
I. Más hatóságok és szervek által végzett 2020. évi ellenőrzések 

2020. I. negyedév 
 

Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés 
helye Ellenőrző szerv Ellenőrzés 

időpontja 
Ellenőrzés 

tárgya/módszere Intézkedések Megállapítások 

Veszprém 
Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

8100 
Várpalota, 
Krúdy Gy. u. 
25. szám alatti 
lakásotthon 

Veszprém 
Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 
Hivatala 
Hatósági 
Főosztály 
Népegészségügyi 
Osztály 

2020.02.11. Közegészségügyi-, 
járványügyi-, kémiai 
biztonsági 
ellenőrzés./helyszíni 
ellenőrzés 

Az új 
kockázatbecslés 
helyszínre 
kerüléséről és a 
sötétítő függönyök 
felhelyezéséről a 
Népegészségügyi 
Osztályt a 
fenntartón 
keresztül 
értesítettük. 

- Az ellenőrzés során 
a lakásotthonban 
csak a korábban 
elkészült 
kockázatbecslés állt 
rendelkezésre. 

- Az ellenőrzést 
végző kifogásolta, 
hogy sötétítő 
függöny nem volt a 
szobákban. 

Veszprém 
Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

8100 
Várpalota, 
Krúdy Gy. u. 
25. szám alatti 
lakásotthon 

Veszprém 
Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 
Hivatala 
Hatósági 
Főosztály 
Népegészségügyi 
Osztály 

2020.02.11. A nemdohányzók 
védelméről és a 
dohánytermékek 
fogyasztásának, 
forgalmazásának 
egyes szabályairól 
szóló 1999. évi XLII. 
törvény és a 
munkavédelemről 
szóló 1993. évi 
XCIII. törvény 38. §-
a betartásának 

Nem volt szükség 
intézkedésre. 

Az ellenőrzés 
semmiféle 
hiányosságot, 
jogsértést nem 
állapított meg. 



Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés 
helye Ellenőrző szerv Ellenőrzés 

időpontja 
Ellenőrzés 

tárgya/módszere Intézkedések Megállapítások 

hatósági 
ellenőrzése/helyszíni 
ellenőrzés 

Veszprém 
Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

8100 
Várpalota, 
Krúdy Gy. u. 
25. szám alatti 
lakásotthon 

Veszprém 
Megyei 
Kormányhivatal 
Szociális és 
Gyámügyi 
Osztály 

 

2020.02.11. Hatósági 
ellenőrzés/helyszíni 
szemle, 
adatszolgáltatás, 
iratellenőrzés 

A 3 fő 
gyermekfelügyelő 
számára a 
szakképesítés 
megszerzését 
előírta a 
munkáltató. 

A 
fejlesztőpedagógus 
állás folyamatos 
pályáztatás alatt áll. 

 

 

3 fő 
gyermekfelügyelő 
szakképesítése nem 
megfelelő, számukra 
a megfelelő 
szakképesítés 
megszerzését előírta 
a fenntartó. 

A fejlesztőpedagógus 
álláshely az 
ellenőrzés idejében is 
betöltetlen, így az 
Engedélyes nem felel 
meg a Szakmai 
rendelet 1. számú 
melléklet II. 
Szakellátások fejezet 
2/a. pontban illetve a 
2/a pontra vonatkozó 
ellátásokban előírt 
szakmai 
létszámminimumnak. 



Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés 
helye Ellenőrző szerv Ellenőrzés 

időpontja 
Ellenőrzés 

tárgya/módszere Intézkedések Megállapítások 

Veszprém 
Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

Bakonynána, 
Kossuth u. 
117. szám 
alatti 
lakásotthon 

Veszprém 
Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 
Hivatala 
Hatósági 
Főosztály 
Népegészségügyi 
Osztály 

 

2020.02.18. Soron kívüli 
járványügyi 
vizsgálat/helyszíni 
ellenőrzés 

Az ellenőrzést 
követően 12 
matrac, illetve 
műanyag 
védőhuzatok 
vásárlására került 
sor. 

Az ellenőrzés során 
megállapítást nyert, 
hogy a kialakult 
fejtetvességi 
probléma kezelésére 
a többi ellátott 
védelmében a 
megelőzés a 
megoldás. Pedex 
tetűirtószert a 
hatóság biztosított az 
ellenőrzés idején, 
illetve a 
lakásotthonban is 
rendelkezésre állt. A 
textília mosás, 
vasalás lehetősége 
adott, szárítógéppel 
rendelkeznek. A 
matracok kezelésére a 
rühesség előfordulása 
miatt egy 
gőzfertőtlenítő gép 
beszerzésében, 
védőhuzatok 
alkalmazásával 
megoldható, vagy a 
matracok cseréje 



Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés 
helye Ellenőrző szerv Ellenőrzés 

időpontja 
Ellenőrzés 

tárgya/módszere Intézkedések Megállapítások 

célravezető és a 
védőhuzat 
továbbiakban történő 
alkalmazása. Dr. 
Gelencsér Mária 
gyermekorvos a 
rühesség kezelésére 
linimentumot írt fel, 
M. M. gyermeken 
kívül a testkezelés az 
ellátottakra, 
gondozókra 
kiterjedően 
megtörtént. Védőnő 
2020. 02. 17-én 
mindenkit leszűrt, 4 
ellátottnál serkéket 
talált, a fejkezelés 
mindenkire 
kiterjedően 
megtörtént. A 
védőnő 
leegyeztetetten 2020. 
02. 24-én ismételt 
szűrést és kezelést 
fog végezni. Javasolt 
a hetenkénti rühesség 
és fejtetvesség 



Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés 
helye Ellenőrző szerv Ellenőrzés 

időpontja 
Ellenőrzés 

tárgya/módszere Intézkedések Megállapítások 

irányában történő 
szűrés. A fennálló 
helyzet megnyugtató 
kezelésére a 
rendszeres, 
következetes szűrés, 
textília kezelés (60 
feletti hőmérsékleten) 
és fej-, testkezelés 
kivitelezésében 
látjuk. 

Veszprém 
Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

 

8200 
Veszprém, 
Kossuth u. 10. 
szám – 
nevelőszülői 
hálózat 

Veszprém 
Megyei 
Kormányhivatal 
Szociális és 
Gyámügyi 
Osztály 

 

2020.03.02. Hatósági 
ellenőrzés/helyszíni 
szemle, 
adatszolgáltatás, 
iratellenőrzés 

Intézkedésre nincs 
szükség. 

Az ellenőrzés nem 
állapított meg 
hiányosságot. 

 


