahaszná|ni.
konywiteli

alamennyi

elszámolást

kÖzvet|enl Egészségm
egórzési
Kozpont a jovóben

kpszítése során vegyéka
konywiteli
figye|embea Számvite|ról
szÓ|Ó 2000. évi C. torvénykÖzvetIenI
t67. 5 (1) bekezdésében
bizonylatokat a
vonatkozÓálta|ánosa|akiés2000' évi c.
tartaIm
i koveteIményeket.tÖrvény
167.s (1)
bekezdésében
foglaltaknak
megfele|óen f
eIkészíteni.

l,*á,3ffiísbome
"b#,a:

Duna jváros,2016.

á/^

a

e/1UML
KIeinné
inté

.*

( AL', PiiloskeiZsuzsanna

,r'':\

/)

gazdaságikoordinátor

Az Egészségmegórzési
Kozponta krinywiteli
eIszámolástk<izvetIenr.iI
a|átámasztÓ
bizonylatokata 2000.
éviC. t<irvény
167. $ (1)
bekezdésében
foglaltaknak
megfe|e|óenkészíti
e|.

