
Az ellenőrzést végző 

szervezet megnevezése*
Az ellenőrzés tárgya (címe) Az ellenőrzés 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.

Békés Megyei 

Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztály

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 

Célellenőrzése
 -

BE/L020/495-3/2019                      

2019. 04. 11.
 -  -  -  -  -

2.

Magyar Államkincstár 

Békés Megyei 

Igazgatósága

Gyermek születése esetén az apát 

megillető pótszabadsággal 

összefüggő költségek megtérítését 

igénylő munkáltató helyszíni 

ellenőrzése

 -
BÉK-ÁPI/145-6/209                

2019. 05. 06.
 -  -  -  -  -

4.

Magyar Államkincstár 

Békés Megyei 

Igazgatósága

Gyermek születése esetén az apát 

megillető pótszabadsággal 

összefüggő költségek megtérítését 

igénylő munkáltató helyszíni 

ellenőrzése

 -
BÉK-ÁPI/146-6/209                

2019. 05. 06.
 -  -  -  -  -

A tűzjelző karbantartásáról szóló 

vállalkozási szerződés nem állt 

rendelkezésre.

A kiépített kisfeszültségű erősáramú 

villamos berendezéek időszakos 

tűzvédelmi szabályossági 

felülvizsgálatáról készült 

dokumnentum nem került 

bemutatásra

Szintszámok jelölése hiányzott

A 3. szinten lévő raktár 

helyiségben informatikai 

eszközöket tárolása történt meg a 

közlekedési útvonalon. 

A gázfőelzáró jelölése nem került 

kihelyezésre az ellenőrzés 

időpontjában.

A tárgyi épület égéstermék-

elvezetőjének ellenőrzéséről, szükség 

szerinti tisztításáról és 4 évenkénti 

műszaki felülvizsgálatáról készült 

dokumentum nem került bemutatásra.

5.

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által 

fenntartott Gyula, Szt. László u. 16. 

szám alatti címen fenntartott 

Irodaház épületének területén 

tűzvédelmi átfogó ellenőrzés 

35416/1923-1/2018. 

ált.          2019. 01. 

17.

Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Békéscsabai 

Kirendeltség

Kimutatás külső ellenőrzésekről 

2019. év

Sor-

szám

Feltárt hiányosságok pótlása  - 2019.02.15 2019.02.15  -

 -6.

Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Békéscsabai 

Kirendeltség

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. által 

fenntartott Gyula, Szt. László u. 16. 

szám alatti címen fenntartott 

Vízszolgáltatás épületének területén 

tűzvédelmi átfogó ellenőrzés 

35416/1923-2/2018. 

ált.          2019. 01. 

17.

Feltárt hiányosságok pótlása 2019.02.15 2019.02.15 -



7.

Békés Megyei 

Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési, 

Fogyasztóvédelim és 

Foglalkoztatási főosztály 

fogyasztóvédelmi Osztály

Fogyasztói bejelentés kivizsgálása

Panasz elutasítása esetén a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezésekben foglaltak 

szerint tájékoztassa a további 

jogorvoslati lehetőséget biztosító 

szervekről és a békéltető testületi 

eljárás igénybevételének lehetőségéről 

a fogyasztókat

BE-02/10/147-

9/2019                

2019. 06. 13.

Feltárt hiányosságok pótlása  - 2019.06.13 2019.06.13  -

8.

Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt.

Helyszíni adategyeztetés  -
KP/11514-3/2019                

2019. 02. 21.
 -  -  -  -  -


