Gardb Kiizs6g OnkorminYzata
K6pvisel6-testiilet6nek

3. szdmf

jegyz6kiinyve

K6sziilt: Gar6b Kiizs6g Onkormfnyzata K6pviset6-testiilet6nek 2016. riprilis
megtartott nyilt iil6s6r6l

7.

napjin

JEGYZ6KONYV
K6sziilt: Gar6b Kozs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testiilet6nek 2016. 6prilis 7. napjfin a Gar5bi
Faluh6zban megtartott nyilt i.il6s6rol.
Jelen

Kov6cs Zoltin
Nagy Antaln6

vannak:

polg6rmester

alpolgilrmester

Tan6cskoz6sijoggal r6szt vesz: Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti aljegyzo
KovScs Zolt6n polgilrmester koszontotte a jelenl6v6ket. Meg6llapitotta, hogy a kdpviselok koziil Szegi
Szabolcs kdpviselo igazoltan t6vol maradt, a testiilet hatfirozatkepes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban

foglalt napirenddel egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont felv6tel6re.

A

testtilet

e gyh an gri I ag elfo gadta a me gh iv6ban fo glalt napi rendeket.

1.

Napirend

Javaslat t6mogat6si ig6ny benyirjt6srira vfz 6s csatornaszolg6ltat 6s rrlfordit6sinak csokkent6s6re.
El6terj esa6 : Kov5cs Zoltiln polg5rmester

Kov6cs Zolt6n polg6rmester elmondta, hogy megjelent

a 2016. 6vi

lakoss5gi viz-6s
csatornaszolgSltatrls -t6mogatris ig6nyl6s6nek 6s elbir6l6s6nak rdszletes felt6teleir6l sz6lo pLlyinati
kiir5s.

A

pitlyilzati kiirSsban vizlkozmi rendszerenk6nt van lehetos6g gesztor onkorm6nyzat kijel6lds6re,
azonban ez bonyolulttS tenn6 a pillyhzat lebonyolitSs6t, emiatt ugyanrigy, mint tavaly minden egyes
6nkorm5nyzatnak kill<jn-ktilcjn kell az ig6nyt benyrijtania. Testtileti hathrozatot kell hozni az Sllami
t6mogatiis bead6s6r6l.
A megkiildotlhat|rozat mintrit a polg6rmester ismertetett a kdpviselokkel.
a polgrlrmester eloterjeszt6s6vel.

A k6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek

Ak6pviselo-testiiletegyhangirlag-2 igenszavazattal-azalilbbihathrozatothozta:

Garib Kiizs6s 6nkormf nvzata K6Dvisel6-testiilet6nek
7 I 201 6.(lY .7 .\ szimrt hil6r ozata
Garfb Kiizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek hathrozata a timogat6si
ig6ny benyrijtisa viz 6s csatornaszolg:iltatis rifordit6sainak csiikkent6s6re.
Gar6b Kcizs6g Onkormrinyzata kdpvisel6-testiilete d<intott abban, hogy 2016. 6vre
vonatkoz6an a lakoss6giiv6viz 6s csatornaszolgfiltatils r6fordit6sainak cs<ikkent6sdre
t6mogatSsi k6relmet kiv6n benyrijtani'

A K6pvisel6-testi.ilet felhatalmazza apolghrmestert
szti k
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ek, ny i I atko zatainak

a vonatkoz6 rendelet

piiyinathoz

al 6ir 6sitt a'

Hat6rid6: azonnal, illetve folyamatos
Felel6s : Kov6cs Zolthn polgdrmester

2.

Napirend

Javaslat

a

N6gr6d Megyei Katasztr6favddelmi lgazgat6shg Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi

Kirende lts6 gdnek 20 | 5 . 6v i tev6kenys6g6r6l sz6 16 ti\ ekoztat6
Eloterj eszto : Kov6cs Zo\thn polgiirmester

e l fogad6sSra

KovScs Zolt6n polgdrmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartoz6 eloterjeszt6st ( 1. szdmf
A megkiildott kis6ro lev6l
-"ll6kl"t ; megtrivOval egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta.neki
meghiv6t, hogy sz6beli
szerint a kirendelts egvezeto k6rte, hogy a napirend tirgyallsilra kiildjtink
kieg6szit6st tudjon tenni a beszilmol6val kapcsolatban.
A polg6rmester szerint a t6jekofiat6 rltfog6an tartalmazza a 2015. 6vi tev6kenys6gi.iket, ez6rt nem
ig6nyelt6k a sz6beli tilekoztatitst.

Gar6b Kiizs6s 6nkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
8 12016.(IY . 7 .\ szhmfi hathrozata
N6gr{d Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6siry Salg6tarjfni Katasztr6fav6delmi
Kiren delts6ge 2 0 I 5. 6vi tev6ke nys6g6 16l sz6l6 tij 6 ko ztat6 elf ogad risdr6l
Gar5b Krizs6g dnkormrlnyzata K6pvisel6-testtilete, mint dont6shoz6 testi.ilet, tgy ddnttitt,
hogy a csatolt 1. sziimri mell6klet szerint elfogadja a N6gr5d Megyei Katasar6fav6delmi

Igazgat6shg Salgotarj6ni Katasztr6fav6delmi Kirendelts6ge 2015.6vi tev6kenys6g6r6l
sz6l6 t6j6koAator.

Felhatalmazza a polg6rmestert, hogy tSj6koztassa a N6gr6d Megyei
Katasztr6favddelmi lgazgatosirg Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi Kirendelts6g6nek
kirendelts6g-vezetojet a testiilet dont6s6rol, 6s a toviibbi szi.iksdges int6zked6seket
tegye meg.
Hatrlrido : drtelemszerti
Felel6s: Kov6cs Zoltdn polg6rmester

3.

Napirend

Javaslat

a

Phsrt6i Javaslat Hivat6sos Ttizolt6parancsnoks6g 20l5.6ves tev6kenys6g6rol sz6l6

besz6mo16 elfogadds6ra.
Eloterj esao : Kov6cs Zoltin polgSrmester

Kov6cs Zolt|n polg6rmester az elozo napirendi ponthoz hasonl6an ismertette a Pisztoi Hivat6sos
Trizolt6parancsnoks6g 20l5.6ves tev6kenysdg6rol sz6l6 besz6mol6jdt ( 2. szrimli mell6klet ) melyet
j avasolt elfogad6sSra a K6pvi selo-testtiletnek.

A k6pviselo-testiilet egyhangflag

-2 igen szavazallal - az ali,}:bihatirozatothorta:

Garib Kiizs6s Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
9 /2016.(N . 7 .\ szhmfi hatfirozata
a Pfszt6i Hivatisos Tiizolt6parancsnoksig 2015. 6ves tev6kenys6g6r6l

sz6l6

beszimol6 elfogadf sd16l.
Gar6b Krizs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint d<int6shoz6 testi.ilet, rigy dontdtt,

hogy a csatolt 2. szimt mell6klet szerint elfogadja a Phszt6i Hivat6sos
Tiizolt6parancsnoks6g 20 I 5. 6ves tev6kenys6g6rol sz6l6 besz6mol6jrlt.

a polg6rmestert, hogy t6j6koztassa a N6grdd Megyei
Katasztr6favddelmi lgazgatoshg Salg6tarj6ni Katasztr6favddelmi Kirendeltsdg6nek
kirendelts6g-vezetojdt a testiilet dont6s6rol, 6s a tov6bbi sziiks6ges int6zked6seket
terye meg.
Felhatalmazza

Hat6rid6: 6rtelemszerri
: Kov6cs Zoltirn polgiirmester

Felel6s

J

Ttibb napirend nem volt, egy6b kdrdds, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester

fr

megkciszonte a

r6szv6telt, 6s az iil6st bezirta.
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Gar6b Kozs6g Onkormriny zata P olgirmesterdtol
3067 Garib, Petofi utca 5.
tef efon: 321382-056, fax: 321382-026
e-mai | : csivan.korj e gyzoseg@gmail.com.

MEGniVO

Magyarorsz6g helyi cinkorm6nyzatair6l sz6lo 2011.6vi CLXXXIX' torvdny
s6t
alapj 6n Garrib Kozs6 g onkorm6nyzata K6pv i sel o-testi.i I etdnek iil6

2016.

iprilis

7.

45'

$-6ban foglaltak

napi6n ( csiitiirtiikiin ) 14.00 6rira

osszehivom.

Az iil6s helye: FaluhSz (3067 Gar5b, Petofi utca 5')

Napirendi iavaslat
I

.

Javaslat t6mogat6si ig6ny benyirjt6sSr

a viz 6s

csatornaszolg6ltat

6s

r6fordit6sinak

csdkkentesdre.
Eloteri eszto: Kov6cs Zolthn pol g6rmester

2.

Katasztr6fav6delmi
Javaslat a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g Salg6tarjSni
gadSs6ra
fo
el
Kirende lts6 g6n'ek 20 I 5 . 6v i tev6kenys6g6r6 t sz6l6 titiekorta1r
Eloterj eszto: Kov6cs Zolthn polg6rmester

3. a

p6szt6i Javaslat Hivat6sos Trizolt6parancsnoksSg 20l5.6ves tev6kenys6g6rol sz6l6

besz6mol6 elfogad6s6ra.
Eloterj esao: Kov6cs Zolthn pol g6rmester

aktiv kozremtikod6s6re felt6tleniil sz6mitok'
A napirendek fontoss6g6ra tekintettel megielen6s6re,

Gar6b,2016. 6Prilis 4'
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I. Bevezet6s

A Ntigrdd lrlleg-vei Katasztr6fhvddelmi

igazgatirsrig (tor,dbbiakban:

N\{KI)

Salg6rarjdn j

Katasztrdfavddelmi Kirendeltsdg (tovfbbiakban: xr,C; ievdkerlvsegit. a szen,czcret erintii
logs.ab6l1'ok. a
Bcliigl"niinisztdrium Orsz5*sos Katasztrdfavdclclmi Foigazgat6sdg (tovdbbiakban: BM OKt.) ds az Nir,lKI ds a
KvK rrorrnativdi. valamint a Bl\,{ OKF riltaljirvriha-evon Sz-eruczcri es lr4iik6desi Szabril-r.zata {tovdbbiakban;
SZMR). a KvK iig,'renrije, valamint a munkaten ei aiapj6n ldgezte.

A KvK illerekessegi teriiletihez 3 jdris

(Bdtony-teren1.ei. p6szt6i es Salg<itarjdni), iisszesen 63 reiepiit6s

tanozik, ahol ell6tiuk az clsrifoki integrrilt haldsrigi revdkenr.seget.

A l0lS-cis dr,bcn ro'dbbra is kiemclt feladar'*olt az i6lq.griilt katasztrdlbvddelnri hat6s6gi tevdken.v-s6g
rncly' rihal hatekorq, feliig'eleti rendszer rniikiidietdsdr r,6gezzrik sziiksdg szerlnt az erintctr

er-cisitdse"

td-rsszen'ck, tarshat6sigok hevottdsdval egf iittes ellcn5rzdsek lefolrtatdsdval- tovdbb6 a kiszenleti dlionrrinl'
eredrndn.ves felkeszitise ezelr feladarokban vald kozrenriikciddsre ds
kareseur6rrrek sz;tkszerti

a

felszimolds6ra.

A 2015-iis 6vben a Katasztr6fasidelem isrrdtelten a hatikony megel6zdsre hcl.vezte a hangstil"vr. Eunek
nregfelel6en a veszdil'forrd"sok beazonositdsa (pl. a vizelverei6 erlot. szabadtdri tiizcsetJk hel5'szinei,
vcszilyes kdmdnl'ek. stb.) ds elhdrit*sa isvdgrc iett ha.itva az integrdlt hatds6gi feladatok iltal.

