
Információs kapcsolattartási rendszer adatlap 
ISKOLÁK 

1. Szakmai adatok 

1.1. Rendezvények, események (téma, hely, résztvevők, észrevételek, stb.): 

1.2. Vezetői intézkedést igénylő események: 

1.3. Szülői visszajelzések, észrevételek az iskola működésével kapcsolatosan (tárgya, szükséges 

intézkedés): 

1.4. Tanulói visszajelzések, észrevételek az iskola működésével kapcsolatosan (tárgya, szükséges 

intézkedés): 

1.5. Dolgozói visszajelzések, észrevételek az iskola működésével kapcsolatosan (tárgya, szükséges 

intézkedés): 

2. Működés, működtetés 

2.1. Tárgyi feltételek: 

2.1.1. Közüzemi szolgáltatások megléte / hiánya: 

2.1.2. Felmerülő műszaki problémák: 

2.2. Működést gátló, illetve elősegítő tényezők: 

2.3. Külső ellenőrzések 

2.3.1. Ellenőrző szerv 

2.3.2. Az ellenőrzés tárgya 

2.3.3. Az ellenőrzés megállapításai 

2.4. Konyha működtetés: 

2.4.1. Vezetői intézkedést igénylő események: 

2.4.2. Írásbeli visszajelzések, észrevételek és intézkedések: 

2.4.3. Egyéb, az étkeztetéssel kapcsolatos események: 

  



Információs kapcsolattartási rendszer adatlap 
MŰVÉSZETEK HÁZA 

1. Szakmai adatok 

1.1. Az éves munkaterv alapján a tervezett programok / rendezvények értékelése: 

1.1.1. Az elmúlt időszak programjainak / rendezvényeinek szakmai értékelése: 

1.1.2. Az adott időszakra nem tervezett, de megvalósított programok / rendezvények: 

1.1.3. Elmaradt programok / rendezvények (elmaradt program felsorolása, az elmaradás oka): 

1.2. Csatlakozó, illetve újonnan alakult együttesek, csoportok, klubok, egyesületek felsorolása: 

1.3. Az intézmény PR tevékenysége: 

1.3.1. Média megjelenés (felsorolás, helye, tárgya): 

1.3.2. Egyéb PR tevékenység: 

2. Működés, működtetés 

2.1. Személyi változások: 

2.1.1. Munkaviszony megszűnés oka (áthelyezés, elbocsátás, kilépés, stb.): 

2.1.2. Új dolgozó felvétele 

2.2. Tárgyi feltételek: 

2.2.1. Közüzemi szolgáltatások megléte / hiánya: 

2.2.2. Felmerülő műszaki problémák: 

2.2.3. Új beszerzések: 

2.2.4. Folyamatban lévő fejlesztésekről, beruházásokról észrevételek, vélemények: 

2.3. Működést gátló, illetve elősegítő tényezők: 

2.4. Az intézmény gazdálkodását érintő vezetői intézkedést igénylő események (melyek saját 

költségvetésből nem megoldhatóak): 

2.5. A következő hónapra előre látható tervezett fejlesztések, pályázatok, stb.: 

2.6. Külső ellenőrzések: 

2.6.1. Ellenőrző szerv: 

2.6.2. Az ellenőrzés tárgya: 

2.6.3. Az ellenőrzés megállapításai: 

2.7. Pályázati tevékenység: 

2.7.1. Pályáztató szerv: 

2.7.2. Pályázati témakör: 

2.7.3. Igényelt támogatás: 

2.7.4. Elnyert támogatás: 

2.7.5. A pályázati program(ok) rövid ismertetése: 

  



Információs kapcsolattartási rendszer adatlap 
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 

1. Szakmai adatok 

1.1. Az éves munkaterv alapján a tervezett programok / rendezvények értékelése: 

1.1.1. Az elmúlt időszak programjainak / rendezvényeinek szakmai értékelése: 

1.1.2. Az adott időszakra nem tervezett, de megvalósított programok / rendezvények: 

1.1.3. Elmaradt programok / rendezvények (elmaradt program felsorolása, az elmaradás oka): 

1.2. Az intézmény PR tevékenysége: 

1.2.1. Média megjelenés (felsorolás, helye, tárgya): 

1.2.2. Egyéb PR tevékenység: 

2. Működés, működtetés 

2.1. Személyi változások: 

2.1.1. Munkaviszony megszűnés oka (áthelyezés, elbocsátás, kilépés, stb.): 

2.1.2. Új dolgozó felvétele 

2.2. Tárgyi feltételek: 

2.2.1. Közüzemi szolgáltatások megléte / hiánya: 

2.2.2. Felmerülő műszaki problémák: 

2.2.3. Új beszerzések: 

