
3.1.1. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása: 

Ellenőrzést végző szerv: SZGYF Vas Megyei Kirendeltsége 

Ellenőrzés tárgya: Fejlesztő foglalkozást biztosító intézmények 2020.évi célellenőrzése 

Ellenőrzés ideje: 2020. február 15-március 31. között 

Ellenőrzés megállapításai: 2020. augusztus 10.napján kelt jelentés alapján „a fejlesztő 

foglalkoztatás biztosításához 2019.évben folyósított támogatás összege esetében a vizsgált 

hónapokban nem találtak el nem számolható tételt – azt cél és jogszerűen használta fel a 

foglalkoztató intézmény.” 
 

Ellenőrzést végző szerv:  Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály 

Ellenőrzés tárgya: A bentlakásos szociális intézmények COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos 

felkészülési és infekciókontroll feladatai”  

Ellenőrzés ideje: 2020. április 16. 

Ellenőrzés megállapításai: az ellenőrzés során hiányosságot nem állapítottak meg. 
 

Ellenőrzést végző szerv: SZGYF Vas Megyei Kirendeltsége 

Ellenőrzés tárgya: önellenőrzésre szakápolási feladatok  

Ellenőrzés ideje: 2020. április 17. 
 

Ellenőrzést végző szerv: Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztály  

Ellenőrzés tárgya: Tej, tejtermék beszerzés szerződés 

Ellenőrzés ideje: 2020. május 22. 

Ellenőrzés megállapításai: az ellenőrzés szabálytalanságot nem tárt fel. 
 

Ellenőrzést végző szerv: SZGYF Vas Megyei Kirendeltsége 

Ellenőrzés tárgya: önellenőrzésre felkérés főző- és tálalókonyhák esetében  

Ellenőrzés ideje: 2020. május 27. 

Ellenőrzés megállapításai: beszámoló és étlapok másolata önellenőrzésről megtörtént. 
 

Ellenőrzést végző szerv: SZGYF Vas Megyei Kirendeltsége 

Ellenőrzés tárgya: 2020. évi szakmai ellenőrzés 

Ellenőrzés ideje: 2019. január 1-től 2020. június 30. 

Ellenőrzés megállapításai: a 2020. szeptember 25. napján kelt jegyzőkönyvben szereplő 

javaslatokat a munka során figyelembe kell venni. 
 

Ellenőrzést végző szerv: VMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámü.O. 

Ellenőrzés tárgya: Fejlesztő foglalkozás szolgáltatás működésének ellenőrzése bekért iratok 

alapján 

Ellenőrzés ideje: 2020. október 08. 
 

Ellenőrzést végző szerv: VMKH Foglalkoztatási, Munkaügyi, Munkavédelmi Osztály 

Ellenőrzés tárgya: Fejlesztő foglalkozás esetében munkaügyi szabályok betartása 

Ellenőrzés ideje: 2020. október 12. 
 

Ellenőrzést végző szerv: VMKH Foglalkoztatási, Munkaügyi, Munkavédelmi Osztály 

Ellenőrzés tárgya: Fejlesztő foglalkozás esetében munkavédelmi szabályok betartása 

Ellenőrzés ideje: 2020. október 12. 

 

 



Ellenőrzést végző szerv: SZGYF Vas Megyei Kirendeltség 

Ellenőrzés tárgya: Gépjármű üzemeltetése, üzemanyag elszámolás, kapcsolódó  

                               nyilvántartások  

Ellenőrzés ideje: 2020. november 05. 

Ellenőrzés megállapításai: szabályzat felülvizsgálása, aktualizálása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