Ltj

feladatkdnt jelentkezetl

a

k€rnd.n.rtiizekkel

ds a

szdn-monoxidnrergezdssel

ds a

sormunk{r,al

kapcsolatos hat6srigi iogkdr. Sajnos nag.'on sok kemdnl' nem felel meg az ekiinisoknak, ezifita! dleti esz€l-v-es
6llaptrarak. A kdm€nt'ek feliih,izsgdlat{t vegzo szcn'ezetekkel napi munkakapesolat len kialakfn'a- rrrel.lriek
eredmdn-vekdrrt azonnali vdgzdssel, ilien'e hatdrozatok kiad6sdval msgriltottuk. illetve a jdrdsi ipitesiigl,'i
lrat6s6g megtiitotta eeen veszdlyeb kimdnyek hasznilatat a szirksiges javftr4si munkdlatok vdgrehajtisiig.

A KvK szdmrira kitiizdtt szen ezeti teljesitmd::yktivetehndnyeket,20l5. november 30-ig teljesitettiik.

a Katasztr6fav6delmi 6rs (tor,6bbiakban: KO) prograrn N6grdci
fol-ltat6dik. A KO-k muk0d6serel biztositott, ,hogy 3
vonulAsi id6ket linl'egesen cslikkenteni lehetett, ezilltal a beatatkr:zo er6k kbribtian ernek'a k6resetek
hely..szfrrdie, eredmdnlesebben tudj{k menteni a bajban ldvtik dletdt testi dpsdgdt d-s anyagi javaikat' A
trizoltd-parancsnoksdgok is a KO"k mrikdddsi tertiletei er:rnek,megfelelden lettek kijeldlve' A I(vK Tdg.lu*

A

kdz.]riztonsdg ndveldse €.rdekdben

mcg;-dben

a Brtton,rterenl,'ei KO l€trehozdsr{val

rendelkezlk K6-r,el, de a tervek szerint 2016-ban Bitonl,terert.v6n ldtre lesz hozva €s rnegkezdi 1!ik9dd.set,
A KvK-nak a P{szt6i Hivatiisos Trizolt6-parailcsnoksdg (tov6bbiakban: P HTF) P HTP mellett a Salg6tar}6ni
Hii,,ar{sos Tiizolt6-parancsnol,is6g (toi'dhbiakhan: ST llTP) yan az al{rendeltsdg€ben,

Hel"vi Vdnelmi Bizottsdgok (tor'6bbiakban: FIVts) katasat6favddelmi eln6khel;'ett::i .f:1"9.1.i
el
ellatAs6nrliszemelyi l'dltozds neri tone4 a mt.Iru Igazgat6ja dltal nGg ?013-ban krjeldlt szerndlyck_l6tj.dk
rii'
Zsolt
tor,6bbra is czen beosztisokat, B:iton;.terenydn Fera-so Sandor hi. alezredes, P6szt6n Csdpe
ale:redes ds Salg6tarjdnban Angl'al Tibor tfl. alezredesA ST HTP ritjin ellattuk az egl,iittmriktiddsi rneg6llapodAst kiitdtt (tovdbhiakban, EUljl 5 db dnkentes
scgft€sdt'
tiizcrlt6 egl,esiilet-(tovdbbiakban: d?e; srutrai feliig,veleii ellendrzdsdt" ter'6kenysigiik

A

A

NI\4KI Katasztr6favddelnri Mobil Labor (toi,ibbialcban: KMLi. valamint a Katasdr6fal'ddeimi

vettiink'
Mriveleti szolgdlaf (tor,6bbiakban: KMSZ) k€szenlit ellit6s6ban fol.'-arnatosan r6szt

kialakitott min6sdgiranyit6si
Mi'dc*napos feladatainkat az MSZ EIri ISo 9001:2009 szabvany szerint
rendszer betar-tisdval lSnuk el.

erosit€sdre, 8z
Nagy figyelmet fcrrditottuqk a teljes szemell,i allomany hivatistudatanak
csapatiiei I etn kial akit6s6ra, a szakn:a i kompctenci6k

ncjve lds dre.

egv-seges

4

II.
L,

Tiizolt6s6gi FeliigYel6

ltdtcsstek alnkul6sa:
tekintve 60 % volt tuzeset ds 40 %
illetdkessggi teriiletiinkdn az esemdnyek sziizal6kos.arinl'dt
0'5 %
77 ok-at]*uuuifoo'e* igeny'eit' 6 % kidrkezds elott felszdrrolt'

Az

nriiszaki nreltds.

A 666 csemdnl''
j"f"et. i+,SV"tdves

sz6nd6kosan m.greo.=rto

jelzds 6s2Vaut6lagosjelz€s volt'

20l5.janu{r01.t6Ide.cenber31-igakdvetkeziiesenrdEvektiirt6ntekaKvKteriilet6n:

bear.'

:
,

ment6s

atliozdst ig6nYelt

kidrkezes el6il felszdmolt

t€ves-ielz6s

353

267 db

249 dl't

511 db

460 db

-41 db

36 db

db

!

:0i,

e?db

i

otau
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i2db

ut6lagos jelz€s

dt'

399 db

s

sziinddkos megtivcsXd j elzes

kiirzetben

602 esenr6nl-:

666 esem€nY

liizesct
mfiszaki

lt'Ifr kiid esi

lllct6kesr6gi teriilefen

Kiresetck alakulAsa:

i

3 452262 m2

3104 979 m2

83i db

758 db

mtiszaki ment€sn€1

21f6

?5'f6

trizesetnil

2fo

tfi *eset alapteriilete' tisszesen

riasztotl szerek sz6ma
megrnentett. szernilyek. sz{ ma:

t

?f6

sdriilt szemdlyek s z6ma:
49 fo

38 fb

5fo

4fo

mtiszaki menGmdl

9fb

9fo

ttizesetnd,l

2f6

lrtr

rniiszaki mentdsn6l
frizesetn6l

haloll sz*mt8lJ-ek szdma:

A KvK iltetfkessegi teriilet€n irz esemdnl'ek teleplil€s szerinti kimutat{sb*n:
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szlma nagfiibdl eE"enletesen
A tAbl6zatQ6lj6l l6tszik, hogy a telepiil6seken a tttz 6s miiszaki nrent€'sek
vantr*k), amel,viknek a
betiifonndfumban
oszlik meg. Kivitelt k6pez az a pir telepiilds (a virosok kiemelt
a tfizesetek szama

tobbi telepiil6st6l. AltalSrioss6gban
nagys6ga €s a lakossag sz6ma miatt jelent6r"o .1a6, a
j;llfit6;;" tobb mint alniiszaki ntentEsekd. ez a terrdencia a 2015-os evre is igaz'
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Ilayi

hontaisban az

alibbi esem€nvek tdrtdntek a Kr.K miikiid6si feriiletdn:

70
60

50

40 .--

30r
20

1*I

I

izs

1

0

f'f

,3

--

.hE.e

.(E

5ea
e'F'ft
'c

|[

d
r
o
(\

15
U'

ura

44

,.>

.:

l

.(E

E

rl

.-

1E-;;-ia6'v
I

a
N

a

l-

-o
E

ooq,
.clIl.cr
.otrtr

#

o

o

J

J

E

I

i

o
a.

r-

#LL

.Y(l)O

oo

tr

€)

N

-+Titz

t-

lct

ah

.-+-Mfi szaki ment6s

A havi esemdny sziimokar megfig;-e]r'e l6tiuk, hogy az esemenyek dtlagos drtdkeket mutatnak. Kir.itei
mrircius h6nap mikor kiemelked6en sok voit a tiizesei 6s a jnfius h6nap irikor kiemelked6en sok volt a
miiszaki mentdsek szima.

A mirciusi
voltunk erdo
..A

jtliusi

h6napban a szabadtdri erdo- ds veget6ci6 tiizek miatt

volt sok a beavatkoz6s (40

esetben

ds vegetiici6s tiizndl).

h6napban viharosabb id6szali volt. aminek eredmdnyek€nt

mii szaki nrentdsek kijzott.

l4 elemi csapis

ds 37 fakid6lds

volt a

A tiizesctck a kijvetkezd megoszl{sban fordultak cl6:
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A tiizeset€k sz6ma kozaft jelentdsen kiugr6 adat az ottlron jellegff ldtesitnrdny 6s q.rfizesefek szabad
terlileten kateg6ria. A r6bbi kateg6ria merrnyi#ge nem kiugr6 drt6i a tabl6zatban,
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A mtiszaki ment6sek a l<iivetkezd megoszl6sban fordultak el6:
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tdbbi kateg6ria
miiszaki mentesek kiresetei koz<jtt jelentosen kiugr6 adat a fakid6lesek szdrna. A

menrryisdge nem kiugr6 €rtdk a tdbl6zatban.

volt. 654 esem6nyndl vonult eg1'sig a hel.vszinre' mert l-]
kiemelt fokozatri riasztas 63
esenr6ny ut6lagos volt- 654 esetben i-es voli a riasadsi fokozar. Tdnyleges

Az illetdkessdgi teriilettinkdn 666

esem€ny

esetben volt.

2. Jelent6g:bb kireset:

Nem volt.
3. Elleniirz€sek. syakorlatok:
ellenorzdseket,
Kr,-K ellen6rz6si iitemterl'e, valarnint a feliigl'eleti jogktir alapjan rendsz."eresen
alkalcnmal, cbbol 108
szemldket vdgez.ttink, g;,akorlatokat 6s beavatkozisotii r.1itgl""tttinlq as;zese1]Z!
kotdtt 5 db dTE-ndl'
db a sT HTp €s a p HTp es 20 db (metyb6l 5 db 6tfog6 ellen6rz€s volt) az Elv{u+
A felt'rt hi6n-voss6gok
Jelentbsnek mondhat6 hifinyossigot e-ry'etlen esetben sem tapasztaltunk'
vezet6k.
illetdkes
az
megsziintetdsdre minden esetben intd*edtek

A

A gyaliorlatok b6vebberr a HTP"6k beszdnrol6iban

vannaJi rdszletezve.

III. Polgfri Vddelmi FeliigYelfi
A KvK

illet6kessdgi teriilet€n
voltak:
alfbbiak

a Polgdri Vedelmi Feliiryel6

lcgfontosabb feladatai 2015' 6vtren az

gyakoroltatdsa,
l. a telepul6si kdteles polgari v6delmi szenezetek szakkik€pz€se, tovdbbkdpz€se-,
2. a telepiil€si ;;k;tffi; p"Garl ueo*mi szervezetek- megalakitisa. rendszerb 6liit6' niiri6sit6
gy-ako

3,
4.

r

I

atiin ak m e gsze*'ezd s e,

kozbiaons6gi referensek alapIakossdgfelkdszitdsi feladatok'

€s tov6bbkdpzdse,

8

5.
6.
7.
8.

l.

FilrB feladataiban valdr rdsn6relkockrizati hel,vszinek- egvdb hell'ek is eszkdzdk polgiri r,edelnri hatrisdgi ellenc5rzdsc.
kdzdssdgi szolgiilat bizlosit6sa a di;ikok szdmdra,
e8]'6b feladatok,
A telcpiildsi ktiteles polg6ri v6dclmi szcn,ezete.k szakkikepzdseo tovfbtrkepz6seo gyakoroltatdsa:

2015-bcn vigrehajtonuk Tar telcpiil6sen a mozgosiidsi g1'akorlatot es a szakkikepzdst (22 fo); Bdrna (20
f6). Bftonl+erenve (11 fii), h.{dtravereb6ll.(42 to). Szirdk (32 fo). Bqiak (25 fo), Etes (36 fo)" Sorrtoskdrl{falu
(3a f6). Srigiijfalu (23 fb) teleptlesen a mozg6sfr6si gy,akorlatot ds a tor,6bbkdpzist. Tor'6bbi33 telepiildsen
megszen,ezttik a riasztdsi g1'akorlatot (655 io).