2.2.4. Folyamatban lévő fejlesztésekről, beruházásokról észrevételek, vélemények: 

2.3. Működést gátló, illetve elősegítő tényezők: 

2.4. Az intézmény gazdálkodását érintő vezetői intézkedést igénylő események (melyek saját 

költségvetésből nem megoldhatóak): 

2.5. A következő hónapra előre látható tervezett fejlesztések, pályázatok, stb.: 

2.6. Külső ellenőrzések: 

2.6.1. Ellenőrző szerv: 

2.6.2. Az ellenőrzés tárgya: 

2.6.3. Az ellenőrzés megállapításai: 

2.7. Pályázati tevékenység: 

2.7.1. Pályáztató szerv: 

2.7.2. Pályázati témakör: 

2.7.3. Igényelt támogatás: 

2.7.4. Elnyert támogatás: 

2.7.5. A pályázati program(ok) rövid ismertetése: 

  



Információs kapcsolattartási rendszer adatlap 
VÁROSI MÚZEUM 

1. Szakmai adatok 

1.1. Az éves munkaterv alapján a tervezett programok / rendezvények értékelése: 

1.1.1. Az elmúlt időszak programjainak / rendezvényeinek szakmai értékelése: 

1.1.2. Az adott időszakra nem tervezett, de megvalósított programok / rendezvények: 

1.1.3. Elmaradt programok / rendezvények (elmaradt program felsorolása, az elmaradás oka): 

1.2. Az intézmény PR tevékenysége: 

1.2.1. Média megjelenés (felsorolás, helye, tárgya): 

1.2.2. Egyéb PR tevékenység: 

2. Működés, működtetés 

2.1. Személyi változások: 

2.1.1. Munkaviszony megszűnés oka (áthelyezés, elbocsátás, kilépés, stb.): 

2.1.2. Új dolgozó felvétele 

2.2. Tárgyi feltételek: 

2.2.1. Közüzemi szolgáltatások megléte / hiánya: 

2.2.2. Felmerülő műszaki problémák: 

2.2.3. Új beszerzések: 

2.2.4. Folyamatban lévő fejlesztésekről, beruházásokról észrevételek, vélemények: 

2.3. Működést gátló, illetve elősegítő tényezők: 

2.4. Az intézmény gazdálkodását érintő vezetői intézkedést igénylő események (melyek saját 

költségvetésből nem megoldhatóak): 

2.5. A következő hónapra előre látható tervezett fejlesztések, pályázatok, stb.: 

2.6. Külső ellenőrzések: 

2.6.1. Ellenőrző szerv: 

2.6.2. Az ellenőrzés tárgya: 

2.6.3. Az ellenőrzés megállapításai: 

2.7. Pályázati tevékenység: 

2.7.1. Pályáztató szerv: 

2.7.2. Pályázati témakör: 

2.7.3. Igényelt támogatás: 

2.7.4. Elnyert támogatás: 

2.7.5. A pályázati program(ok) rövid ismertetése: 

 

  



Információs kapcsolattartási rendszer adatlap 
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 

1. Szakmai adatok 

1.1. Az elmúlt időszakban vezetői intézkedést igénylő események az intézménnyel kapcsolatosan: 

1.2. Rendezvények, események (téma, hely, résztvevők, észrevételek): 

1.3. Alkalmazottak képzése / továbbképzése: 

1.3.1. Résztvevők száma: 

1.3.2. Képzés típusa, tárgya: 

1.4. Különös elbírálást igénylő esetek (házi segítségnyújtás, azonnali elhelyezés, stb.): 

1.5. Krízishelyzet kezelése: 

1.6. Ellátottak száma a házi segítségnyújtás terén: 

1.7. Írásbeli visszajelzések, észrevételek: 

1.7.1. Gondozotti visszajelzések, észrevételek  

1.7.1.1. tárgya: 

1.7.1.2. szükséges intézkedések: 

1.7.2. Dolgozói visszajelzések, észrevételek 

1.7.2.1. tárgya: 

1.7.2.2. szükséges intézkedések: 

