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JÁsZ-NAGYKU N-SZo LNoK M EGYEI
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Kész lt:Víz-és CsatornamŰvek KoncessziÓs Zrt. Szolnok FelszíniVízm (Szolnok, Vízm rit 1.sz')

hivatalos helyiségében 2017. december 21'én.

Az ellen rzést végz hat ság: Jász_Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal NépegészségÜgyi

F osztály

Ellen rzés tárgya: Aziv víz min ségi k vetelményeir l és ellenŐrzés rendjér l sz l 20112001. (X.

25.) Korm. rendelet, a vízikozm vek zemeltetésér l szr ftI2016. (V. 12.) BM rendelet el írásainak

ellen rzése

Az ellen zés kezdete: .. .\. ..ora Y.F.p"r..

Az ellen rzés be tejezése: / 
^ 

.. .Óra .c..9. p"r..

Jelen vannak:

A hatoság részér l jelenlev személy(ek):

Sléderné Szucs Erika kozegészségugyi szakÜgyintézo

Mári Klára kÖzegészség ugyi szakÜg yintézo

Az ellen rzott egység rész ér ljelen tev fele! s Vezet , képvisel :

Neve: M h GiAQ, !éTE & (.-' \^J-A' \.-.};
\r

Munkakore/beosztása' \^\^-\}FtV-r \ts F } \" R\O

Elérhetosége: bc\ }-?-(, t\ }\

Ellen rzott eqvséq:

Megnevezése: Szolnoki Felszíni Vízmti
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NépegészségÜgyi F oszt ly

5000 Szolnok Ady Endre utco 35-37. 5001 Szolnok PÍ. 22. Telefon: (5 I 422l02 Fox: (5 , 341 699
e-moil : kh.nepeu@josz.gov. h t-l Honlo p : www.kormO nyhívoio l.h u
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címe: 5002 Szolnok, Vízmu Út 1.

Az uzemeltet :

Megnevezése (cégneve): Víz_és Csatornam vek Koncesszi s Zrt. Szolnok

Székhelye: 5002 Szolnok, Vízm Út 1.

Felel s vezet neve, beosztása/munkakore: MR LYa g

Postacíme: 5002 Szolnok, Vízmu Út 1.

Telefon: 56/51 6-31 6 E-mail: vcsmzrtszolnok@vcsm. h u

A mai napon tárgy szerinti ellen rzés céljáb l a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Népegészségtigyi Foosztály képvisebje (i) megjelentek.

Az eljár ellen zést végz k az ellenorzés megkezdésekor tájékoztatták az ellen rz tt szerv

képvisel jét(it) arr l, hogy hat sági ellen zést végeznek, egyidej leg figyelmeztették jogai(k)ra és

k telességei(k)re.

KiilonÖsen, hogy k teles(ek) biztosítani az ellen rzés eredményes ellátásához a szÜkséges

helyiségekbe (ter letre) val belépést, az ellenorzés tárgyával sszefiigg iratokat, nyilvántartásokat,

bizonylatokat, valamint berendezések, munkafolyamatok, tevékenységek megfigyelését lehet vé

tenni. Koteles(ek) az ellen zés során a tények megállapítása érdekében k zrem k dni, az ellen rzés

tárgyával sszeftiggésben nyilatkozatot tenni, véleményt nyilvánítani, amit csak elfogadhat okkal

(saját maga vagy kozvetlen hozzátartozija vonatkozásában b ncselekmény elk vetését tárná fel)

tagadhat meg.

Az ellen rzÓtt szerv képviselÓje(i) bejelenti(k), hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és

intézkedésre jogosult(ak), a jogokra és kÖtelezettségekre vonatkoz tájékoztatást megértette(ék).
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Üzemettet i vízvizsgálatokat a Techno-Víz laborat riumi és Mérn kszolgálati Kft. végzi.

Vízm technot gia r vid leírása:
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Fert tlenítés folyamatosan torténik/nem tÖrténik.

('ir'\\,\):'' ,r. {\ /--.F\.
t

I

\ I r. \

)t -! .'. ,.- t-. 
(,r'.. M,b,



Fertotlen ítószer megnevezése:
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Üzemeltetői vízvizsgálati eredmények 2017. éVre vonatkozian - 2017' oktÓber 18-ával bezárólag -
HUMVl rendszerben rog)ítésre kerültek.

