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JEGYZ6K6NYV

K6sziilt: GarSb Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiiletdnek 201g. 6prilis
Faluh5zban megtartott nyilt til6sdrol.

Jelen vannak: Kov6cs Zoltin polgdrmester
Nagy Antaln6 alpolg6rmester

Taniicskozrisijoggal r6szt vesz: N6met Beatrix jegyzo

10. napj6n a Gar6bi

Kov5cs Zoltrin polg6rmester koszcjntotte a jelenl6voket. Meg5llapitofia, hogy a k6pviselok koztil Szegi
Szabolcs igazoltan t6vol maradt, a testtlet hatirozatkdpes. Megk6rdezte, hogy a meghiv6ban foglalt
napirenddel a k6pviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovrlbbi napirendi pont felv6tel6re. A testtilet
egyhangtlag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirendi iavaslat

1. Javaslat az onkorm6nyzati 6tkeztet6s nyersanyagkoltsdgeir6l 6s tdrit6si dij6r61 sz6l6
3 I 20 1 7 .(IY . 1 1 . ) onkorm 6 ny zati rende let6nek felii lv i zs g |latir a

2. EloterjesztS: N6met Beatrix aljegyzo

3. Javaslat t6mogat6si ig6ny benyrijt6s6ra viz 6s csatornaszolg6ltatfs r6fordit6sinak
csokkent6s6re.
Eloterj esd6 : KovScs Zolttn polg6rmester

4. Javaslat a N6gr6d Megyei Katasztr6favddelmi lgazgatoshg Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6g6nek 2017.6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6 tijdkoztat6jSnak elfogadSs6ra.
El5terj esao: Kov5cs Zoltin pol giirmester

5. Javaslat a Pilsztoi Hivat6sos Tiizolto-parancsnoks6g 2017 6vi tev6kenysdgdrol sz6l6
besz6mo16 elfogad6sSra
Eloterj eszto : Kov6cs Zoltim polg6rmester

1. Napirend

N6met Beatrix aljeryz6 elmondta, hogy a napirendhez kapcsol6d6 el6terjes*6st a meghiv6val erytitt
mindenki megkapta, Sttanulm5nyozhatta ( 1. sz6mf mell6klet ). A t6rit6si dijat a fenntart6 tfugyev
6prilis 1-j6ig Sllapitja meg. A t6rit6si dij dsszege nem haladhatja meg a szolg6ltat6si

onkcilts6get. Gar6b Onkormrlnyzata jelenleg hatr{lyos rendelet6t 2017-ben alkotta meg, azonban
jogszab5lyi k<itelezetts6gnek eleget t6ve a feliilvizsg6lata sziiks6ges.

Kov6cs Zolt5n polg5rmester k6rte a jelenl6vok 6szrev6teleit, hozzilsz6l5sait a napirendi ponttal
kapcsolatban.

A k6pviselS-testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester eloterjeszt6s6vel 6s egyhangirlag - 2 igen
szav azattal - az alilbbi rendeletet alkotta:

GARAB Ktizs6e 6nkorm6nyzata K6pvise16-testtilet6nek
2/20 I 8.(IV. 10.) iinkoruinyzati rendelete

az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6geir6l 6s t6rit6si dijrir6l
a rendelet a jegyzSkonyv lla mell6klete
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2. Napirend

Javaslat t6mogat6si ig6ny benyrij tbsbraviz 6s csatornaszolg6ltat6s r6fordit6sinak csokkent6s6re

Eloterj eszto : Kov5cs Zoltdn po I g5rme ster

KovScs Zolt[tn po elmondta, hogy megielent a 2018. 6vi lakossrigi viz-6s

csatornaszol 96ltat6s -t6mo gat6s i g6nyl6s6nek 6s elbirSl6s6nak rdszletes felt6teleirol szolo p6ly frz.ati

kiir6s. A pilyinati kiir6sban vizlkozmt rendszerenk6nt van lehetos6g gesztor onkorm6nyzat

kijelol6s6re, azonban ez bonyolultt6 tennd a

minden egyes onkormbnyzatnak ktilon-kiilon
hozni az 6llami t6mogat6si ig6ny benyrijt6sr6l.

phlydzat lebonyolit6s5t, emiatt ugyanrigy, mint tavaly
kel! az ig6nyt benyrijtania. Testtileti hat6rozatot kell

A megktildotthatirozat mintSt a polg6rmester ismertette a k6pvisel6kkel

K6rte a jelenl6vok 6szrev6teleit, hozzitszollsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselok r6sz6rol 6szrev6tel, hozzisz6lis nem hangzott el

A k6pviselo-testtilet egyhangflag - 2 igen szavazattal - az alibbi hatirozatothozta:

GarSb Ktizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek

t6mogatisi ig6ny benyrijtdsa viz 6s csatornaszolgiltatis r{forditisainak
cstikkent6s6re.