2. Működés, működtetés 

2.1. Személyi változások: 

2.1.1. Munkaviszony megszűnés oka (áthelyezés, elbocsátás, kilépés, stb.): 

2.1.2. Új dolgozó felvétele: 

2.2. Tárgyi feltételek: 

2.2.1. Közüzemi szolgáltatások gazdálkodási szintje: 

2.2.2. Aktuális műszaki problémák: 

2.2.3. Szükséges új beszerzések: 

2.2.4. Folyamatban lévő fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos észrevételek, vélemények: 

2.3. Működést gátló, illetve elősegítő tényezők: 

2.4. Az intézmény gazdálkodását érintő vezetői intézkedést igénylő események (saját költségvetésből nem 

megoldható): 

2.5. A következő hónapra előre látható, tervezett fejlesztések, pályázatok: 

2.6. Külső ellenőrzések 

2.6.1. Ellenőrző szerv: 

2.6.2. Ellenőrzés tárgya: 

2.6.3. Az ellenőrzés megállapításai: 

2.7. Pályázati tevékenység 

2.7.1. Pályáztató szerv: 

2.7.2. Pályázat témája: 

2.7.3. Igényelt támogatás: 

2.7.4. Elnyert támogatás: 

2.7.5. Az adott hónapban megvalósult pályázatok rövid ismertetése: 

3. Étkeztetés 

3.1. Vezetői intézkedést igénylő események (pl. a konyhával összefüggésbe hozható megbetegedés, 

közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos esemény): 

3.2. Írásbeli visszajelzés, észrevétel és intézkedések: 

3.3. Egyéb megjegyzések az étkeztetéssel kapcsolatosan:  



Információs kapcsolattartási rendszer adatlap 
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

1. Szakmai adatok 

1.1. Az elmúlt időszakban vezetői intézkedést igénylő események az intézménnyel kapcsolatosan: 

1.2. Rendezvények, események (téma, hely, résztvevők, észrevételek): 

1.3. Alkalmazottak képzése / továbbképzése: 

1.3.1. Résztvevők száma: 

1.3.2. Képzés típusa, tárgya: 

1.4. Különös elbírálást igénylő esetek (házi segítségnyújtás, azonnali elhelyezés, stb.): 

1.5. Krízishelyzet kezelése: 

1.6. Ellátottak száma a házi segítségnyújtás terén: 

1.7. Írásbeli visszajelzések, észrevételek: 

1.7.1. Gondozotti visszajelzések, észrevételek  

1.7.1.1. tárgya: 

1.7.1.2. szükséges intézkedések: 

1.7.2. Dolgozói visszajelzések, észrevételek 

1.7.2.1. tárgya: 

1.7.2.2. szükséges intézkedések: 

2. Működés, működtetés 

2.1. Személyi változások: 

2.1.1. Munkaviszony megszűnés oka (áthelyezés, elbocsátás, kilépés, stb.): 

2.1.2. Új dolgozó felvétele: 

2.2. Tárgyi feltételek: 

2.2.1. Közüzemi szolgáltatások gazdálkodási szintje: 

2.2.2. Aktuális műszaki problémák: 

2.2.3. Szükséges új beszerzések: 

2.2.4. Folyamatban lévő fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos észrevételek, vélemények: 

2.3. Működést gátló, illetve elősegítő tényezők: 

2.4. Az intézmény gazdálkodását érintő vezetői intézkedést igénylő események (saját költségvetésből nem 

megoldható): 

2.5. A következő hónapra előre látható, tervezett fejlesztések, pályázatok: 

2.6. Külső ellenőrzések 

2.6.1. Ellenőrző szerv: 

2.6.2. Ellenőrzés tárgya: 

2.6.3. Az ellenőrzés megállapításai: 

2.7. Pályázati tevékenység 

2.7.1. Pályáztató szerv: 

2.7.2. Pályázat témája: 

2.7.3. Igényelt támogatás: 

2.7.4. Elnyert támogatás: 

2.7.5. Az adott hónapban megvalósult pályázatok rövid ismertetése: 

3. Étkeztetés 

3.1. Vezetői intézkedést igénylő események (pl. a konyhával összefüggésbe hozható megbetegedés, közüzemi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos esemény): 

3.2. Írásbeli visszajelzés, észrevétel és intézkedések: 

3.3. Egyéb megjegyzések az étkeztetéssel kapcsolatosan: 

  