2. A telepiil6si ilnk6nteses potgiri v6delmi szervezelek

megalakitdsa, r'endszel'beillit6' mindsitd
korlatdnak nregszen'ezdse :
7 teleptildsen (lv{dtraverebdlr'. Szan'asgede, Kara:rcslapr,rjt6, Ipolrrtam6c, Litke. 1\,1ihdl"v-gerge.
Egy'li6zasgerge) alakitottuk rneg az rinkdntes szervezeteket dsszesen 75 fot.el. A g;'akorlatokon dsszesen 7i
fb vett rdszt. Az onkdntes telepiildsi szervezelek alapveto vizk6r-elhirit6si tevekenl,s6gre lenek kikdpen'e.
gya

3. Kiizbizfonsiigi referensek tov{bbk6pz6se, alapk6pzesc:

a

5

Ez dvben kdzbiztonsri-ei ref'erensek r6szdre alkalomnral tartottunk felk€szitd.st az aktudlis
katasztrtif-avddelmi feladatokkal kapcsolatosan. 'l'Obb alkalommal kiadvanyok. segddanl,agok eljuttatlsAval
se-eitettiik munkfjukat- 20i5. janu6r 0l-dn 3l lo kdzbiaons6gi ref'ererrs segftette rnunkdnkat- Az 6l'fol,vam6n
t6bb lelepiiles is jeleae. hogs a fluktudci6 miatt irj referens kijclcilisire van sziiksdg, akiknek a felkdszirdset
ds vizsgdztat6sit v6gre kellett hajtanunk, 2015. novembcrbcn vigrclraitotn"ik az

alapk6pzesr. majd

decemberben a vizsg{ztatrist ?l fbnek {ebb6l 3 fo Balassag'armati Kirendeltsdg). Jelenlcg minden kdzds
lrivatalban (19 db), illetve pol-edn'nesteri hilatalban (5 db) van legaldbb I fo (osszesen 40 {6) felkdszitett
krizb

i

nonsigi referens.

4. Lakossdgfclk6szit6si feladatok:

A iakossrigfelkdszitds keretdben, 2014-15 tan€vben fol-vtat6dott a salg6tarjini Trincsics GimnAziumo-an
2013-ban megkezdett bktatis heti eg1'alkalommal. Fcllieszitettiik a katasztr6favidelmi ififrs6gi versenlTe a
csapatokat. a megyei dcinto megnyerese ut6n az orszagos ddntSn N6grfd nreg,v-dt a kozdpiskoldk kdz6tl a
p6szt6i MikszAth Kdlm6n Liceum k6pviselte.
Tdbb lakossdgi kezdemdnyezdsti, illetve t6rsszervek dltal kczdemdnyezett rendezv€nyen yettiink rdszt.
T6bb 6vodai csoport ldtogatta meg a trizolt6 laktanyit. Osszesen 29 alkalommal245S f6 l6togat6 vett rdsa a
kiil6nbdz6 rendezv6nyeken.
5. HV'B feladataiban val6 rdszv6tel:

A I{VB bizotts6g til6seinek el6kdszitdsdben. vdgrehajtrisdban koz-remiikodtiink. A KvK illetdkess€gi
teriilet6n ldv6 3 db I{VB katasztr6favddelmi-elndkhelyettesi beosztisdt a KvK 6llomt[ny:6ban l6v6 f6tiszr
adja. A HVB iil6sekre 6ssze6llitott el6terjesz,tdseinket elfogadtdk. sz6beli kiegdszitiseket tettiink a
Iegfontosabb feladatokkal kapcsolaiosan. Vdgrehajtottuli a munkacsoportok felkiszit6s€t. Segitettiik a IIVB
munk6j6t a p'akorlatokon. Rendkiviili iil6s dsszehivdsdra nem keriilr sor.
6. Kock6zati hell'szinek, eg;'6b hell'ek ds eszkiiziik polgdri v6delmi hat6s:igi ellen6rzrSse:
Osszesen 233 db ellencirz6st hajtoaunk vegre ebbol kockizati helyszin 120 db voh (narancsszin), Az
ellendrzesek megoszldsa
az
100
altibbiak szerint alaku lt:

l-

90

Befogad6inelegedd helyek 60 80

db
2- Eletr.ddetmi ldtesitnrdnyek

I

70
db

3. Fasorok 6 db

4- Lakossdgi riasxd eszktizdk 99
db

5- Tili kockdzati helyszin 7 db
6- Vizeh,ezet6k 80 db
7-Yizkilr-elhrirftrlsi tervek 3 db
8- Vfzrdroz6k 27 db

60
40
30

20
10
0

(}

7. Kiiziiss6gi szolgdlat biztositisa a di6kok sz6mf ra:
Elkdszitetttik a 2015-16-os (andvre szirl6 Levezetdsi ten'einket
vdgrehajlottuk a ntentorok kijelciles6t.

(KvK. ST HTP. P HTP vonatkozisiban)-

$sszesep 1l KiizdpiskoliLval volt EMU meg6llapod6sunk. A 11 iskoleb6l 9 db az illet€kess€gi
teri.iletiinkhbz tartozotl, 2 illetdkessdgi teriileten kiviili (l db BalassagFnnat KrK, 1 dt C1'6ng-r'6s KvK)- A
N\,{Kl lgazgatd 28/2015. szirnri int€zkeddse alapj6n a2015-2016 tandr,re az EMti megr{llapodisokat a
NMKI kdti rreg.

A kcizossigi szolgdlat reljesitdsdnek adatait az al6bbi t6bl6zat mutatja.
Teljes itett k Qzgis s_9gi szolg6lat

l-10

J.tteu
ll. fel6v

6sszesen :

0ra

181

I I-20

6ra

2l-30

5ra

31-40

-8

irra

4l--50

0ra

I

1

3

I

osszesen

(fo)
194

231582755
23

204

ll

249

A difkoh dsszesen 1558 6nit tejesitettek.
8. Eg1:6b feladatok:

Krjzremtik<jdtiink az iparbiztonsdgi feladatokban, els6sorban a veszdlyes rirus#llitdssal kapcsolatos
ellen6rzisekeno valamint a truttaae*zallitAssal kapcsolatosan. A KvK szem6lyi dllomrinydb6l 5 fo adott
Klv{L k6szenl6ti szolgilatot az NMKI-n.
Rdszt vettiink a kiilcinbdz6 gyakorlatokon (tdrzsvezetdsi, drtesit€si, berendeldsi,
pr6brikon. Vdgrehaitottuk a szir€napr6bdkat.

KML sttr.). az OLGI

Tagi ai vaglun k a le ltdrozissal kapcsol atosan me ga lakitott csoportoknak.

Segftsdget nyrijtotfunk a tfizcsapok GPS adatainak fehndrds€tren.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a polgrirmesterekliel €s az onkormAnyzati vezet6kkel. beosztottaklial,
valamint a tiirs szervekkel, hurnanitarius izenezetekkel. Jeten voltunk a kill6nbdz6 kdresemdnlekndl,
j avaslatainkkal se gitettiik a d cint€seik, els6d I eges intizked 6sei k m eghozatalit.
Vdgrehajtottuk a Helios rendszer felt6lt6s6vet kapcsolatos feladatokat. illetve folyamatosan pontositottuk
a polgdri

videlmi adattarat a KAP ONLINE rendszeren.

IV. Iparbiztonsigi

FeliigY'el6

20 I 5. 6vben az iparbiztonsdg ter0letdn a ten'ezett feladatok vdgrehajtLsra keriiltek.

illetdkessegi teriilet6n a veszelyes Sruk sz6llitdvinak k6zriti, vasiti ds telephelyi ellen6rzdsei a
ten'ezettek szerint, illetve ten'en feliil lettek v€grehajtua.

A KvK

2015, 6vben a KvK az illetdkessdgi teriilet€n (ellemz6en a 2l-es szamri f6rit ellenOrzesi hellszinein) ds
az illet€kessdgi teriileten kivtil (orszAgos Disaster akci6k, egyib akci6k) 65 alkalommal vdgrehajtott kdzuti
ellen6rzds sordn 961 megdllftott jdrmiibdl dsszesen 80 szallitott veszdlyes 6ru1.

10

Ellenozott jdrmtivek v6minak havi elosZdsa
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A veszdlyes 6ruk sztllitris6nak ellenozdsei a kijelolt lehetsiges ellenorzdsi pontokon, eis6sorban a
leginkhbb drintett a 2l-es frirton keriiltek vdgrehajtrisra. ezek mellett tortent ellenorzes a22-es is a 23-as
sz6mri utakon ds azok tjsszekrjto 6s bekot6ritiain, valamint tdbb csetbcn Salg6tar.i6n belteriiletdn nrobil
ellen6rzdsek is vdgrehait6sra kerijltek. Az ellenorzdsek sordn mcgr{llapithat6. hogy a kirendeltseg tertiletdt
irint6en a veszdh'es dru szdllitas a 2l-es irtra koncentr6l6dik- elsosorban Salgtltarjin. Biiton-r'tercnyc ds
Pdsztd r'6rosok elk{tAsa drdekdben. A vesz6lyes 6ruk tranzitjeilegge} tonino szrillft6sa a kirendeltsdg teniletdn
esetiieliegii. Az ellenorzds sor:in szElliton r.esz6l1'es 6ruk osszes mennyisigc 714.371kglliter volt.20l5dvben a Ieggl,akrabban szilliton veszdlyes anvagok a kovetkczok voltak:
Vcsz6lyes 6ru megnevezEse

tJN 1203 Motorbenzin
'1202
Gfzolai

5z6llitrisok
szdma
2A

LII\i

21

LrN i 965 Szdnhidrogdn-griz keverdk,
cseppfoly6sirolt rrr.n.n. (A1 keverek)

ll

Un- 3291 Nem specifikelt k6rhAzi hullad6k
m.n.n.

6

Az ellen6rzdseken ki.ildern€nydarabos szillit6si m6dban 28 esetben jellcmzben grizpalackok, taftinyban
46-szor eltaldban ighet6 folyaddkok, csepplbly6sitott g6zok, dmlesztvl 6 alkalommai iltul,lbun ktildnfele
hulladdkok vizsgdlatrira keriilt sor: Szaball'talans6g 8 esetben kertilt feltdrdsra (tiizolt6 kdsziildk hib6i.
csontagoldeszJidz jelol6s. kLrldemdnl'darab jelOl€s, oktatasi igazolis, rakomdnyrdgzit6s, narancssdrga tiibla
rcigzitdse, sd,riilt brirca)" ntelynck kiivetkezrndnl'ekent 2.200.000. Ft birs6g kertlt kiszabdrsra. A veszill'es 6ru
szdllitis kiizriti ellen6rzdsei leS6bbsziir a t6rshardsdgokkal (renddrs6g, r'6mhar6s6g. kdzlekedesi feliigyelet.
nlag)'ar kcizrit stb.) krizdsen tdrtdnt meg.

lEapndoe*t;e;"
EADR JarmlYek szAffi
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A KvK iltet6kessegi teriiletdn a 2015. ivben veszdll.es dru teleplrelt,i elterrSrzdsdre l8 esetben keriilt sor.
Az ellenorz€sek krjziil tiibb esetben a trirshat<isiigokkal cgyiitt vettiink risz7. Az. ellen6rz-dsek sordn. n,volc
telephely,err a veszdlyes 6rl szdllit6s tekintctdben hiinl,ossiig keriilt rnegzillapitdsra (ADR 1'3. fejez.ete
szcrinti oktatds hi6n1,a, biaonsdgi ta:tdcsad6 hidnl'a) mcl5'nck kovetkezrndn)'ek6nt 1.000.000. trt trirsig keriilt
kiszabdsra.

A KiK

illctdkessdgi tertiletin r.asirti teherforgalmi sz6llitds ritk6n tdrtdnik. 2015. evben

a

KvK

illctekcssdgi teriileten veszil,ves iru vastti sziillitlsa eg5' esctben tort6nt. A KvK rdszdr6l egy alkalommal
vetttink riszt orszdgos Disaster akci6 keret6bel vesz6lves 6ru szillltiis vasirti ellen6rzdsen Dunakesziben.
valamint ktildn engeddlt)'el t6bb esetben keriiltek ellenorzdsek vdgrehajtdsra a G;'dng1'osi KvK 6s a
Kazincbarcikai KvK illetekessdgi teriilerdn. Osszesen 14 r'asriti szerelvdnl,. 220 vasirti kocsija- abb6l 60 RID
hatilya alii tartoz6 ellen6rzdse t8rtdnt rle-e. Az ellenorzes sor6n szi{llitott vesz6ly'cs furtk dsszes nrennf isdge
2.172.110 kgiliter volt. A vesz6l.v-es 6ru vasriti szdllit6sinak etlen6rzdse soriti a szillitdsbar: rdszvev6k
r6szdrijl eg,v vasriti kocsi esetdben tdrtdnt hidnl'ossrig feltdrisra. mell,nek kdvetkezrndnl'ekent 300.000. Ft
b

irs/rg kerii It kiszab6sra.