Kifogásolt eredmények:

Dokumentált intézkedések:

A kifogásolt paraméterekre tett intézkedésekrol a HUMV| rendszerben indított E100 folyamatban

tájékoztatást kapott hatiságunk.

Kontroll vizsgálatok:

A kifogásolt paraméterekre az ismétlo vizsgálatok megtörténtek, melyek eredményei a HUMV|

rendszerben indított E100 folyamatokban rögzítésre került'
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2017 . évre VonatkozÓan jóváhagyott vízvizsgálati Ütemterwel rendelkeznek.

JÓváhagyott Ütemterv szerint Végezte - e azÚzemeletetőivízmintázásorat@ n"m

A vízműtelepen vezetett üzemnaplóban hiányosság észlelhetó (rem észlelhet6)

H iányosságok az alábbiak:

A belsŐ védoterÜIet illetéktelen személyek elol elzárt.

Afelhasználtveszélyesanyagokrakiadottbiztonságiadatlapok"h"lv,,in@ln"'
találhat k meg.

Meg ál la pítások, észrevételek:
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Eza jegyzőkonw.S. oldalterjedelmű. A jegyzőkönyv mellékleteinek száma \5b
A jegyzőkönyv egy példánya a helyszínen átadásra kerÜlt.

Jelenlévok a jegyzokonyvet elolvassák és értelmezés után,

valÓsághLi rogzítését aláírásukkal hitelesítik.
mint az ellenorzésen megállapítottak

^xr.,:::;:';ff&llilnSzékhely: 5000 $zolnok, VízmÍi u. 1.

$*ft=Mide>
JNSZMKH

Népegészség Ügyi FoosztáIy
részérol

&Ab
JNSZMKH

Népegészség ugyi Foosztály
részérŐI
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JÁsZ-NAGYKUN-SaILN oK M EcYEI
KonuÁNYHIVATAL

rÁlÉxoztato

Ügyfél jogai és k telezettségei
akozigazgatási hat sági eljárás és szolgáltatás általános szabályair l sz l

2004. évi GXL. t rvényhez kapcsol d an, illetve
az egészségÜgyi hat sági és igazgatási tevékenységr l sz l

199í. évi Xl. tiirvény kÜlonos el írásai

. Az Ügyfelet megilleti a torvény el tti egyenl bánásm d és az inddkolatlan megktil nb ztetés

nélkiili tigyintézés joga. Továbbá megilleti a tisztességes Ügyintézéshez, a jogszabályokban

meghatározott határid ben hozott d ntéshez val jog és az eljárás során (bizonyos t rvényi

el írások fennállása esetén, illetve a magyar nyelvet nem ismer Ügyfél esetén) az anyanyelv

használatának joga.

. Az Ügyfél k teles biztosítani az ellen rzés eredményes elvégzéséhez a szlikséges helyiségekbe,

ter letre val belépést, az ellen rzés tárgyával kapcsolatos bármely irat, tárgy, vagy munkafolyamat

megvizsgálását lehet vé tenni, a kért felvilágosítást megadni.

. Az tlgyfelet megilleti a nyilatkozattételi jog, ezért az eljárás során írásban vagy sz ban

nyitatkozatot tehet, Vagy a nyilatkozattételt megtagadhatja, viszont tÖrvény vagy kormányrendelet

kÖtelez vé teheti, hogy az iigyfél a hivatalb l folytatott eljárásban a hat ság érdemi d ntéséhez

szukséges adatokat kozÖlje.
. Az tigyfélnek joga van a jegyz kr5nyvet elolvasni és alapos okkal kérheti a jegyz konyv

kiegészítését, a leírtak pontosítását. A jegyz k nyv hitelét nem érinti, ha valaki az aláirását

indokolatlanul megtagadja.
. Az Ügyfél a tÖrvényben meghbtározott korlátozásokkal az eljárás során keletkezett iratokba

betekinthet, azokr Ifeljegyzést készíthet, illetve a koltségek megfizetése mellett másolatot kérhet.

. A kozigazgatási eljárásban az Ügyfél k teles j hiszemiien eljárni'

. Ha az Ügyfél rosszhiszem magatartást tanr]sít, az ugy szempontjáb l jelent s val tlan tényt állít,

tényt elhallgat, vagy valÓtlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal s jthat .

