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5. / A műszaki és technológiai fejlesztés lehetőségei a
megye

.jelentősebb exportorientált vállalatainál

/negyei/
A

t í ssgálát

c 'lja: a műszaki és technológiai fejlesz

tések jelen helyzetének feljáréee, a fejlesztések üte
gének gyorsabb növekedését gátló okok felderítése;
A vizsgálat főbb kérdéseit
- Milyenek a műszaki és technológiai fejlesztés szemé
lyi és tárgyi feltételei,

pénzügyi

forrásai»

- Kilyen a szakemberek új információkkal való ellátott
sága és milyenek e továbbképzési lehetőségek.
- Milyen ai együttműködés más vállalatokkal és intéze
tekkel, valamint a ICGCT tagországokkal.
- A külföldről vásárolt technológiák vizsgálata.
- I-Iol és milyen mélységig vetődik fel a termelés /a
technológiai folyamatok /automatizálásának szükséges
sége.
- hogyan alkalmazzák a számítástechnikát és elektronikát
a műszaki és technológiai fejlesztésekben.
- E 0gyan készülnek fel a vállalatok az új technológiák
f ogadására.
- Mekkora az egyes fejlesztések átfutási ideje.
- A központilag támogatott fejlesztések vizsgálata.
A helyszíni vizsgálat időpontja; 1986. április - május
A vizsgált időszak: 1933* - 1985.
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A vizsgálatban résztvesz:

Várpalota : Peremartoni Vegyipari Vállalat
Országos Földtani llutato- Fúró Váll.
A vizsgálat vezetője: Tóth László 1-T3B tag

6 ./ fc tankötelezettségi Á;örvény, végreliaj tása /országos vizs
gálat/
A vizsgálat célja: annak megállapifcása, hogy az 1 9 7 8 * év

ben lefolytatott vizsgálat alapján kezdeményezett intéz
kedések miként valósultál: meg,
A tájékozódás Több kérdései:
- Az eltelt időszakban hogyan alakult az általános is
kolát tanköteles korban befejezők aránya. A lemorzso
lódás milyen mértékű volt és annak okai,
- Az iskoláskorúak nyilvántartásba vételére és az isko
lába lépés előkészítésére kezdeményezett javaslatok
megvalósulása.
- ^zok, akik a tanköteles korban nem végezték el az általá
nos iskolát, hogyan és mikor fejezték be. A közreműködő,
irányitó /tanácsi szakigazgatási/ szervek együttműködése,
valamint a munkáltatók együttműködése, szerepe miként
ért ékellie tő.
- Au általános iskolai oktatás - nevelés követelménysziníje milyen változásokat mutat és a kitűzött célok,
feladatok teljesültek-e. A személyi és anyagi felté
telek ezekkel összhangban miként alakultak.
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A helyszíni '
rri a szálat ide.je: 1986, május hó
A tájékozódás jeloszakai 1978, - 1985« evek
A vizsgálatban résütvess:
Várpalota: tanácsi szakig, szervek

3 általános iskola /városi/
k községi általános iskola

A vizsgálat vezetője: Dósa István 1013 tag

A gyerrjel;- 6 s ifjúságvédelmi tevékenység helyzete, vala
mint a benne érdekelt oktatási, igazgatási, egészséf^ügyi,
rendőri szervek együttműködése a város területén,
/saját tervezésű/
A

vizsgálat célja: annak megállapítása, hogy mennyiben

koordinált a gyermekvédelemben érdekelt szervek és intéz
mények együttműködése és ez az együttmüködés hogyan szol
gálja a felnövekvő nemzedék érdekeit,
A vizsgálat főbb kérdései:
- A gyermekvédelemben érdekelt tanácsi szervek /Művelő
dési Osztály, Igazgatási Osztály, egészségügyi szerve
zel:,/ valamint a város területén működő nem tanácsi
szervek /xkp,, Vöröskereszt, IHTF/ együttműködésének
formái,

szervezete,

- A gyermek- és ifjúságvédelmi koordinációs értekezletek
tematikája, rendszeressége,
- Iskolai gyermekvédelmi felelősi hálózat.
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Gyermekorvos ok , védőnők szerepe a gyermekek© t veszé
lyeztető okok Teltárásában és felszámolásában.
A nevelési tanácsadó résztvétele a gyermekvédőin! mun
kában,
A gyámhatósági védő, ás óvó intézkedések, a rendőrségi
gyermekvédelmi intézkedések eredménye.
Az l/l97^, 0X1, sze rendelet 8 . fejezetében foglalt ren
delkezések érvényesülése a gyámhatósági gyakorlatban.
A helyszíni vizsgálat ideje: 1986, június - július
A vizsgálandó időszak: 1985. év
A vizsgálandó eg ys égek : VTVB Iliivelődési Osztály
"