Információs kapcsolattartási rendszer adatlap 
BÖLCSŐDÉK 

1. Szakmai adatok 

1.1. Vezetői intézkedést igénylő események (pl. balesetek, hatósági megkeresések, nyilvánosságra kerülő 

problémák): 

1.2. Rendezvények, események (téma, hely, résztvevők, észrevételek): 

1.3. Alkalmazotti képzés / továbbképzés: 

1.3.1. Résztvevők létszáma: 

1.3.2. Képzés típusa, tárgya: 

1.4. Különös elbírálást igénylő esetek (gyámhatóság – különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekre – gyermekvédelem, évközbeni jelentkezés,stb.): 

1.5. Tapasztalt-e az intézményben szegregációra utaló jeleket? (Ha igen, kérjük, röviden fejtse ki!) 

1.6. Írásbeli visszajelzések, észrevételek: 

1.6.1. Szülői visszajelzések, észrevételek: 

1.6.1.1. Tárgya: 

1.6.1.2. Szükséges intézkedés: 

1.6.2. Dolgozói visszajelzések, panaszok: 

1.6.2.1. Tárgya: 

1.6.2.2. Szükséges intézkedés: 

2. Működés, működtetés 

2.1. Személyi változások: 

2.1.1. Munkaviszony megszűnés oka (áthelyezés, elbocsátás, kilépés, stb.): 

2.1.2. Új dolgozó felvétele: 

2.2. Tárgyi feltételek: 

2.2.1. Közüzemi szolgáltatások gazdálkodási szintje: 

2.2.2. Aktuális műszaki problémák: 

2.2.3. Szükséges új beszerzések: 

2.2.4. Folyamatban lévő fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos észrevételek, vélemények: 

2.3. Működést gátló, illetve elősegítő tényezők: 

2.4. Az intézmény gazdálkodását érintő vezetői intézkedést igénylő események (saját költségvetésből nem 

megoldható): 

2.5. A következő hónapra előre látható, tervezett fejlesztések, pályázatok: 

2.6. Külső ellenőrzések 

2.6.1. Ellenőrző szerv: 

2.6.2. Ellenőrzés tárgya: 

2.6.3. Az ellenőrzés megállapításai: 

2.7. Pályázati tevékenység 

2.7.1. Pályáztató szerv: 

2.7.2. Pályázat témája: 

2.7.3. Igényelt támogatás: 

2.7.4. Elnyert támogatás: 

2.7.5. Az adott hónapban megvalósult pályázatok rövid ismertetése: 

3. Étkeztetés 

3.1. Vezetői intézkedést igénylő események (pl. a konyhával összefüggésbe hozható megbetegedés, közüzemi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos esemény): 

3.2. Írásbeli visszajelzés, észrevétel és intézkedések: 

3.3. Egyéb megjegyzések az étkeztetéssel kapcsolatosan:  



Információs kapcsolattartási rendszer adatlap 
ÓVODÁK 

1. Szakmai adatok 

1.1. Vezetői intézkedést igénylő események (pl. balesetek, hatósági megkeresések, nyilvánosságra kerülő 

problémák): 

1.2. Rendezvények, események (téma, hely, résztvevők, észrevételek): 

1.3. Pedagógus továbbképzés: 

1.3.1. Résztvevők létszáma: 

1.3.2. Képzés típusa, tárgya: 

1.4. Különös elbírálást igénylő esetek (gyámhatóság – különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekre – gyermekvédelem, évközbeni jelentkezés,stb.): 

1.5. Év végén az óvodában visszamaradó tanköteles gyermekek száma, a visszamaradás okai: 

1.6. Tapasztalt-e az intézményben szegregációra utaló jeleket? (Ha igen, kérjük, röviden fejtse ki!) 

1.7. Írásbeli visszajelzések, észrevételek: 

1.7.1. Szülői visszajelzések, észrevételek: 

1.7.1.1. Tárgya: 

1.7.1.2. Szükséges intézkedés: 

1.7.2. Dolgozói visszajelzések, panaszok: 

1.7.2.1. Tárgya: 

1.7.2.2. Szükséges intézkedés: 

2. Működés, működtetés 

2.1. Személyi változások: 

2.1.1. Munkaviszony megszűnés oka (áthelyezés, elbocsátás, kilépés, stb.): 

2.1.2. Új dolgozó felvétele: 