A KvK illct6kessdgi teriilet6n vesz6ll,es dru sz6llftissal kapcsolatos balesel nem tortdni,
A KvK 6llom6ny'r{b6l 7 f(t rendelkezik a veszdly'es dru kozriti szdllitrisinak vdgrehajtisahoz el6irt
r,6gzetts€ggel (iparbiaonsagi feliig'elo, polgAri vddelmi feli.igyel6. hat6sAgi oszt6ly 2 f6, 2 fo KVMB6rqlaranc*nok). Az ellenorzdsekben rajnrk kivijl minden hat6sd*si feladatot elldtti szern6ly bevon6sra keriilt'

A liat6s6gi osztely

6s a hivat6sos riizoLt6 parancsnoksiigok rdszer6l az ellendrz€sbe bevont illomr{n1'rdsz6rc

hetenkenti tor,ibbkdpzds keret€n beliil a kdzpontilag kiadott tematikdt alapul vdve a veszdll'es 6ru
szdllit6ssal kapcsolatos ismeretek, jogszabrily.'ok bdvitdsdre, az aktuirlis feladatok. probl6ntik rnegbcszdlisire
sor keriilt.

a

hulladdkszallit6kkal kapcsolatban a szallitds r'dgrehajtdsa
janurirban.
febru6rban, mirciusban 6s iprilisban havonla e$'szer a P
Jobbiryi 6s Szarvasgedc telepill€seken
HTP rillom6rry dnak bevonisrival el I en6rz€sre kerii lt.

A KvK
A KvK

illet6kessdgi teriiletdn

a kijelolt

illct6kess6gi teruletCn ldv6 vesz-ilyes iizemekkel a kapcsolattartiis folyamatos.

A

2015. januir

hdnapban a N6grdd megyir 6rint6 ftjldrengdit kcivetoen a KvK illetdkessigi teriileten talilhat6 veszdlyes
iizemlkkel, az esetleges sdriildsek, k6rok felm€rdse drdekeben helyszini szentldket taftottunk. Az IBIR
programba-rendszerbJ a kirendeltseg tcriileten l€vo veszdlyes iizemekre vonatkoz6n az adatfeltcjltds
in*lortdnt, azok aktualizdl6sa fol5ramatos. Az NMKI-val kozdsen az illetdkess6gi teriiletiinkon I6v6
u"ri6l1..r iizemek (Salglass Zrt ds HL-Do Kft melyek kiiszdbdrtik alatliak) iizemazonositdsdban is a tor'6bbi
h at6srigi elj 6r6sok lefolytatis6ban rdszt vettiink.

a 2015. dvben meghat6rozisra keriilt

feladatokat
pihen6foll.anratosan v€geziiikl A g'orsf,orgalmi irthfl6zatok, a 21-es 6s a 23-as fdutak tckintetdben a
(h66tfi:v6sos
befogad6 hel,ve( a fel-lehajfuk, alul-feltll.16r6k, valamint a jelentSsebb kockdzati ten5"ez6k
teriil;t€k, lefagyisra, elakad6sra kiiliindsen veszill'es fitszakasz) aktualizdl6sra keriiltek. A kozleked€si
he{zet€r61. legfdk€pp az el6zetesen meghatdrozott kritikus teriiletek, v6rakoz6si helyek

A KvK illetdkess6gi teriiletdnek

vonatkozasdban

rlnonalal

tekintetdben helyszini szemrer'6tclezds megfort6nt.

Az id6j6r6s 6ltaljelentelt vesz.elyekre vonatkoz6an az NMKI gtakorlatain r€sa yg$ink, a meghatrirozott
figv-eldse
feladatoka:t v6grehajtottuk. A kdzintiszolgiltat6kkal. a kapcsolJttarrds, a k6zleked6si titvonalak
folyamatosan megtdrtint" a teli gipszentldken rdszt vettiink'
vizszennyezdst
Felhivtuk az illct6kessdgi teriileren talalhat6 Horgiszeg,vesiiletek fig1e1m6t. amennyiben
dszlelnek. azonnal taj6koztassik a KvK-t.

K6rlraz ds a p6szt6i Szent.Margit K6rh6'z teriiletdn
Szeml6t tartottunk a salg6tarjani Szent L6zar Megyei
kdpviseldj6t is

pdsa6i is salg6tarjdni k6rhaz
kijeliilesdrol ds
ds'l6tesitm€nyek*azonositasar6l,
t'j6koztaruk az eg€szsdgiigy-i l6tfontoss6g0' rendszerek
ieljesitdsdnek
(tartal€k energia ell6tds, t6gkondicio'atas-szettoaiio.

v6delm€rol sz6l6 24617015.

a

(IX. g.) Korm. rendelcrben tal6lhat6 krltelezettsdgek

sziiks6gessdgdrol.

kijeltildsdr6l 6s
l6tfontossagi rendszerek 6s ldtesitlr6nyek azonositeser6l,'
Yi1
agrargazdas6g'
(energia,
az iqazati
r,6delmdr6l szdi6 2012. €vi CLXW. tc!n'6ny, r'alamint -ktiltinboz6
szakhat6s6gi
trat6sdgokt6l
igu"uri tTietoto
egdszs€giigyi, pdnziigyi) kormdnyrendeletek alapi6n i

2015. 6r'ben

a KvK a

jogsz-abiilvoknak megfclel6eri eii6rtunk. Pontosit6sra. illetve kiegiszftdsre keriiltek a
infrastruktfra v6delerrmel kapcsolatos nf ilviintart6sban 1er.6 szolgfltatok elerhet6sdgci. adatai. A

lnegkeresdst li6vet6en

a

kritikus
iitfbntoss6gti rerrdszerek 6s letesitmdnl,ek azrrnositdsdval 6s kijelcil6s6r'el kapcsolatban a KvK-n

a

tovhbtrkepzes megtdrtint,

Az iparbizronsdggal kapcsolatos fcladatok v6grelrqitrisdba a polgdr:i vddelmi fcliigl.'elo. hat6sri-qi oszJdly
b€osztottai ds a kalasztrrifar,ddelnri megbizottak is bevon6sra kerilltck.

A 20,15. dvben KML parancsnoki. teclinikusi. gdpjdrrnii vez.etoi beoszldsiiba
bcosztottai foll,amatosan beosztisra keri.iltek.

a KvK 6s a ST HT?

V. Hat6s:igiter'6kenys6g
A ?015. dvben

a tffanegelilzds teriilet6n

kitrizntt cdlok,

a ter\,ezett feladalok vigrehajtrisra keriiltek.

A hat6srigi feladatok ellitisa sor5n a feliigl,elokkel egyez{en,'e hajto$uk vigre az ellen6rzdseinket. melvek
sor6n a HTP-dk rillom{nyit is a lehetOsdgekhcz mdrten i-ednybe vett0k. elsS ssrbari a KVh,fB-ket.
trizoltdparancsnokot, r,alarrint a.trjzolt6svezetdket (k€mdn1.tiizek. CO mdrgezesek).

A kdszenldti szolgrllatok gyakorlatain r6szt vetliink ds az drintett ldtesitmdnyekndl hatosr{gi ellen6rz€st
v€geztiink, hidnl,ossfgok esetdn a sziiksdges intdzked6seket megtettiik.

Az integrilt

hat6srigi feladatok ell6t6sa sorin megfelel6 hat6siigi kontrollt g1'akoroltunk

a

tdme grendezr'6nyek vonatkoz6sdban is.

A szakhat6s6gi feladatok elldtdsa sorin az drinte.tt feliigi,'el6vel, ttizolt6parancsnokkal
szakmai konzultici6t megtartottuk, dszreydteieiket flldslbglaliisainkba belefoglaltuk.

a

sziiksdges

A hat6srigi feladatok ell6t6sdval kapcsolatban rendszeresen tovdbbkdpzeseken vettiink rdszt.

-

ITatdsrigiellen6rz6sek:
o Tenezett ellen6rzdsek saima: 256
o Tenen feliili ellen6rzdsek szama:989

Hat6sagi ellen6rz6sek

Tervereft ellen6rz€s
E Terven fel0ll ellen6rz€,s
El Zends

fnt€zked6sek:

o
o
- o

hat6sSgi felhir.is: 149
hat6sAgi kdtelez€s: 14

tflzvddelmi birsde:32

t{ncos rendezvdnlr

IJ
Int€zkeddsek
30
25
20

D Hat6sagi felhiv5s

I:'

E Hatdsigi kotelez6s

10

DTfzv6delmi birsdg

5

0

Oktdber

Tiizr,ddelmi birsig cisszesen 3? esetben keriilt kiszabiisra 3.115.000.-Ft 6rt6kben d.ltaliban tiizr,6delrni
szabil;*ok ncgsdrrise, gondatlan vagv szAnddkos trizokr:zris, s;rab6l3,ralan bcltcruletidgetds miatt.
Eljdnisi birsdg dsszesen 25 esetben kertilt kiszabdsra 125.000.-Ft drt6kberr halArid6 n:ulaszt6s rniatt
(hat6r;id6ig. az iigl{elek nem p6toltdk a hidnl,ossrigot 6s nenr mutattak be dokurlenlunrot az iigl'ekkel
kapcsolatban).

Szakhat6sigi

o
o
o

iigl:

139

6pitdshat6s6giengeddly:

62

telepengeddly-miikoddsi engeddly:

46

cgvdb:

3l

Elt6rdsi engeddly; 5 db
Panaszos iigy': 7 db
I:lat6sd-ei bizonyfft'6n1. 34 db ke-riilt kiaddsra.

Trin'izsgrilatok:
2015-ben lezdrt tiinizsgilatok 8 db,
2016-ra {thriz6d6, folyamalban ldro

VI. Feliigyeleti

A KvK ellendrzdseit

a 2015.

I

6s

I

db.

6s ellen6rz6si ter'dkenysdg

II. fel€vi Vezetoi N,Iunkaten'ben ren ezenek alapj6n hajtoua v€gre.

Az ellen6rzdsek sz6m6.t tekintve 2015'ben risszesen i0B ellendrzdst vdgzett a KvK az ST HTP-ndl ds P
Hl-P-ndl, valamint I ellen6rzdst a KvK-in. Ezen feltil a ST HTP az Ei\4U-t kdt6t1 5 db dTE"ilindl 20
ellen6rzdst (ebb6l 5 db 6tfog6) hajtottvdgre.

Az

eller:rorz6seket

a

kirendeltsig-vezeto,

a

feliig-vel6k, hat6s6gi oszt6llvezet6, tfizolt6parancsnok

rniiszaki biaonsdgi tisa hajtotta vegre.

A megdllapitSsokat, hibdk feltdrisdt is a sziiksdgbs javaslatokat rninden esetben megtettlik,
A KvK-ndl

I
r
.
.
r

az

NMKI ?4 db ellenorzdst hajtott v€gre, ebb6l:

lgazgat6Jrel,v'ettesi

szervezet:

1 db,

szen'ezet: I db,
Ellendrzesi Szolg6lat:
12 db,
I{at6sigi Osa61y:
9 db.
Iparbiztonsrigi {ilfeltig;,e16: I db.
Gazdas6gi lgh.

ds

l1
A KvK

ellenorzdsein feliil a P IITP-ndl az Blvf OKF N'lEO 2 alkalornmal. NN4KI 50 alkalornmal, a ST
OKf I4EO I alkalommal ds az N\4KI 57 alkalomrnal elleniirzdlt.

IITP-n6l a B\.{

A feltrlrt hiirrvossdgok mcgsziintetdsere rninden

esetben a sziiksiges intdzlicdist megtettiik,

VII. HVB feladatok

katasar6favddelmi elnokhell'ettesi feiadatok ellit6sAt az NN'IKI Igazgattija dltal mdg 2013-ban
kijel6lt szerndlvek letft{k is jelenleg is l6dak el, Biitony,terenydn Faragd Sdndor fti. alezredes. Pdsztdrn Csepe
Zsolt tir. alezredes 6s Salg6tarjinban Ang-val Tibor tfi. alezredes.