Igazgatási Osztály

Egészségügyi szervezet
Vöröskereszt városi szer¥eaete
Sgyüttműködés: ZISZ Városi Bizottsága
IIaza.fias népfront Városi Bizottsága
Városi R^ndőrkapitányság
A vizsgálat vezető.ie: Dósa István 1L3B tag
A korábbi ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása
az állami ellenőrző szervek munkájában, a belső el
lenőrzés szerepe a hiányosságok megelőzés ében.
/megyei utóvizsgálat/
A vizsgálat célja: megállapítani azt, hogy az 1982, évi
és 198 ^-, évi vizsgálataink óta milyen változás következett
be az állami ellenőrző szervek korábbi vizsgálati tapasz
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talatainak hasznosulásában, illetve a gazdálkodó szerve
zetek belső ellenőrzési rendszerében nílyeri előrehaladás
muta tkozik*
A

o

f -*

J

r\ff H P

/

«

A vizs.yalg-1 - o kerLesei:

-t Történt-e előrelépés a:: ellenőrző szerveknél a aás
szervek által korábban lefolytatott vizsgálati neg
ál la pi tá s ok te Iha s zn dl á.s4b an.
- A jazdálkodó sze ’vezetek tettek-e intézkedést az
ellenőrzési napló vezetése, az ellenőrzések anyaga
inak nyilvántartása és hozzáférne¿ősegének javítá
sára,
- Milyen az ellenőrzési rendszerük, ezen belül kiemel
ten a függetlenített ellenőrzés hatékonysága,
- A függetlenített ellenőrzés tevékenysége

mennyiben

segíti a hibák megelőzését, a belső tartalékok fel
tárását, a felsőbb szintű döntések, rendelkezések,
utatisátok végrehajtásán, a társadalmi tulajdon vé
delmét ,
- Az ellenőrzés mennyiben és milyen ’
módon segíti a gaz
dái kodás hat ék onyságának f ok ozását.
A helyszíni vizsgálat időpontja: 1986.
A vissgr 1 1 id 6 szak: 1982 * - 1986 .
A vizsgálatban résztvesz:

Várpalota: "Jó Szerencsét" MGTSZ.
Thuri Gy„ íTunkásszöve tkezet

jálius

-
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Berhida és Vidéke A.FESZ
Xnotai Aluminiumkohó
A vizsgálat vezetője : Bottá Kristóf I\TE3 tag

A lakásépítések minőségének és szavatossági kötelezettségének teljesítésének ellenőrzése /országos/
A vizsgálat oélja; annak megállapítása, hogy a kivitelezők
és építtetők .¡ilyen ágazati, illetve belső szervezeti
szabályozási, ellenőrzési és ösztönzési eszközökkel biz
tosit ják a lakóépületek jó minőségű elkészí tés ét „ Ili
ként alakul az építkezések tényleges minősége.
Melyek a jellegzetes hibák és azok keletkezése milyen
okokra vezethető vissza. Az építtetők milyen kötelezett
séggel érvényesítik a lakásminőséggel összefüggő szer
ződéses jogaikat.
A vizsgálat főbb kérdései:
- A minőségvédelem, minőségellenőrzés ágazati sajátos
ságoknak megfelelő rendszere miként funkcionál a la
kásépítéseket lebonyolító és kivitelező szerveknél.
Hatásosan működik-e a minőségre is kiterjedő terv- és
költségvetés bírálat, a kivitelezés folyamatos ellen
őrzése, az átadás-átvételkor észlelt hibák rögzítése.
Helyek r. hibás teljesítés tipikus esetei és okai.
- A munkaszervezés, a szakmai felkészültség, a techno
lógiai fegyelem, az ösztönzés milyen hatással van a
minőség alakulására,
- Az építtető, lebonyolító szervezetek miként érvénye
sítik a kivitelezőkkel szemben a hibás teljesítéssel
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kapcsolatos jogaikat. A minőséggel és a szavatos
sággal kapcsolatos lakossági bejelentéseket, pa
sz okát hogyan intézik.
- A minőség védelme, ellenőrzése,