. Az eljárási bírság legkisebb osszege tezer forint, legmagasabb sszege természetes személy

esetén otszázezer forint, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet esetén

egymillii forint.
. Az Ügyfél magatartása nem irányulhat a hatiság megtévesztésére, a dÖntéshozatal, illetve a

végrehajtás indokolatlan késleltetésére.
, Az Ügyfelet megilleti a kozigazgatási hat ság dÖntésével szemben a iogorvoslathoz vaI

jogosultság, melyet Vagy a fellebbezés során, Vagy egyes esetekben kÖzvetlenlil a bír sághoz

fordulva gyakorolhat

Az egészségiigyi hat ságiés igazgatásitevékenységr l 1991. éviXl. t rvény kÍil n s el írásai:

NépegészségÜgyi F oszt ly

5000 Szolnok Ady Endre uico 35-37' 5001 Szolnok Pf. 22. TeleÍon:. (5 l 422 l02 Fox: (5 ) 341 99

e-moil : kh.nepeu@josz.gov.hu Honlop: www.kormonyhivotol.hu
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Az egészségügyi államigazgatási szerv valamennyi természetes és jogi személyre, valamint jogi

személyiséggel nem rendelkezó társaságra kiterjedő hatóságiiogkört gyakorol'

Az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőzése során az ellenózÖtt személy köteles az

ellenőzéshez szlikséges munkaerőt ellenszotgáltatás nélkül az el|enőző rendelkezésére bocsátani.

KözegészségÜgyi vagy járványügyi érdekből a szemle haladéktalanul megtartható.

Az ettenőrzésrőljegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek a ténymegállapításokon kívül tartalmaznia

kell a felelós személy ezekre vonatkozó nyílatkozatát is'

Ha az ellenŐzésen a felelős személy nem volt jelen, a jegyzókÖnyv másolati példányát meg kell

kÜldeni'rész ére azzal, hogy nyilatkozatáta kézbesítéstól számított tizenöt napon beltil megteheti.

pE' egészségügyi államigazgatási szerv jogosutt az ellenőzéshez szükséges vizsgálatokat

elvégezni, illetve külön jogszabályban meghatározottak szerint elvégeztetni

Az egészségugyi álhmigazgatási szeN az ellenőrzés során megállapított tényállás alapján a

hiányosságok, szabályszegések jellegét és súlyát mérlegelve megteszi a szükséges

intézkedéseket és elienozi azok végrehajtását.

Az egészségügyi államigazgatási szerv elrendeli

a) a hiányosságok megszÜntetését, illetóleg a szukséges intézkedések végrehajtását;

b) a hiányosságok megszüntetéséig az intézmény, létesÍtmény stb. mÍikÖdésének, illetőleg az

egészségre ártalmas vagy veszélyes tevékenységnek a korlátozását vagy felfüggesztését,

ha e szabálytalanságok fennállása egészségkárosodást okozhat;

c) súlyos vagy tömeges egészségkárosodás megelőzése érdekében az egészségre ártalmas

tárgya\] Vagy anyagok használatának és forgalmazásának megsziintetését, szükség esetén

megsemmisítését;

d) egészségügyi szolgáltatónál észlelt hiányosság esetében"az a)-c) pontban felsoroltakon tÚl

- külön jogszabályban Íoglaltak szerint _ az egészségÜgyi dolgozónak a tevékenységben

vall jártassága igazolását'

Ha az észlelt hiányosság, illetve körÜlmény sÚlyos, vagy tömeges egészségkárosodást okozhat, az

egészségügyi állámigazgatási szerv ennek elhárítása érdekében köteles megtenni mindazokat az

intézkedéseket, amelyek az adott esetben a veszély elhárítása érdekében szükségesek.

Az egészségügyi államigázgatási szerv a lakosság egészségét közvetlenül fenyegető súlyos veszély

elhárításához, ittewe rendkívt]li kÖrÜlmények esetén tett intézkedéseinek vé9rehajtásához a

rendórség, a tűzoltÓság és a polgárivédelem közreműködését is igénybe veheti.

Dr. Beke Gabriella
megyei tiszti foorvos

foosztályvezeto

NépegészségÜgyi F oszt ly
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