A HVB

A

jrirdsi (f6vr{rosi keriileti) hivatalokr6l sz6l6 218i2012.(VIII.l3.) Konn{n,vrendclct rcndezi az

illetdkcssdgi szabilyokal a szabdl5lozzsnak mcgfelelden a helvi vedclnii bizottsrig illetdkessegi teriilete
j6rSsokdhoz igazodik.

a

Ennek megfelel6en a Bdtonl'terenyei H\rB az alibbi 8 telepiildsre kiterjedS illetdkess€g$l l5tia el
feladatait: B6ton1.teren1e, Dorogheza, Mdtramindszent, lvlftranov6k (2014.01,01+61 lii. Kat. osztilyba lett
6tsoroha), Iv{6tratcren,ve, h,{itravercbill.'. Nemti. Szuha. A IIVB szdkhel;-e: Bdtonl'terenye,

A prisztiii FI\{B az alibbi 26 telepiildsre kiterjedd illetdkess6ggel 16tja el feladatait: Als6told. Bdr. Bokot'
Bujrik, Cserh6tszentivdn, Csdcse. Ecseg. Egyh6zasdengeleg. Erdiikiirt, Erd6tarcsa, Felsdtold, Gardb.
I16iralom, Jobbrig5.i. Kdil6, Kisbigl'on, Kozird, Kutasd, Mrltrasz6l6s, Palot6s, PiisZ6, Szartasgede, Szirak,
Szurdokpiispdki, Tar, Vanyarc. A I{VB szdkhelye: Priszt6.
A Salg6tarjt{ni HVB az aldbbi 29 telepiildsre kiterjed6 illetdkessdggel ldtja el feladatait: B6ma, Cered,
EglhAzasgerg", Et"r, Ipol1,tarn6c. Karancsa!a, Kararrcsberdny, Karancskeszi, Karancslapujt6-,-K"?lTfg,.
l1jt6r, Kisbrirkany. Kisharq.en, Litke, Lucfalva, M6rkii6:za. lr'ldtraszele, Mihdlygetge, Naol'bark6n1"
Nagykeresztriq Rdk6czib$n5'a, Sdgrijfalu. Salg6tarjAn. S6msonh6za. Sornoskdrijfalu. S6shartl'6n,
Szilaspogony. Vizsl6s, Zabar. A FIVB szikhel.ve: Salgtrtarjin.

H\. az 6ves munkate*'6ben tervezett kett6 rendes 0iisit megtartotta, azokon minden
vettiink
6s rendszeresen napirendi javaslatokat terjeszteftiink el6 az aktudlis mcgel6zd
esetbel riszt
eredmdnyes felk6sztil6s drdek€beno m.el-vet a HVB-dk elfogadtak. Rendkiviili
val6
vddekez6si feladatokra
sziiksdg!
arra rtem kertilt sor.
volt
nem
iilds megtartisdra
Mindhdrrom

A HVB-6k foly'amatosan kapcsolatot tarlanak az onkorminyzatokkal.
bekovetkezert veszdlyhelyzetekr6l (pl. Ipolytarn6c), az elh6ritdsokr6l a
lettek, sziiksdg szerint a helyszinen tart6zkodtak.

A

I{VB Eln0k0k tiijdkoaatva

szabadt€ri riizek" kdnikula,tr6sdgriad6, t€li felkisziil€s 6s a hullad6kszillitfssal kapcsolatos feladataink
r,€grehajtdsa,sor6r I HVB-dk segitsdgdr kdntik. hory az dnkorminyzatok sz6mdra meghatArozott feladatok
teliestilienek- Problimit okozott, hogy az dnkorminyzatok nem mindig hajtottik r'6gre a megadotttratarideig
a feladitokat. A kozbiaonsdgi referensek riltal jelent6senjavult a kapcsolattartas €s feladat v6grehajtis.

A

Minderyik HVB szrim6ra rendszeresen nregkiild€sre keriiltek az NWKI negyeddves veszdly'helyzeti
progndzisii ds a bevdlS,s vizsgilatok, tovdbbd 2014. no"enrbertol a KvK havi Miiveletl T.e::ei 6:.Ynk
uegiun4*rer6l sz6l6 jelentcsek. EzAltal biztosftoffuk, hogy a HVB Elndkbk megfelel6 trijdkoztat6sban
rdszesti ljenek ez i rfnydan.

A I{VB-kel

a

KvK

6s a Katasztr$fav€delmi Elnokhelyettesek

jd munkakapcsolatot tartanak.

VIil.
A

P6szt6i Hivat{sos Tfizolt6-parancsnoksfg

P HTP 29 telcpiil6s els6dlcges vedelrrrirol gondoskodik.

Feladataikat I gdpjArmiifecskcndovel {s 5 fO napi szolgilati ldtszdmmal ldttik el. valamint a tiizolt6s6gon
ttizolt6-par:ancsnok €s katasztr6l'av€delrni megbizott teliesit m6g szolgdlatot.

Az alfbbi Otg-tet ,.van" egviinmfik<iddsi meg6llapod6s:

l.

Karancs Speciri.lis N4entok OTE. mety az. eg€sz tneg-ye teriilet6n vrillalt miikdddst. de Sl- H'l'Pvel kotdn Efvtti+.

K iemelt kdreset a vizsgdlt idrisz:kdtran nerr tiirtdnt,

A g,r,akorlatoh az dves gyakorlatten'ekben meghatirozottak szerirrt keriiltek vdgrehajtiisra, azok minden
esetben megfelelt ertdkel6st kaptak.
A rendszcres ellen6rzesek eredmdny'ekdnt a rntikiiddsi.ik folvamatosan jarul6 tendencidt muta{olt, a feltart
h

iin.vossdgok megsziintetdsdre minden esaben intizked6s t6rtdnt,
2015.

januir 01-t6l december 3t-ig a kiivetkez6
Kdresetck alakul6sa:

esemdnyek ttirt6ntek a P HTP miikiid6si teriilet6n:

trliikiid6si teriileten 149 eseru6nv

ttizeset

80 db

miiszaki ment6s

69 db

beavatkoz6st ig6nyelt

126 db

kidrkez6s el6tt felszimolt

7db

szinddkos me gtdveszf6 jelz6s

2db

t6ves jelzes

l]

ut6lagos jelzds

3db

tiizeset alapteriilete iisszesen

963 225 m2

riasztott szerek szdma

megmcntctt szem6lyek sz{ma

db

174 db
:

m[iszaki mentisndl

r a f)'.
lz
Iu

tiizesetnel

0flo

s6riilt szemdll,ek szdma:
mtiszaki mentesn€l

t8 f6

tiizesehr6l

0fo

halott szem6lyek szima:
miiszaki mentdsn6l

4fo

tiizesefirdl

lfd

16

IX.

Salg6ta rjd n i Hivatisos Ttizolt6-pa ra n csn oksd g

A ST HTP jelenieg 21 telepiilds els6dleges vedelrndrol gondoskodik.
Feladataikal 3 gdp.i6nnrifecskend6vel, Ldtrasz-errel, Vfzszrillit6val. Erdoriizcs gepjanniivel is l4-18
napi sz-olgdlati ldtszdrrimal ldttrik el. valarnint jelerileg a trizolt6sr{gon riizolt6-paraucsnok, brsparancsnok
ketto katasztr6favidelmi ruegbf zotr teljesit m6g szo196latot.
Az al6bbi

Ot+keI

IU
es

rian eg)'iiftmrik<idisi meg6llapoclds:

l. Karancs Speci6lis lvlentok OTE. mcl,v az e-aesz rneg!,'e teriileten vi{llalt mrikdddst,
?. Mihril,vgerge OTE.
3. Rdnafalu OTE.
4. Satg6tarjdn OTE.
5. Sr{girjfalu OTE.
Kiernelt kdreset a vi2sg6lt id6szakfban nem tdnent.

A gyakorlatoh 6ltal6ban az €ves gvakorlatten'ekben meghatiirozottak szcrint keri]ilck r.dgrehajtiisra, azok
minden esetbcn megfelelt drtekeldst kaptak.
A rendszeres ellen6rz6sek eredmdnyekdnt a artikCrddsiik folyarnatosan
hi6nyossrigok megsziintet6sdre minden esetben intizlied€s t6rt6nt.
2015. janur{r

0l-tdl dccember 31-ig

jalul6 tendencii{t mutatott. a feltrirt

a kiir.etkezd esemdnyek tiir"t6ntek a ST HTP miikiid6si

teriilet6n:

Kdresetek alakul{sa:

Mdkiid6si teriileten 444 esem6nv

tiizeset

264 dh

miiszaki menf6s

180 db

beavatkoziist igdnyelt

334 db

kidrkezds el6tt felsziimo lt

29 db

szdnd6kos rnegtdveszt6 j el zds

Idb

fdvesjelzds

80 db

ut6lagos jelzds

0db

tiizeset alapterii lete iisszesen
riasztott szerek szima

2141 745 m2
745 db

nregmentetf szcmdllek

saima:
rriiiszaki menr6sndl

13 f6

t[izesetnel

2fo

sdriilt szem6lyek sz{ma:
mtiszaki mentdsnel
tiizesetndl

20 f6

4f6

halott szcm6lyek szima:
rniiszaki mentdsndl

5fb

tiizesehrdl

1lo

I
t

T7

X.

Humdn

A KvK-dn, a humdu feladatokal az N\,lKI Humdn Szolgilata i,€gzi.

A beoszt6sok ellit6sr{hoz sziiksdges beiskt-rldz6sokat (p1- vezetovd kipzo. renddszeti szakvizsga. VASZ,
K\,1L. neh6zgdires. ttizolt6 nrodul I is II-. kiilsd szakmai to\,ebbk6pzdsek, e-learning felk6szi.ilcsek ds
vizsg6k. stb.) a I{url6n Szolgrilat megszen'ezte, me ly.et az 6rintett szenrel,vek eivdgeneli,

A fluktuecid fblvanratos volt, de nenr jelentett kin:agasl6 dit6ket. A hattis6gi osztdll'niil jelentkez6
szerneln'6ltozdsok jelentenek probiemdt, mivel irt kiemeit szerepe van a megfelel6 szakmaj tud6snak.
tapasztalatnak 6s ehhez megfelel6 idiit kellene eltcjlteni az adotl beoszrisban. Mivel ez az eliiad6k esetdben
neln valtisult Ineg. ezdrt tobb fig1'elnret kellett ds jelcnlcg is kell forditani szakmai tuddsuk fejle-sadsdre. A
kdszenldti 6llomdnl'n6l a szolgAlatparancsnokok esetdben tbrtint telje-s szenrdlyvAltozi{s. itt is fokozott
fig.velmet kellett 6s kell jelenleg is forditani a felkdsziiltsegiik fejlesztdsdre.
Az Nlr{Kl-n rendszeresei rdszt vettiink ds vesziink a KN{L es Kl\,tSZ k€szenl6ti szolgilat elldtdsiban,
tovdbbd a szdvivti hel;,ettesftdsdben.

Rcndszeresen r0-szt

vettiink az egveteriiist6k szakmai g;'akorlat6nak biaositdsiban,

se-titetttik

katasztr6favddehni isnrereteik fej leszt6sdt.
Rendszeresen rdszt vettiink a kiil6nboz6 szakmai ds sport versen).eken

A KvK es az ali rendelt P 6s ST HTP-ek dlom6n1,db6| ?4 f6 kapott elismerdst (1 fb Szent Flirridn
Erdemjel. 10 fd Hosies hell'lillds6rt drdcmjel. I fo Szondy Gyargy Dij. l fO OKF F6igazgat6i tarryjutalorn,
2 fo Meg,ei Kozg.r,rii6s vrisdrlisi urah'6nv, 7 f6 soron kiviili el6leptetds, 1 fb fizetdsi fokozatban el6re sorolds
es i f6 Ev f iizolt6ja cim) kimagasl6 munkavdgzdsiik, helltdllAsuk eredmdn,vekdnt. Feg-eimi etjdrds 4 f6
esetdben indult.