2.2. Tárgyi feltételek: 

2.2.1. Közüzemi szolgáltatások gazdálkodási szintje: 

2.2.2. Aktuális műszaki problémák: 

2.2.3. Szükséges új beszerzések: 

2.2.4. Folyamatban lévő fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos észrevételek, vélemények: 

2.3. Működést gátló, illetve elősegítő tényezők: 

2.4. Az intézmény gazdálkodását érintő vezetői intézkedést igénylő események (saját költségvetésből nem 

megoldható): 

2.5. A következő hónapra előre látható, tervezett fejlesztések, pályázatok: 

2.6. Külső ellenőrzések 

2.6.1. Ellenőrző szerv: 

2.6.2. Ellenőrzés tárgya: 

2.6.3. Az ellenőrzés megállapításai: 

2.7. Pályázati tevékenység 

2.7.1. Pályáztató szerv: 

2.7.2. Pályázat témája: 

2.7.3. Igényelt támogatás: 

2.7.4. Elnyert támogatás: 

2.7.5. Az adott hónapban megvalósult pályázatok rövid ismertetése: 

3. Étkeztetés 

3.1. Vezetői intézkedést igénylő események (pl. a konyhával összefüggésbe hozható megbetegedés, közüzemi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos esemény): 

3.2. Írásbeli visszajelzés, észrevétel és intézkedések: 

3.3. Egyéb megjegyzések az étkeztetéssel kapcsolatosan: 



Információs kapcsolattartási rendszer adatlap 
VÜSZI NONPROFIT KFT 

1. Szakmai adatok 

1.1. Vezetői intézkedést igénylő események (pl. balesetek, hatósági megkeresések, nyilvánosságra 

kerülő problémák): 

1.2. Ügyfélszolgálati visszajelzések, észrevételek: 

1.2.1. Tárgya: 

1.2.2. Szükséges intézkedés: 

2. Működés, működtetés 

2.1. Személyi változások: 

2.1.1. Munkaviszony megszűnés oka (áthelyezés, elbocsátás, kilépés, stb.): 

2.1.2. Új dolgozó felvétele: 

2.2. Tárgyi feltételek: 

2.2.1. Közüzemi szolgáltatások gazdálkodási szintje: 

2.2.2. Aktuális műszaki problémák: 

2.2.3. Szükséges új beszerzések: 

2.2.4. Folyamatban lévő fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos észrevételek, vélemények: 

2.3. Működést gátló, illetve elősegítő tényezők: 

2.4. Az intézmény gazdálkodását érintő vezetői intézkedést igénylő események (saját költségvetésből 

nem megoldható): 

2.5. Kintlévőségek 

2.5.1. Pontos összege: 

2.5.2. Kintlévőségek megszüntetésére irányuló tevékenységek: 

2.6. A következő hónapra előre látható, tervezett fejlesztések, pályázatok: 

2.7. Külső ellenőrzések 

2.7.1. Ellenőrző szerv: 

2.7.2. Ellenőrzés tárgya: 

2.7.3. Az ellenőrzés megállapításai: 

2.8. Pályázati tevékenység 

2.8.1. Pályáztató szerv: 

2.8.2. Pályázat témája: 

2.8.3. Igényelt támogatás: 

2.8.4. Elnyert támogatás: 

2.8.5. Az adott hónapban megvalósult pályázatok rövid ismertetése: 

  



Információs kapcsolattartási rendszer adatlap 
KALÓRIA Gyermek- és Közétkeztetési 

Nonprofit Közhasznú Kft. 

1. Szakmai adatok 

1.1. Vezetői intézkedést igénylő események (pl. balesetek, hatósági megkeresések, nyilvánosságra 

kerülő problémák): 

1.2. Írásbeli visszajelzések, észrevételek: 

1.2.1. Tárgya: 

1.2.2. Szükséges intézkedés: 

2. Működés, működtetés 

2.1. Személyi változások: 

2.1.1. Munkaviszony megszűnés oka (áthelyezés, elbocsátás, kilépés, stb.): 

2.1.2. Új dolgozó felvétele: 

2.2. Tárgyi feltételek: 

2.2.1. Közüzemi szolgáltatások gazdálkodási szintje: 

2.2.2. Aktuális műszaki problémák: 

2.2.3. Szükséges új beszerzések: 

2.2.4. Folyamatban lévő fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos észrevételek, vélemények: 

2.3. Működést gátló, illetve elősegítő tényezők: 

2.4. Az intézmény gazdálkodását érintő vezetői intézkedést igénylő események (saját költségvetésből 

nem megoldható): 