tanusitása, az

ezzel kapcsolatos szerződéses kötelezettségek és
a szavatosság érvényesítése területén hogyan érvé
nyesül a személyi felelősség*
A helyszíni vizsgálat időpontja: 1986. szept, - október
A vizsgált.időszak: 1985. - 1986.
A vizsgálatban valamennyi 103 részt vesz, az egységek
a központi program ismeretében kerülnek kijelölésre.
A vizsgálat vezdbő.je: Csaba László népi ellenőr
10./ Az üzemi kulturális alapok felhasználása a városban és a
vá roskö rnyék én. /saját tervezésű/
A vizsgálat célja: annak megáilapitása, hogy a válla
latoknál, szövetkezeteknél a jóléti és kulturális alap
képzése és felhasználása rendeltetésszerűen történik-e?
A vizsgálat főbo kérdései:
- Az alapképzés a jövedelemszabá^rozási rendszeren
belül az érvényben lévő rendeletek alapján történik-e?
Be tartják-e az évenkénti tervezés

során, az évenként

kiadott irányelveket.
- A vállalatok, szövetkezetek a jóléti és kulturális
alapjukat rendeltetésszerűen használták-e fel a meg
engedett jogcímekre, /jóléti, gyermekintézmények fenn-
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tartása, működtetése, állóeszköztenntartási költségek,
kedvezményes üzemi étkeztetés, segélyek, szociális
kulturális és sportcélok, dolgozók üdültetése, tanúi
raányi ösztöndíj«,/
- Milyen arányú, összegű és milyen jellegű a kulturális
célokra felhasznált összeg /az előzőből/*
- Adott-e át a vállalat, szövetkezet és milyen mértékben
más vállalat,

szövetkezet,

tanácsi intézmény működte

téséhez, fejlesztéséhez pénzeszközöket,
A helyszíni vizsgálat ic.3je: 1986, november hó
A vizsgálandó időszak: 1984* - 1985.
A vizsgálandó egységek:
Veszprémi Szénbányák Várpalotai Üzeme
Péti Nitrogénművek
Országos földtani Kutató- Fúró Váll.
3akonymüvek Várpalotai Gyáregysége,
4 vizsgálat vezetője:

Csővári Jánosné I\TEB tag

11. / A megyei kereskedelmi ellá.tás ben közreműködő művi szál
lítók tevékenységének értékelése /negyei vizsgálat/
A vizsgálat célja: annak megállapítása, hogy a kiskereske
delemnek közvetlenül szállitó szervezetek mennyiben se
gítik a megye lakosságának jobb, színvonalasabb áruellái /
/
tasat.
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A vizsgálat főbb kérdései:
- Az érintett ¿•c.zdá11:odó szervezetek munkáját az elmúlt
években milyen gazdasági és gazdálkodási tényezők befo
lyásol ¿ák, akadályozták,
- A jelenleg kialakult kereskedelmi kapcsolati rendszer
hogyan fejlesztgető tovább.
- A forgalmazott, illetve előállított termékek választékán^,
és minőségének alakulása az elmúlt időszakban.
- Iíilyen fejlesztési lehetősédekkel rendelkeznek és azokat
hogyan tudják megvalósítani.
A helyszíni vizsgálat időpontja: 1906. november
A vizsgált, időszaki 1980 , - 1905 «
A vizsgálatban résztvesz: valamennyi USB,
városi és községi kereskedelmi
egységek

A vizsgálat vezetője: Proliászka ITándorné népi ellenőr

Várpalota, 1936. februá.r 19«

Várpalota Városi Tanács
Várpalota, Táncsics M„u*lf
Telefon: 50-200, Pf*: 764

Városi Tanács 1986 * április 11-i ülésén megtárgyalta
a NEB elnökének előterjesztését a Népi Ellenőrzési Bi
zottság 1986 . évi ellenőrzési tervét illetően, és meg
hozta
.**♦*««••,/l986 ,/lV«ll./sz, h a t á r o z a t

-ot

1,/ L Városi Tanács a Népi Ellenőrzési Bizottság 1986,
évi ellenőrzési tervét jóváhagyja.