XI. Gazdasigi

A

KvK-6n a gazdasdgi feladatokat az NIr{Kl Gazdasdgi lgazgat6-helyettesi szen'ezet Koltsegvetdsi

Osztdlya v6gzi.
6s az ald rendelt P es
Kiernelt figyelmet f,orditottunk a ktiltsdghatdkony gazddlkodds eiosegitdsdre- A-KvK
beosztils6val
osszefiiggii,
gazdilkodiissal
a
ST HTp+k teljes szemdlyi 6llom6nya megfelel6en iigreha;tja
j 616 el6fr6sokat, feladatokat.

Az eg1,6ni vdd6eszkiiziik, kisgdpek feltilvizsgdlat6t reudszeresen vdgrclrajtottuk'

A Mi'rszaki Biztonsigi Tisa kienrelt figyelmet forditott

a munkav€delmi, nriiszaki. egdszsdgi'igyi 6s

elleb

von atkoz6 el6ir6sok v€grehaj t6sdra"
r6szt vettiink'
Az dves leltdroz6si feladatok. ruhdzati szerrrldk vdgrehajtas6ban rendsz"eresen
v€geztiink 6s. jelenleg t: tllg:iink
-ny6rsal6doh6n-vz6he11"
Az ethelyez6si k6riilnrdnyek javitasa drdekdben folyamatosan
irattar, ryakorlcrp61,n"a,
karbantaruisi, felujitasi munkakat (pl. vizesblokk-ok,

v€doruha trirol6, stb.)'

es az al6 rendelt P HTP 6s ST
A kozfoglalkoztatott progran keret€ben alkalmazott szern6ll''ek a KvK
karbantartris. kdrletek takaritdsa' stb')'
HTp-6k napi tevdkenysdgdben aktivan rdszt vertek (pl. iigykezelis,
kdzremrikbdtiink' a
Az elhelyezdsi objektumokban kialakitott .,enrldkszoba" litrehoz6s6ban aktivan
laktan

yik

telj es egdsz60 van ki dl 1 it6si ern l6kt6r'g"r, elh el,ven'e.
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XII.

Osszegz,ds

az elhirithatatlan
hatEkonl. rnegel6zisi feladatok v6grehajt6sa. valaminl
106 db szsrnlit hajtotrunk vdgre
cs
erlen6rz.dst
au
flrsz6'rol6sa vorr. en;k criekdben 20r5-b;; rzi:
kiiresetrr6n'r'ek

cdlrrtk a

i

ntegrelt h atos6gi feladatai nk

el I 6tii sa

sordn'

beszdmoldi trerriutatldk a f'enti idoszak elert
A KvK es az alareridelt p HTp ds sr IITp-dk szakterilleti
(a
5-os
Jli"a"tot vdgreliajtisdt etedmdnl'esen teljesitettiik 201
eredmtin,r,eir, anrik bizon1,iti6k, hogy az erv6*

dv €t6keldse tn4g nenr kdsziilt el' fol-vamatban van)'

tnunka v€gzes6t' :nel'l'irez elengerlhetetlen'
I{iernelt cdh"rnkuali tekintjiik a magas szinvonal* szakmai
drdekeft' reudszeres tov6bbkdpzdseket
ennek
hou,, jol kdpzett szakemberek legr.enek a szervczetben.
hajtottunk 6s hajtunk v6gre.

j"^*.:d3]i-"knali mcgfelel6en
Az elso fokir hat6s6gi ds szakhatosigi feladataintrrat.a lolatkoz-d
lipisdig felkdsziirtiink 6s megfelelden
ell6ttuk. Az i,j orsziigos Tiizvedermi szabdlyzar har611.ba
juttatiuk az'
lep€se 6ta ntaxin.r6lisan d*in-l're
elsaj6titottul< u, *rrun foiratakat, nraid hat6lyba
kovetoen azok hatdk'on1A polg6ri vddelmi tev€kenysdgiink sordn a vaios vesz€l1'ek heaz-onositisrit
ellrdritdsdra

hel-v*e:rt

iik a h an gsirll't'

Kicmelt feladatunk a letfontoss6grl rerrdszerekkel
vonatkoz6 eliinisokat lefol,r'1attuk.

vdgrehajtisa- a
ds ldresitmdrryekkei kapcsolatos teenddk

litds6val kapc solatos feiadatlil\at
Az els6 lbkii hatdsd-ei jogkdn'Altozasok miatt a veszdly,es 6nrk szdl
szabflytalansAg, valarnint a fettdn
ellittuk. a rendszeres ellen6rzdsek eredmdn-ve, hog,v *gn* k**"rebb a
hi6nl'ossdgok ker'6sb€' silyosak.
alacsonyan tartdsq csdkkentdse,
Tovdbbra is kiernelt feladattnk a szabadtdri vegetAci6-tiizek. sz6m{nak
me l,vnek drriekeb en rends zeres

lrattisigi

el

lendrzdseket hajtulk vigrc.

letrehozas6t
J6r6si Onkdntes Mentoszrn ezetek utan a Telepiilesi Orrk6ntes hlentdcsoportok
lakgssiU kozbiaonsriga
vdgrehajtottuk, n"mzeti minositc gvakorlataik megtbrtdntek, ennek eredm€nyekdnr S
ds rne-nt6csoportokat
\{ent6szen'ezeteket
megldr'6
a
fejlesiztik
tov6bb nrivekedett. cdluflk, hoglTtovibb

A

hozzunk letre tovdbbi telepii ldseken'

felettes €s tirsszen,ekkel, onkormanyzatoklial. egy6b szervezelekkel jd rnunkakapcsolat keriilt
kidpftdsre . Ez nagyorr fontos, mivel a KvK ktiznregitdl€sdt ez is jelentds md,rtdkben meghaldrozza.
A KvK es az al6 rendelt p liTp ds ST H1'P-6k teljes szenr€lvi illom6:n1'a dltal vdgrehaitott feladatok
pozitivan viiltazzort a
.jele.nf6sen hozzaj{mltak, hogy a Katasztr6favddelem szervezetdtdl elvdrtan
-kcirbiaons6g.
illetdkessdgi terilietdn
KvK
a
hiszen
tettiin[
eleget
Siogeniinknek*ieljes mdrtdkbea

A

€n'dn-vesiilt a .,Mag1' arorszig szo lgilatdban a kdzbizton s{gdrt".

Tiszrslt Kdpvisel6 Testtlet,

a

fentiek figyeleilbe vdtel€vel kdrem

a

Salg6taddni

Katasar6favedelmi Kirendeltsdg 2015, dvi dves ter'6ken1,s€gdr61 sz6l6 tdjdkoztat6m tudomisul
veteldtl

tz-\ai
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l.Bevezet6s

A

P6szr6i Hivat6sos Trizolt6-parancsnoksdg (tovdbbiakban: P HTP) tevdkenys6gdt a Nogr6d

Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6s6g (tor,6bbiakban: NMKD Salg6tarf6ni Kataszr6fav6delmi
Kirendelts6g6nek (tov6bbiakban: ST KvK) alarendeltsdgdben 6s feliigyelete 61tal l6tja el.

AZ1l5-cis 6vben aKatasztr6favedelem ism6t a vesz6lyhelyzetek hatdkony megeloz6sre helyezte
a halgsril.vt. Ennek megfelel6en a veszdlyforr6sok beazonositdsa (pl. avizelvezeto 6rkok, szabadt€ri
trizesetek helyszinei, veszdlyes k6m6nyek, stb.) ds elh6ritdsa lett vdgrehajtva az integralt hat6s6gi

feladatok riltal melyekben P HTP aktivan r6szt vett.
p HTP jelenleg 29 telepiil6s vonatkoz6s6ban l6tja el az els6dleges trizv6delmi feladatokat.
Feladatainkat 1 gdpjdrmtifecskend6vel 6s 5 f6 napi szolgdlati ldtszarnmal l6tjuk el.

A

szolg6lati

csoportok 6l6n szerparancsnok teljesit szolg6latot, t6voll6te esetdn a leglapasrtaltabb beosztott
t.jzolto helyettesfti.

A

tiizolt6s6gon trizolt6parancsnok 6s katasztr6favedelmi megbizott (tov6bbiakban: KVMB)

telj esit m6g szolg6latot.

A

p6szt6i Helyi V6delmi Bizottsdg (tov6bbiakban: HVB) katasztr6fav6delmi elndkhelvettesi

feladatok ell6t6sara Cs6pe Zsolt tti. alezredes, trizolt6parancsnok van kijeltilve.

2015-ben egyiittmiikdddsi megaltapod6s (tov6bbiakban: EMU)

a Magyar

Honvddsdg vitdz

Szurmay sdndor Budapest Hely6rs6g Dand6nal (Bujriki udtil6l volt.

Mindennapos feladatainkat

az MSZ EN ISO

min<isdgiranyitasi rendszer betart6s6val

Nagy figyelmet forditottunk

a

9001:2009 szabv:iny szerint kialakitott

litjuk el.

teljes szemdlyi 6llomdny hivat6studatdnak er6sitdsdte, az egys6ges

csapatszel lem kialakit6s6ra, a szakmai kompetenci6k ndvel6s6re.

ll.Tfizolt6si szakteriilet

Kiresetek alakuL[sa:

A p HTp

mrik6d6si teriilet6n az esem6ny

ek sziualekos arany6t tekintve 54 % (S0 db) volt

ttizeset ds 46 % (69 db) volt a mtiszaki ment6sek sz6ma.
ig6nyelt (126 db), 5 % ki6rkez6s el6tt felsz6molt,
jelz6s, 2 oh utolagos ttizeset volt.

Io

a

A l4g esem6ny 85 ..o/o-a beavatkozdst

sz6nd6kosan megt6veszt6 jglzds, 7 %i teves

4

Havi bontdsban az ali,}bi esem6nvek tiirt6ntek a P HTP miikiid6si teriilet6n:
25
2A

{5
10

Ebbbb

jiclc-o.a

!Xtr'9EE
gbEoq)

g'Eoe8
dft-lJ

11,

--*-Mriszaki ment6s

--+-Tfiz

Az

6ves ritlag havi esemdny mennyisdgdt tekintve 12^41 darab esemdny t<irt6nt h6napokra

lebontva (a 12 h6nap 6tlaga). A havi esem6ny sz6mokat megfigyelve l6tjuk, hogy az esem6nyek
dtlagos drtdkeket mutatnak. Kivdtel a jirlius h6nap mikor kiemelkedoen sok voll az esem6ny. A

teriiletiinkon tdbb vihar vonult v6gig, ami a fakid6i6seket 6s viharkarokat okozott. Atlagosan

tiizesetek sz'6ma t6bb mint
me gfi gye I h etb a

a

mriszaki mentdsek szima.

Az

esetek nagy r6szdben ez

titblinatban.

2015. janudr 01-t6l december 31-ig a kiivetkezd esem6nyek tiirt6ntek a P HTP miikiid6si

teriilet6n:
rKdresetek
t-

alakul{sa:

-----^--

:tiizeset_
mfiszaki ment6s
I

:

Mfrkiid6si teriileten 149 esem6ny

___: ::

beavalkoz6st igdnyelt

szrlnddkos megt6veszt6

7db

jelzss :
-------------

ut6lagos jelz6s

l---

963 225 mZ
174 db

I

ment€sn6l
ttizesetn6l
r

s6riilt szem6lvek szima:

12
i

{

db

]

,megmentett szem6lyek szima:

i

=l
i

3db

tn::'"llgtg"t9:f'_rysgl i_
lriasztott szerek szAma -i-

j

2 db

1l

-t6vgll:li€:

i

69 db
126 db

ki6rkezds el6tt fel sz6molt
r

__XO_qI_

f5

o
vr\ fii

a

I
I
I

miiszaki mentdsnel

l8 fo

t[izesetn6l

0fo

halott szem6lyek szimal
mtiszaki

mentdsn6l
---_--i'

4f6

,

lfo

t[izesetn6l

A beavatkozisok teleptil6senk6nti megoszl{sa:
:l\{iiszaki ment6sek,
-. -- -----,'l'tizesetek
szfma:

i1

Telepiil6s:

1. Ai;ai;id

+

10. Kisbii-evon

I

Bagolyittds
17. M6traszentimre-

Galvateto
1 9. lr.{6traszentistr,6n

3, l1-l-e-l:b-q'!g:tt-

0

I

)

.f

I

1

-

I
I
I

24. Palotis

25. P6szt6
26. S6msonhriza
27.

6

1

ol
ii

I
4
2
1

0

3

J

1

0

I

J

0

3

0

5

5

0

0

0

I

0

1

2

3

5

6

13

19

2

0

2

0*

I

I

23

26

49

0

0

0

1

0

1

2
5

i69!