GarSb Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete dcjntott abban, hogy 2018. 6vre
vonatkoz6an a lakoss6gi tvoviz ds csatornaszolgiitaths rrlfordit6sainak csrikkent6sdre
t6mogat6si k6relmet kiv6n benyrijtani.

K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgfrmestert a vonatkoz6 rendelet ptiyinathoz
sziiks6ges mell6kleteinek, nyilatko zatainak aliirisira.

Hat6rido: azonnal, i I letve folyamatos
Felel os : Kov6cs Zoltirn polgilrmester

3. Napirend

Javaslat a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgatosirg Salg6tarj6ni Katasrtrofavddelmi
Kirendelts6genek20lT.6vi tev6kenys6g6rol sz6l6 t5j6koztatbjbnak elfogad6s6ra.
Eloterj esAo : Kov5cs Zoltin polg6rmester

Kov6cs Zolt6n polg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartoz6 eloterjeszt6st ( 2. szhmll
mell6klet ) a meghfv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta.
A polg5rmester ismertette a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgatosirg Salg6tarjSni
Katasztr6fav6delmi Kirendelts6ge 2017. tev6kenys6g6rSl sz6l6 thjekoztatot melyet javasolt
elfogaddsSra a K6pviselo-testtiletnek.

K6rte a jelenl6vok 6szrev6teleit, hozziszolilsait a napirendi ponfial kapcsolatban

A k6pviselo-testtilet tagjai egyetdrtettek a polg6rmester eloterjeszt6s6vel 6s egyhangirlag - 2 igen
szavazattal - az alilbbi hattrozatothozta:
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Garib Ktizs6p 6n K6nvisel6-testiilet6nek
1 3/2 0 1 8.(IV. I 0.) szrlm r[ hatir ozata
N6grrld Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgatfisig Salg6tarjdni Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6 ge 2017 . 6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6 tdj 6koztat6 elfogadis6r6l

Gar6b Ktizs6g Onkormiinyzata K6pviselo-testtlete tgy hatirozott, hogy a csatolt 2.
szimri mell6klet szerint elfogadja a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6s6g
Salg6tarj6ni Katasztr6favddelmi Kirendeltsdge 2017. 6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6
tijEkoztat6t.

A kdpviselo-testtilet felhatalmazza a polgirrmestert, hogy t6j6koztassa a N6gr5d
Megyei Katasztr6favddelmi lgazgat6siry Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6g6nek kirendelts6g-vezetoj5t a testiilet dont6s6rol, 6s a tov6bbi sztiks6ges
int6zked6seket tegye meg.

Hat6rido: 6rtelemszeni
Fe lelos: Kov6cs Zoltiln polg6rmester

4. Napirend

Javaslat a Pisztoi Hivat6sos Tiizolt6-parancsnoks6g 201.7 evi tev6kenys6g6rol sz6l6 besziimol6
elfogad6s6ra
Eloterj eszto : Kov6cs Zoltin pol g6rmester

Kovilcs Zolt6n polg6rmester elmondta, hogy az elozo napirendi ponthoz hasonloan a napirendi
ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st a meghiv6val egytitt mindenki megkapta, 6ttanulmilnyozhatta ( 3.
sz6mri mell6klet ). A Pisztoi Hivat6sos Tiizolt6parancsnoksrig 2017. 6ves tev6kenys6g6nek
besz6mol6j6hoz kti lonrjs ebb hozzifizni valoja nincs.
A polg6rmester elmondta azt is, hogy a megktilddtt kis6ro levdl szerint a kirendeltsdg vezetS k6rte,
hogy a napirendi pontok tirgyali,sira kiildjenek neki meghiv6t annak 6rdek6ben, hogy sz6beli
kiegdszit6st tudjon tenni a besz6mol6val kapcsolatban. A polg6rmester szerint athjekortat6k 6tfog6an
tartalmaztitk a2011 .6vi tev6kenysdgiiket, ez6rt nem ig6nyeltdk a sz6beli tijdkoztatist