Várpalota, 1986 , április 1 1 *
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/ Csővári János

tanácselnök

/

/ Dl", Czeidli István/
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ko z t a t ó j a

( 1986. I^nogyoduv )

í á j é k ^ z t a t ó
a Végrehajtó Bizottság munkájáról, jelentősebb határoza
tairól, közérdekű eseményekről és az állampolgárok több
ségét érintő fontosabb jogszabályokról.

Az 1985. december 19.-i tanácsülést követően a Végrehajtó
Bizottság 5 alkalommal ülésezett.
A Végrehajtó Bizottság 1906. január 24.-i ülésen tárgyalta *
'’November 7." Hőerőmű Vállalatnak a dolgrzók érdekében hozott
szociális és munkaügyi jogrzabályoL betartásáról szóló beszá
molót. A testület elismerését fejezte ki a vállalat vezetésé
nek a dolgozók érdekében e területen végzett színvonalas mun
kájáért, a jogszabályok betartásáért. Egyúttal köszönetét fe
jezte ki a vállalat vezetésének és kollektívájának a város és
városkörnyéki intézményeinek működtetésében és fejlesztésében
való segítőkész közreműködésért és a városi tanáacsal közösen
kialakított jó együttműködésért az egyéb városi feladatok meg
oldásában.
Második napirendként tárgyalta a Végrehajtó Bizottság az Öre
gek Napköziotthona működéséről, a házi szociális gondozói
szolgálattal való együttműködésről szóló beszámolót. A testü
let köszönetét fejezi ki az Öregek Napköziotthona vezetőjének
és gondozói hálózatának a napköziotthonban, illetőleg a város
ban élő, rászoruló, idős emberek gondozásában végzett lelkiismeretes munkájukért.
Az 1986. február 13.-i ülésén 2 napirendet tárgyalt a Vég
rehajtó Bizottság,
Elsőként a pénzügyi Dsztályvezető számolt be az 1985. évben
végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól,
Második nap&rendi pontként a munkaerő-j-mozgás, a munkaerő mo
bilitás, valamint a munkaviszonyban állók továbbképzési hely
zete Várpalota városban cimü előterjesztés szerepelt.
Az 1986, március 21.-i ülésén a Végrehajtó r3izottság három
napirendet tárgyalt.
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Az első - a VII. ötéves terv költségvetési tervjavaslata és a második - szükséglettanulmány a város parkosított és
zöldterületei, valamint temető fenntartására, gondozása napirendi pontok egyaránt az április 11,-i tanácsülés
anyaga.
Harmadik napirendi pontként tárgyalta a Végrehajtó Bizottság
a Kisegitő Iskola "beszámolóját oktató-nevelő munkájáról, a
pedagógusok élet- és munkakörülményeiről. A vitában elhang
zott vélemények alapján utasította a Művelődési Osztály ve
zetőjét, hogy tegyen intézkedést a városi főorvos közreműkö
désével a 0-3 éves korú gyermekek korai szűrésének és gondo
zásának megoldására a súlyos fogyatékosságok kialakulásának
megelőzése, illetve a súlyos esetekben a megf eleié/int élmé
nyekbe való irányítás érdekében 3S dolgozza ki ezek pénzügyi
lehetőségeit,
A Végrehajtó Bizottság elismerését és köszönetét fejezi ki a
Kisegitő Iskola nevelőtestületének és vezetésének kiemelkedő
színvonalú nevelő-oktató munkájáért 0~/

J o g s z a b á l y_i s m e r t e t c s

2/1986, (II,27. )J5VM. számú rendelet az Országos Építésügyi
Szabályzat közzétételéről.
(Magyar Közlöny 1986, évi 6, szám.)
A rendelet 1986. julius 1, napján lép hatályba. A Szabály
zat rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően in
duló államigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.
5/1986«(11.27.)MT rendelet

a társadalombiztosításról szóló

1975. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 17/1975.
(VI.14.)MT számú rendelet módosításáról.
(Magyar Közlöny 1986, évi 6„ szám.)
A módosító rendelet értelmében gyermekgondozási dij a gyer
mek másfél éves koráig annak a biztosítottnak jár, aki tel
jes összegű terhességi-gyermekágyi segélyben részesült