2.5. A következő hónapra előre látható, tervezett fejlesztések, pályázatok: 

2.6. Külső ellenőrzések 

2.6.1. Ellenőrző szerv: 

2.6.2. Ellenőrzés tárgya: 

2.6.3. Az ellenőrzés megállapításai: 

2.7. Pályázati tevékenység 

2.7.1. Pályáztató szerv: 

2.7.2. Pályázat témája: 

2.7.3. Igényelt támogatás: 

2.7.4. Elnyert támogatás: 

2.7.5. Az adott hónapban megvalósult pályázatok rövid ismertetése: 

2.8. Megjegyzések, észrevételek az étkeztetéssel kapcsolatosan: 

 

  



Információs kapcsolattartási rendszer adatlap 
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT 

1. Szakmai adatok 

1.1. Vezetői intézkedést igénylő események (pl. balesetek, hatósági megkeresések, nyilvánosságra 

kerülő problémák): 

1.2. Írásbeli visszajelzések, észrevételek: 

1.2.1. Tárgya: 

1.2.2. Szükséges intézkedés: 

2. Működés, működtetés 

2.1. Személyi változások: 

2.1.1. Munkaviszony megszűnés oka (áthelyezés, elbocsátás, kilépés, stb.): 

2.1.2. Új dolgozó felvétele: 

2.2. Tárgyi feltételek: 

2.2.1. Közüzemi szolgáltatások gazdálkodási szintje: 

2.2.2. Aktuális műszaki problémák: 

2.2.3. Szükséges új beszerzések: 

2.2.4. Folyamatban lévő fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos észrevételek, vélemények: 

2.3. Működést gátló, illetve elősegítő tényezők: 

2.4. Az intézmény gazdálkodását érintő vezetői intézkedést igénylő események (saját költségvetésből 

nem megoldható): 

2.5. Kintlévőségek 

2.5.1. Pontos összege: 

2.5.2. Kintlévőségek megszüntetésére irányuló tevékenységek: 

2.6. A következő hónapra előre látható, tervezett fejlesztések, pályázatok: 

2.7. Külső ellenőrzések 

2.7.1. Ellenőrző szerv: 

2.7.2. Ellenőrzés tárgya: 

2.7.3. Az ellenőrzés megállapításai: 

2.8. Pályázati tevékenység 

2.8.1. Pályáztató szerv: 

2.8.2. Pályázat témája: 

2.8.3. Igényelt támogatás: 

2.8.4. Elnyert támogatás: 

2.8.5. Az adott hónapban megvalósult pályázatok rövid ismertetése: 

 

  



Információs kapcsolattartási rendszer adatlap 
PIAC KFT 

1. Szakmai adatok 

1.1. Vezetői intézkedést igénylő események (pl. balesetek, hatósági megkeresések, nyilvánosságra 

kerülő problémák): 

1.2. Írásbeli visszajelzések, észrevételek: 

1.2.1. Tárgya: 

1.2.2. Szükséges intézkedés: 

2. Működés, működtetés 

2.1. Személyi változások: 

2.1.1. Munkaviszony megszűnés oka (áthelyezés, elbocsátás, kilépés, stb.): 

2.1.2. Új dolgozó felvétele: 

2.2. Tárgyi feltételek: 

2.2.1. Közüzemi szolgáltatások gazdálkodási szintje: 

2.2.2. Aktuális műszaki problémák: 

2.2.3. Szükséges új beszerzések: 

2.2.4. Folyamatban lévő fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos észrevételek, vélemények: 

2.3. Működést gátló, illetve elősegítő tényezők: 

2.4. Az intézmény gazdálkodását érintő vezetői intézkedést igénylő események (saját költségvetésből 

nem megoldható): 

2.5. Értékesített napijegyek száma az elmúlt hónapban: 

2.6. A következő hónapra előre látható, tervezett fejlesztések, pályázatok: 

2.7. Külső ellenőrzések 

2.7.1. Ellenőrző szerv: 

2.7.2. Ellenőrzés tárgya: 

2.7.3. Az ellenőrzés megállapításai: 

2.8. Pályázati tevékenység 

2.8.1. Pályáztató szerv: 

2.8.2. Pályázat témája: 

2.8.3. Igényelt támogatás: 

2.8.4. Elnyert támogatás: 

2.8.5. Az adott hónapban megvalósult pályázatok rövid ismertetése: 

2.9. Őstermelők aránya a piaci árusok között: 

 