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az alflbbihathrozatothozla:

Garib Ktizs6s Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
1412018.(IV.10.) sz6mtri hatirozata
a Priszt6i Hivatisos Tiizolt6parancsnoksig 2017. 6ves tev6kenys6g6r6l sz6l6
beszimol6 elfogadisir6l.

Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete figy hatbrozott, hogy a csatolt 3.
szrimfi mell6klet szerint elfogadja a P ilsztoi Hivat5sos T izolto-parancsnoks6g 20 1 7.
6ves tev6kenys6g6rol sz6l6 besz6mol6j6t.

A k6pviselotestiilet felhatalmazza a polghrmestert, hory tdjdkoztassa a N6gr6d Megyei
Katasztr6fav6delmi lgazgatosflg Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi Kirendelts6g6nek
kirendelts6g-vezetojet a testiilet d<jnt6s6rol, 6s a tov5bbi sziiksdges int6zked6seket
tegye meg.

Hatiridb : erte I em szeni
Felelos: Kov5cs Zolthn polg6rmester
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Tobb napirend nem volt, egy6b kdrd6s, 6szrevdtel nem hangzott el, a polgiirmester rir megkriszonte a

r6szv6telt, 6s az iil6st bezirta.
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Gar5b K ozs6 g 0n korm6ny zata P ol gdr rn ester6to I

3067 Gar6b. Pet6fi utca 5.

telefon : 321 3 82-05 6. fax: 321 3 82-026
e-mai I : csivan.korjegyzoseg@gmai l.com.

MEGHiVO

Magyarorszrlg helyi rinkormiinyzatair6l szolo 2011.6vi CLXXXIX. torv6ny 45. $-riban foglaltak

alapj6n Gar6b Kozsdg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilet6nek iilds6t

2018. iprilis 10. narriin (kedden ) 10.00 6rrira

osszehivom.

Az til6s helye: Faluh6z (3067 Garih, Petofi utca 5.)

Napirendi iavaslat

l. Javaslat az onkorm6nyzati 6tkeztet6s nyersanyagkrilts6geirol 6s t6rit6si dij616l sz616

3 I 20 1 7 .(1Y . I I . ) <inkorm 6ny zati rendelet6nek fel iilv izs g6lat6ra
El6terj esao : N6met Beatrix aljegy zo

2. Javaslat t6mogat6si ig6ny benyrijt6s6ra viz 6s csatornaszolg6ltatrls rrifordit5sinak
cs<ikkent6s6re.
Eloterj esaS : Kov6cs Zoltin pol giirmester

3. Javaslat a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgatosirg Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6g6nek 2017. 6vi tev6kenys6g6r6l sz616 t6j6koztatojbnak elfogadSs6ra.
E loterj esao : Kov6cs Zoltin po I g6rmester

4. Javaslat a Pisztoi HivatSsos T[izolt6-parancsnoks5g 2017 6vi tev6kenys6g6rol sz6l6
besz6mol6 elfogad6s6ra
Ef oterj esdo : Kov6cs Zoltbn pol g6rmester

A napirend fontossAgilra tekintettel megjelen6sdre, aktfv kozrem[ikodds6re felt6tlen sz6mftok.

Zoltbn

Gariib, 2018. riprilis 5

polgiirmester



.TELENLETI iv

Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testtilet6nek 2018.6prilis 10. napj6n
megtartott testtileti til6s6rol

Kov6cs Zoltdn pol g6rmester

Nugy Antaln6 alpolg6rmester

Szegi Szabolcs k6pvisel5

Tan6cskoz6si joegal r6szt vesz

dr. T urza Csaba J ozsef jegyzo

N6met Beatrix aljegyzo

Lakoss6g r6szdr6l me gj elentek
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l" Nzilun u4/4b.t&

G 3I4b Ktizs6e 6 n ko rm i n -v zata K6 pvi sel 6-test ii let6 n e k
......2018. (IV....) tinkorm6nvzati rendelete

az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei 161 6s t6rit6si d ij 6 16l

Garrib K<izs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testtilete a szoci6lis igazgatbsrblds szoci6lis ell6t6sokr6l sz616

1993.6vi III. torvdny (tovribbiakban: Sa.) 92.$ (l) bekezd6sdben, kapott felhatalmaz6s alapjiin azSrt.
59.$ (l) 6s 62.$ (l) bekezd6s6ben, meghatirozott feladatkor6ben eljiirva a kovetkezoket rendeliel.