2

I

l

l
29. Szurdokptispciki
i0. Tar
Osszesen:

11

0

a

18. Mitraszentimre-

?

I

I

Miiraszentimre

. /p,_\I;Tjrapze_+1igy.l9_
'. 21. M6traszril6s
, 22,\4itr;arl91ebfiV

0

1

0

, * lqJ{*l.L,i7g _

,

0

_J
0 -*

2

i---.. :-; '.--;;-;-;-

15.

t

1

13. Kutas6

|
|

l:0

5. Cserhdiszentivdn
o. ncse g
7. fjelsiitold
6. barab)
9. Jobbag,vi
I 1. Kisbarkan.v

:

Szama:

I

I

3

9

14
'149

80

I

A

tablazatb6l kideriil, hogy a nagyobb teriiletii 6s nag,vobb lakoss6ggal rendelkez6 telepiil6seken

tcibb beavatkoz6s trirtdnt. Kir,dtelt kepez

az

erdo 6s veget6ci6s tiizek oko4a esem6nyszd.m

(Mdtraverebdly), amely kiugr6 6rtdkeket mutat.

mrikoddsi teriiletdn

A

tt$lfnatban 30 teleptil6s van, a Pdsztoi HTP

29 teleptil6s tal6lhat6 (Szirdk ntiikodisi teriileten kivilIi), 3

telepi.ilesen

(Felsotold, M6traszentistv6n 6s S6msonhaza) pedig nem volt kareset.

A 69 mtiszaki ment6s kireset fajtrija szerint:
iKateg6ri6 hoz tartilzd

I(ireset

6f 6!,

X.{incs
minSsitve
a
,..-.

Allatbaleset

Esv6b

*

;=-e--r*--

..upa" ili"oti
i."y*.,...--*''"3

"ih*kdt
HGiineniei

rl

ls

- ---lf -

,-;

..

-l"-

-

,
I

i,rr

Fakid6l6s

i32

-

.-- ----i

_p*_-

A mriszaki mentdsek k6resetek kdziil

A fakid6l6sek szamiinak

a

fakid6l6s 6s a k<izriti balesetek esem6ny sz{makiugr6 6rt6k.

megnoveked6sdt

ajirliusi viharosabb id6szak okozta.

A 80 tiizeset helyszin tipusa

i'{incs min6sitve

Pgg.":r.-gqm .:lo c"i4ti:

6s le6gett

teriilet szerint:

ateg6ridho z tart6z6 6rt6k:

Ilelyszfn tipusa:

I

el:$*gr

Le8gett teriilet
narysdga m2-ben:

8

0

I

l

4

38

3

30 012
229
932 945
963 225

Koztertilet
)tthon i elleeti ldtesftmdny
frizeset szabad tertileten

26

0sszesen:

80

A tiizesetek helyszinei kdz0l a

I

-j

38

szabad tertileteken ds az otthon

jellegii l6tesitmdnyekben fordult

el6 legldbbszcir tuz. A tiiz alapteriiletdndl pedig egy6rtelmrien a szabad teri.ileteken 6gtek le
iegnagyobb teriiletek.

a

A beavatkoz6sok k6z<jtt 3 ut6lagos trizeset volt,
igy 146 esetben vonultunk kdresethez. A riaszt6si fokozat minden esetben l:es volt. Kiemelt

p HTp mtik6d6si teri.ilet6n

149 esemeny volt.

fokozatir a riasztds 5 esetben volt. Ttizvizsgillat 2 esetben indult.

OTE 16 esetben avatkozott be karesetekn6l (Karzurcs Speci6lis lr4entok OTE, mely az

egdsz

megye teriileten villlalt mrikddest. de ST HTP-vel van EN4U k6tve).
2015-ben kiemelt, valamint jelent6snek mondhat6 kiireset nem t<jrt6nt.

Gyakorlatok:
Gyakorlatok 6ltal6ban az 6ves gyakorlattervben szereplti helyszinen 6s id6pontban keriiltek
v6grehajt6sra, 6s minden esetben megfelelt min6sitdst kaptak.

A

gyakorlatok el6keszit6s6ben, vdgrehajt6siban 6s ellen6rz6s6n tobb alkalonrmal reszt vett

a

KVMB a ttizolt6parancsnok mellett.
A gyakorlatok
a
a
a
a
a

vdgrehaj thsa az al6bbiak szerinti volt:

Helyismereti gyatriorlat:
Szitu6ci6s begyakorl6 gyakorlat:
Parancsnoki ellenorz6 gyakorlat:
Mriszaki mentdsi gyakorlat:
Megyei ellen6rz6 gyakorlat:

39 db,
12 db,
6 db,
10 db,
1 db.

Ellen6rz6sek:
k6szenldti szolg6lat szewezdse 6s ell6tis4
szerint keriiltek ellen6rzdsre:

A

.
r

r

BM OKF
NMKI:

sr

a

szolg6latvdlt6s €s a g-vakorlatok az al6bbiak

2 db,

]T4EO:

NMKI ttizolt6sfgi fbfeltigyel6:
NMKI muszaki oszt6lYvezet6:
NMKI ellendrz6si szolg6lat:
NMKI

r"r'

A 106 db eilenorz6s

KMSZ:

50 db, ebb6l:
4 db.
1 db,
27 db,

ilii.

sor6n feltart hi6nyoss6gok megsziintetdsdre minden esetben a sziiksdges

volt'
int6zked6st megtetttik, melynek eredmfnye pozitiv fejl6d6s

8

lll.Polg6ri V6del mi Szakteriilet

A P IITP mtikdd6si

tertilet6n

I KVMB

mtik<tdik P6szt,6n

a P HTP dptiletdben. A

ttizoltoparancsnok 6s a KVMB folyamatosanresrt vesznek azintegrhlt hat6s6gi munk6ban.

A polgdri vddelmi feladatok kdztil a legfontosabb

a telepiildsi onk6ntes mentocsoportok nemzeti

minSsito gyakorlatrinak megszen'ezdse 6s lebonyolitfsa volt, melyben hatdkon,van
kozremiikcidttink. A gyakorlafokon 7 telepiilesi (\ddtravereb6ly, Karancslapujto. Szarvasgede.
Mih6lygerge, Eg1'h6zasgerge. Ipolytarn6c 6s Litke) mentocsoport cisszesen 71 fovel vett rdszl,
melyen a minosft6seket sikeresen megszereztek (Miitraverebdly 6s Szarvasgede ta*ozik csak P HTP
mukodesi teriiletdhez).
R6szt vettiink a kiilonbrizo gyakorlatokon (tdrzsvezet6si, 6rtesit6si, berendel6si" stb.), az OLGI
pr6brikon. Vdgrehajtottuk a szirdnapr6b6kat.
R6szt vetttink a karesem6nyek kezel6s6ben, illetve elh6rit6s6barr es az ellen6rzdseken.

Jelen voltunk a vizfolyasok, patak medrek Sllapotrinak felmerdse c6ljab6l tartott helyszini
bejardsokon a KDV-Vizlg-gal egy'iitt. Felm6rtiik avizelvezet6 rendszerek aktualis |llapotitt az ST

KvK illet6kess6gi teriiletdhez tartoz6

teleptildseken, a polgilrmesteri hivatalokkal egytittmrikddve.

R6szt vetttink a Hasznosi vizttroz6 dves zsilippr6b|jfn es a Zagy,-a kis vizfolyds ellen6rz6s6n.

Felkdsztiltiink a rendkiviili id6j6r6s miatt jelentkezo feladatokra (h5sdgriad6, t6li idojar6s).
Lepontosftottuk a meleged6 helyeket, a kritikus ftszakaszok felm6rds6re szen'ezett kdz<is bejarason
rdszt vettiink a kor6tkezel6 munkat6rsaival.
Folyamatosan vdgrehajtottuk a katasztr6favddelmi ktiz<iss6gi szolgt)atrajelentkez6 kdzdpiskolai

hallgat6k felkdszit6sdt.
Reszt vettiink iskolai ds teleptildsi rendezv6nyeken, rendszeresen fogadtunk 6r'odai 6s iskolai
l6togat6 csoportokat a laktanyfban.

lV.l pa

rbiztonsigi Szakterii let

Kdzremiikddtiink az iparbinons6gi feladatokban, els6sorban az ADR 6s RID ellen6rz6seken,
valamint a hulladdksz6llit6ssal

6s

vizrigyi feladatokkal kapcsolatosan.

P HTP mindhdrom szolg6lati csoportja rdsz6re a vesz6lyes arusz6llftds tapasrtalatair6l 6s az
iparbiztonsrigi szaktenilet aktu6iis k6rddseirdl eload6s, foglalkoz6s keriilt megtart6sra.

A felettes

szervek 6ltal kdrt

IB szaktertiletet 6rint6 adatszolg6ltatisok, inform6ci6k (pl. kritikus

infrastruktfra, szolgdltat6k stb.) <isszegytijtds6ben, valamint az ehhez kapcso|6d6
ellenorz6seken folyamatosan r6szt vetfiink.

szemldken,

9

V.Hatos6gi tev6kenys6g

A P HT dr'intett

6llom6nya rendszeresen r6szt vett

a ST KvK Hat6s6gi oszt|ly 6ltal tartott

hat6srigi tovdbbk6pzdsen.

A

ttizoltoparancsnok 6s

a KVMB tdbb

6ll om6ny6r'al ktizos hat6srl gi ds szakhat6

sd

gi

esetben r6szt vettek

a ST KvK Hat6s6gi osztrily

elj ar6sokban.

Az integr6lt hat6s6gi feladatokba a ST KvK Hat6s6gi oszt|lya rendszeresen bevonta a
tizolt6parancsnokot ds a KVMB-6t, valarnint a k6szenl6ti 6llomriny a gyakorlatok sor6n a
tiizvdd elmi el6f rasok betart6srlt kiem elt fi gyel emrnel kezelte.

A KVMB kiemelkedo

szerepet kapott

a

kdrndnysepro-ipari kdzszolg6ltatiissal kapcsolatos

tigyintez6sben, valamint tribb esetben a F6r'iirosi Katasztr6fav6delmi lgazgatosttg nev6ben elj6na

vfziigyes ds nitr6tos ellen6rz6seket hajtott vdgre.

Az ST KvK illetdkessdgi

teriilet6n rendezett tdmegrendezvdnyek eredmdnyes megtart6s6ban

kozremrikridtunk.

VI.HVB feladatok

A

P6szt6i HVB-be katasztr6fav6delmi elndkhelyettesi feladatok ell6t6s6ra Csdpe Zsolt tri.

alezredes, Trizolt6parancsnok van kijeldlve. Opolcsik lv6n

c. ttr. ziszlas KVMB-6s a

HVB

katasztr6favddelmi munkacsoportj riba van beosztva.

A HVB feladatainak

elldtris6ban sziiksdg szerint

6s mertdkben a P HTP

folyamatosan

kozremtikdddtt.

A HVB az dves munkaterv6ben

tervezett kett6 rendes iil6sdt megtartotta, Cs6pe Zsolt tti.

alezredes azokon minden esetben r6szt vett 6s rendszeresen napirendi javaslatokat terjesztett elo az

aktu6lis megeloz6 vddekezdsi feladatokra val6 eredmdnyes felkdsztilds irdek6ben, melyet a HVB
elfogadott. Rendkivtili tilds megtart6siira nem volt sziiks6g. arra nem kertilt sor.
Sz6khely

P6szt6

Ul6s id6pontja

2015.04.21.09.00 6ra

lfVB katasztr6fav6dclm i elniikhelyettesi el6terjeszt6sek tartalma
1. Beszamol6 a Salg6tarj6ni
Katasztr6favddelmi Kirendelts6 g 2A | 4.
6vi tevdkenys6g6r6l.
2. Beszirmol6 a Sal g6tarj6ni
Katasztr6favddelmi Kirendeltsd s. 6n izi

E16terjeszt6sekkel
kapcsolatban hozott
diint6s tartalma

Elfogadva

felf<6sztil6sdr6l.