Nyersanyagktilts6g (norma)

1.S ( I ) Szociilis dtkezds I adagra jut6 nyersanyagkdlts6gdnek AFA-val emelt cissze ge 592 Ft.
Az onkoltsd g a 2. szdmti melldkletben keriilt megh atirozbsra.

T6rit6si dijak

2.$ ( 1) Az etkezest ig6nybe vevok aftal fizetendo napi t6rit6si dijak:

a) A szocirllis 6tkez6s szem6lyi t6ritdsi dija az l. szdmil melldkletben meghat6rozott j<ivedelmi

kateg6ri6k szerint meg6llapitott dij.
2616 rendelkez6s

3.S A rendelet kihirdet6se napj5n l6p hatSlyba

4..$ Jelen rendelet hat6lyba ldpds6vel egyidejrileg hatiiyitt veszti Gar6b Kcizsdg Onkorm6nyzata

K6pviselo-testtilet6nek az etkeztetes nyersanyagkolts6geirol 6s t6rit6si dijSr6l szolo 312017.(IV.l l.)
<inkormilnyzati rende lete.

Garilb, 2018. riprilis

Kov6cs Zolt6n sk.

polgiirmester
dr. Turza Csaba J6zsefsk.

jegyzo



Oregsdgi

nyugdijminimum

A szoci5lis 6tkez6s 6s eb6dkihordiis szem6lyi t6ritdsi dija

l.szdm[r mellcklet

Afiv al novelt szem6lyi t6rit6si
dij (FVadag)

On korm 6ny zat iital fizetett szem 6 ly i

t6rit6 s i hozzil 6rul6s o/o- a

)iou, i,g so,y, 225 Ft/adag

450 Ft/adag201%-t6l 0%



2. sztrmttmelleklet

Szocidtis dtkeztetdsi dij alaPia:

-2018. 6vben 6tkeztet6s teljes kolts6ge:

Szem6lYi juttat6s: -

Szoc. hj.: -

V5s6rolt 6lelmiszer +ifa alapia 891'725

Osszesen: 891.125

Ebb6l dnkorm6nyzati mrikod6si t6mo gat 6s 221'4 40

ell6tottak sz6ma2018' evtetewezett 6 f6 251nappal

891.125 Ftl25let.rtaP: 3.553 Ft/naP/ 6 f6= 592 FUnaP'



|la- wdl4a.l,*

Ga16b Ktizs6s 6nkormdnvzata K6pv i sel 6-testii let6n ek
212018. (IV.f 0.) tinkorminyzati rendelete

az ftkeztet6s nyersanyagktilts6gei 161 6s t6rf t6si d ij 616l

Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testi.ilete a szoci6lis igazgat6sr6l 6s szociiilis ell6t6sokr6l sz6l6

1993. 6vi III. torv6ny (tovrlbbiakban: Szt.) 92.$ (l) bekezdds6ben, kapott felhatalmaz6s alapjin azSzt.
59.$ (l) ds 62.$ (l) bekezddsdben, meghatrirozott feladatkor6ben eljiirva a kovetkezoket rendeliel.

Nyersanyagktilts69 (norma)

1.$ (l) Szociilis 6tkez6s I adagra jut6 nyersanyagkriltsdg6nek AFA-val emelt cisszege 592Ft
Az onkoltsdga 2. szdmil melldkletben keri.ilt meghatirozisra.

T6rit6si diiak

2.$ ( I ) Az etkezest ig6nybe vevok 6ltal fizetendo napi tdritdsi dijak:

a) A szoci6lis 6tkez6s szem6lyi t6rit6si dija az l. szdmil melldkletben meghat6rozott jovedelmi

kateg6ririk szerint megrillapitott dij.
2516 rendelkez6s

3.S A rendelet kihirdetdse napj6n l6p hatrilyba

4..$ Jelen rendelet hat6lyba l6p6s6vel egyidejiileg hatblyit veszti Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata

K6pviselo-testtilet6nek az etkertetes nyersanyagkolts6geirol 6s t6rit6si dijrlr6l szol6 312017.(IV.ll.)
onkorm6nyzati rendelete.

Gariib, 2018. 6prilis 9.

Kov6cs Zoltin
polg6rmester

dr. Turza Csaba
jegyzo
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l.sz6m[ melldklet

A szociiilis 6tkezds 6s ebddkihordiis szem6lyit6rit6si dija

Oregs6gi

nyugdijminimum

On kormriny zat 6ltal fizetert szem 6 ly i

t6 rit6 s i hozzililrul is oh 
- a

Afiw al nove lt szem6lyi t6rit6si
dij (Ft/adag)

200%-is

201%-t6l

50%

0o/o

225 Ftladag

450 Ftladag



Szocidlis dtkeztetdsi dii alaPia:

2. szirmu melleklet

891.725 Ft.

-201 8. 6vben etkeztet6s teljes k<llts6ge:

Szem6lyi juttat6s: -

Szoc. hj.: -

VSs6rolt 6lelmiszer +afa alapia: 891.725

Osszesen: 891.125

Ebb6 I onkorm5nyzati mrikci d6 si t6mo gat i.s: 221 . 4 40

ell6tottak szitma 2018. 6vre tervezett 6 fo 251 nappal

89r.725 Ftl25let.nap: 3.553 Ftlnapl 6 f6= 592 Ft/nap.
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NOGRAD MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
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I. Bevezct6s

A N6grdd Megyei Katasztr6favddehni lgazgatos|g (tovSbbiakban: NMKD Salg6tarj6ni
Katasztr6fav6delmi Kirendelts6g (tov6bbiakban: fvf; levdkenysdget, a szervezatet 6rint6
jogszab5lyok, a Beliigyminisztdrium Orszagos Katasztr6fav6delmi Foigazgat6srig (tov5bbiakban: BM
OKF) 6s az NMKI 6s a KvK normativ6i, valamint a BM OK-F Sltal j6v6hagyott Szervezeti 6s
Miikdd6si Szabftlyzata (tov6bbiakban: SZMSZ), a KvK iigyrendje, valamint a mrurkatervei alapjrin
v6,gezte-

A KvK illetdkess6gi teriiletdhez 3 jdrris (B6tonyterenyei, P6szt6i 6s Salg6tarjdni), osszesen 63
telepiil6s tarlozik, ahol ell6tjuk az elsofokri integr6lt hat6s6gi tev6kenys6get.

A 2011-es 6vben tov6tbra is kiemelt feladat volt az integr6lt katasztrofavddelmi hat6sSgi tev6kenysdg
er6sit6se, mely 6ltal hat6kony feliigyeleti rendszer miikodtetds6t vdgezzdrk sziiia6g szerint az 6rintett
tdrsszervek, t6rshat,6srigok bevon6srival eglnlttes ellend,rz6sek lefolytatds6val, tovribbA a k6szenl6ti
6llomriny eredm6nyes felk6szitdse ezen feladatokban val6 k6zremiik6d6sre 6s a k6resemdnyek
szakszerii felszdmolas6ra.

A 2077-es 6vben a Katasztr6fav6delem ism6telten a hat6kony megel6zesre helyezte a hangsrilyt.
Ennek megfeleloen a tudatos veszdlyhelyznt-megel6zdsi tevdkenys6g, or^r u veszJlyforresok tovribbi
beazonositdsa (pl. a vizelvezeto 6rkok, szabadtdri t[izesetek helyszinei, vesz6lyes kdmdnyek, stb.) ds
elharitrlsa is v6gre lett hajtva az integrrilt hat6s6gi feladatok kcivetkezetes jogszabiiy-alkalmazdsa iltal.
C6lkitiiz6s volt a vezet6i- ir6nyit6i tevdkenysdg javitisa, a tanul6 ififisdg kozriss6gi szolgalatba tortdn6
bevon6stnak n6veldse, az dnkdntes tiizolt6 6s polgari vddelmi mozgalom er6sit6ie, a v6delrni
igazgatis vezetdsi k6pessdg6nek fejleszt6se, a szeryezeti 6s az egydni ieljesitrn6nycdlok teljesill6si
hatiisfokrinak noveldse 6s az 6llomany motiv6lasa, napi tov6bbk6pzes6nek korszerfisii6se.