L A t6li rendkivtili idojSrdsi

Pisno

2015.10.14. 10.00 6ra

kdriilmdnyekre tdrtdn6 felk6szii l6si
feladatai.

2. Atavaszi 6rvizi v6dekezdsre
felkisziil6s feladatai.

Elfogadva

10

A HVB folyamatosan kapcsolatot tart az onliorm6nyzatokkalA szabadt6ri tiizek, kdnikula/hos6griad6, t6li felkdsziil€s ds a hulladdksz6llitdssal kapcsolatos
feladatainh vdgrehajtdsa sor6n

a IIVB

segitsegdt kdrtiik, hogy az onkormanyzatok szftrntta

nem mindig
nreghat6rozott feladatok teljestiljenek. Probl6m6t okozotl" hagy az onkorminyzatok
jelentosen
hajtott6k r,6gre a rnegadott hatarideig a feladatokat. A kozbiaonsdgi referensek 5ltal

javult

a kapcsolattartis ds feladat vdgrehajt6s.

A HVB szttmara. rendszeresen

megkiilddsre keriiltek az NMKI negyeddves vesz6lyhel,vzeti

es
progn6zisai 6s a bev6ids vizsg6latok, toviibb6 2014. novembert6l a KvK hal'i Mriveleti Tervei
megfelelo
azok vdgrehajt6sdrol sz6l6 jelent6sek. Ez6ltal biztositva volt, hogy a HVB Elnokok

tf|dko rtafftsb an rd sze stilj enek ez iriinyrian.
A HVB-vel j6 munkakapcsolatot tartunk.

Vll.HumAn

A human feladatokat

Az

az

NMKI humdn szakteriilet vegzi.

1gazgatosag 6llomanyt6bl6ja alapjan

P HT rendszeresitett l6tsz6ma nem keriilt 100 %-ban

feitolt6sre (nincs tiizolt6parancsnok-helyettes), de a mukodds biXositott volt.

A szemdlyi vdltozdsokkal kapcsolato s munkakdri leir6sok elk6sztiltek.
A

P HTP szemdlyi 6s targyi feltdtele biztositott

volt.

az egysdges
Nagy figyelmet forditottunk a teljes szemdlyi 6llomany hivatastudat6nak erositdsdre,
csapatszell em kialakitasara, a szakmai kompetenci{k n<ivei6 s6re.

Megrendez6sre

keriilt az Eves Kirendeltsegi Tiszti Ertekeziet, melyen az 6rintett P HTP

6llomdny r6szt veff, valamint ST KvK vezetdje rdszt vett a P HTP Eves Allomanygytii6sdn'

Az egy1niteljesitmdny-drtdkelds

eket az eloirt hat6ridokben vdgrehajtotfuli.

az
R6szt vetti.ink a kozponti, tertileti 6s helyi hat6s6gi tov6bbk6pz6seken, a felk€szit6seken,

egdszsegtigyi sziir6vizsg6laton 6s PAV vizsg6laton.

A pszichologiai

ds az 6r,es orvosi sziir6vizsg6laton, tov6bb6 a fizikai alkalmass6gi fehndr6sen,

valamint a fel6ves szimonkdrdsek sordn mindenki megfelel6en teljesitett.

a rendkiviili 6s ism6tl6d6 munkav6delmi oklat6sokat, a Tov6bbk6pz6si Tervben
drintett szemdlyek
ldvo foglalkozasokat megtartottuk. A munkav6delmi vizsgakotelezetts6gnek az
eleget tettek, az eg6szsdgvddelmi megbizott megfelel6en ell6da feladat6t.

A p HTp-en

Rendszeresen r6szt vettiink a kiilonbcizo szakmai 6s sport versenyeken'

1l

'

f,.:

Kozgyiilds r'6siLrliisi utalviiny, 2 fci soron kiviili el5l6ptetds es 1 fo fizetdsi fokozatban elSre sorol6s)
kimagasl6 munkavdgzds, helytiillds eredmdnye k6nt. Fegyelmi eljdrds

Az elmrilt

6vben szolg6laton

kiviili

i

fo esetdben indult.

baleset 1, felment6si nappal jrir6 szolgiilati baleset

ds

felment6si nappal nem j616 szolgdlati baleset pedig nem tort6nt P HTP 6llom6ny6ra vonatkoz6an.

Vlll.Gazdasigi

A

gazdasdgi feladatokat

az NMKI Gazdas6gi Igazgat6-helyettesi szervezet

Kcilts6gvetdsi

Oszt6lya r,6gzi.

Koltsdghatdkony mtik6d6sre a teljes 6llomany figyelm6t felhivtam, amit folyamatosan szem elott

tartottunli.

A P HTP nem rendelkezik informatikussal,
Gazdas
G6pj

5

gi

i

gaz gat6 - he I yette

s

i

az ez iranyu feiadatok vdgrehajtdsbt az NI\4KI

szew ezet In format ik ai O srtilly a

v

e

gzi.

irmriviink miiszaki riilapota megfelelo.

Rendelkeztink:
1

db 2006-os gy6rt6sri Mercedes ATEGO 1628 TLF a000 gdpjdrmrlfecskend6vel.

Elvdgeztiik

a

gazdasdgi, mtiszaki feladatainkat, rdszt

ruhazati szemldk v6grehajtSsdban. Elvdgeztiik atavaszi,

A biaons6glechnikai

vettiink a lelttrozdsban, a selejtez6sben,

atili

et61Jest 6s a

g6pjermri szemldit.

a ST HTP 6tlomany6ban l6v6 megbizott Mtiszaki
Biztons6gi Tiszt 6s az NMKI mtiszaki osztdiya koordinalja. Csak 6s kizit6lag 6n'6nyes
feltilvizsg6lattal rendelkezci eszkciz<ik kertiltek haszniilatra. Az egyeni v6d6eszk6'zok, kisg6pek
feltilvizsg6latokat

feliilvizsg6lat6t rendszeresen vdgrehajtottuk. Az egydni ved6eszkdzdk cser6je az elhaszn6l6dfs
lgazgat''
tekintet6ben p HTp vonatkoz6srlban folyamatosan megtdrtdnik az NMKI Gazdasitgi
helyettesi szeryezet ir6nyit6s6val.

A Mtiszaki Biztonsagi Tiszt

a

KVMB bevon6s6r,al kiemelt fig,velmet forditott

a munkavddelmi,

grehaj tasara'
mtiszaki, e g6szsd gtigyi 6 s egy6b vonatkoz6 el6ir6sok v6
karbantart6si, felfjitasi
Az elhelyez6si k6nilmdnyeink megfelel6ek, folyamatosan v6gezttink

munk6kat (Pl. vizesblokk).
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lX.6sszegz6s

Cdl a katasztr6fav6delmi rendszeren beliil a tdrv6nyben meghat6rozott feladatok elkit6sara a

l{TP hatdkony 6s eredmdnyes

felkdszitdse, ennek megfeleki feladat el16t6s, valarnint

P

a szoros

egyiittmtikodis biztositdsa a P HTP. a kirendelts6g 6s azigazgatos5g ktiz<itt, r,alamint azintegriit
lrat6s6gi feladatok vonatkoziisitban a hatdkony megel6zdsi feladatok vdgrehajtris6ban val6 rdszr'6tel.

az elhir ithatat I an k6re

A

se

m e n 1,' e k fe

Is

z6mo Lisa.

beszd,rnol6 fejezetei megmutattSk a 2015-tjs dv el6rt eredmdnyeit, arnik bizonyitjdk, hogy az

elv 6rt feladatok v6grehajt6s6t eredm6nyesen telj esitettiik.

A koltsighatdkony gazd6lkod6st

A

lakoss6ggal

j6

P I{TP-6n is kiemelt cdlkdnr kezelti.ik.

kapcsolat kertilt kialakitdsra, sok telepiildsen bemutat6kat tartottunk 6s a

laktanydban az oda l6togat6 di6koknak, 6v6dSsoknak megmutattuk a technika eszkoz<jket 6s rrivid
el6adasokat tartottunk munkankr6l.

A kiizbinonsdg erositdse kiemelt szer€p P I{TP feladatell6tas6ban.

A P HTP ftszdre meghatiirozott c6lok teljestiltek,

torekedntink kell arra, hogy

feladatellStisa minden krirtilm6ny figyelembevdtel6vel tov6bb er6sitse

ktizbiaons6g drzetdnek nriveldsdt,

a

aP

HTP

az 6llampolg6rok

katasztr6favddelem egys6ges szervezet6nek poiltiv

nregitdlds6t, tov6bbii a nagas szinvonalf szakmai munka v6gzds€t, melyhez elengedhetetlen, hogy

j6l k6pzett szakemberek legyenek

a parancsnoksiigon.

2015-ben kiemelt figyelmet forditottunk a v6delmi igazgakisi feladatok ell6trlsiira, melyet 2016ban is folytatni kell, ezen beliil kiemelt feladat a Priszt6-Hasznosi viztiroz6 projekt, M6trakeresztes

6s P6szt6 viLlfmfuvizzel veszdlyeztetett rdsz6nek katasztr6favedelmi feltigyelete, a polg6rmester
vddelmi igazgatdsi tev6kenys6g6nek szakmai segit6se.

A teleptilesi tinkdntes ment6csoportok rendszerbe 6llit6sa iital
novekedett.

A gyakorlatokba,

a lakossrig k6zbiztons6ga toviibb

kdpzdsekbe 6s sziiks6g szerint a karesemdnyek elh6ritas6ba be kell

vonni 6ket ds az OTE-ket is. Kiemelt feladat, hogy tor,6bbi teleptildsi <inkdntes
ment<icsoportok
legyenek ldtrehozva 6s megfelel6en kik6pezve.

P I{T mrikrid6si teriilet6n jelenreg 6tE-tet nincs EMU
k6tve, de a Karancs Specirilisment6k
otp mtit<odik, mivel N6gr6d megye eg6sz tertiletdn vdllalt beavatkoziist. Kiemelt
feladatunk, hogy
Ofp-tet legyen EMU megkdtve 2016_ban.

Az

ellen6tzds sordh tapasrtzlt hi6nyossrigok
me-gmutaft6k, hogy mely teriiletekre ke1 t6bb
figyelmet lbrditanunk 6s ennek megfelel6en kell
tervezni a 2016-os 6vi tovribbk6pzdseket. Az
ellen6rzdsek sor:in feltrirt hirinyossrigok megszi.intetdsdre
tovabbra is fokozott figyelpet fordftunk.
Tovabbra is kiemelt feladatunk a szabadt6ri vegetdci6-tiizek
szimrinak alacsonyan tartiisa,
cscikkentdse.
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A felettes ds t6rsszervekkel, dnkormiinyzatokkal, egydb szen ezetekkel j6 munkakapcsolat keri.ilt
kiepitdsre.

A P HTP teljes szem6lyi 6llom6nya dltal v6grehajtott feladatok jelent6sen hozzi$itrultak. hogy
Katasztr6fav6delem szervezetdtcil elv6rtan pozitivan viitozzon

a

a kdzbifions6g. Szlogeniinknek

teljes mdrtdkben eleget tetttink, hiszen a KvK illetekess6gi tertiletdn" ide erlve P ltTP tevdkenysdget
i

s, 6rv6n ye stil

t a,. M a gyaror szit g szol gitl at6bal

a kd zbiztons6gdrt".

Tisztelt Kdpvisel6 Testtilet, a fentiek figyelembe vdteldr,el kdrem a P6szt6i Hivatiisos Tuzolt6parancsnokshg20l5.6vi 6ves tevdkenysdgdr6l sz6l6 beszdmol6rn elfogadds6t!