A kdm6nyttizekkel, a szdn-monoxidm6rgez6ssel 6s a sormunk6.val kapcsolatos hat6sr{gi jogk6r
alkalmazisa 2017'ben is kiemelt jelent6s6gri 6s mennyis6gri feladat volt. Sajnos naryon ro[ fZrnery
tovribbra sem felel meg az el6irrisoknalg ezilltaleletveszdlyes 6llapot(rak. A [emenyJ[ felulvizsgrilatrit
v6gz6 szetvezetekkel.napi munkakapcsolat Iett kialakitua. Ennek eredmd,nyek6nt 

-azonnali 
vdgz6ssel,

illetve hatrlrozatok kiadrisrival megtiltothrk a veszdlyes kimdnyek hasmiiatit a sztiks6ges javititsi
m.ultaJatof v9qe.h.ajtaseig.20l7-ben a lakossig rdszdre a BM o-KF GazAasfugiE[et6 K64pontl6tja el
a k6m6nytisztitrlsi 6s feltilvi zsgiiatifeladatokat.

A KvK szimdrakitiiz6tt szervezetiteljesitm6ny-kovetelm6nyeket maraddktalanul teljesitettiik.
A k<lzbiztonsrig ncivel6se 6rdek6ben a Katasztr6fav6delmi Ors (tovdbbiakban: KvO) program N6grdd
megy6ben a B6tonyterenyei Kvo. (tov6bbiakban: BT rv6j letren oz6s6xal mir' bl*ult (2016.
auguszrus 0lt6l miikridik). A xv6-k miikddds6vel biaosftott, hory a vonuli{si id6ket l6nyegesen
cstikkenteni lehetett, eziltal a beavatkoz6 er6k kordbban 6rnek a karesetek helyszfn6re,
eredmdnyesebben tudjrik T"lt"q.u !1j!"n ldv6k 6let6t, testi dpsdgdt ds any4gr javaikat. A ttiznlt6-parancsnoksdgok es a Kv6-k mrik<iddsi tertiletei ennek megfeiekiin lettek-tiJ"ttitre. A KrrK-nrk aPdszt6i Hivatdsos Trizolto'parancsnoksSg (tovribbiako-an: r ilTR1, valamint a 

"Salg6tarj6ni 
Hivat6sos

Tiizolt6-parancsnoksrlg (tovribbiakban: ST HTP) ds annak BT Kv6-je yan azrr6."o-a.rt"'eg,ru"r.
A Helvi V6delmi Bizotts6gok (tov6bbiakban: IIVB) kataszh6favddelmi eln6khelyenesi feladatokell6t6s6nil szem6lyi viltoz;{s nem tdrt6nt, a NMKI lgazgxija 6lt"l 

^eg2013-ban 
kijeldlt szem6lyekI6tjak el tovdbbra is ezen beoszti6soka! Br{tonyerenydn Farag6 Sdndor tri. alezredes, peszt6n Cs6peZsolt tti. alezredes ds Sarg6tarjanban Angyar ritor tfllareoede!-

A ST HTP ritjrin elLittuk az egytitknrik<id6si megrillapod6st korrjtt (tov6bbiakban: EMU) 7 db 6nk6ntestitznlt6 egyesiilet (tov6bbiakban:6TD szakmai-fehiryeleti ellen6rz6s6t, tev6kenysdg#segit6s6t.
Mindennapos feladatainkat azMSZEN ISo 9001:2009 szabvr{ny szerint kialakitott min6s6girrinyit6si
rendszer betart6s6val l6ttuk el.

Cim: 3100 Salg6tarj6n, Szent Fl6ririn tdr I

.,1

iffiTelefon: +36 (32) 411400 Fax; +36 (32) 4tt_400
E-mail ; salgotarj ankk.tit@katved.gov.hu

+adbJkr(rfi
llx I90tl, $3{airrrtxj{-1 )
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Nagy figyelmet forditottunk a teljes szemdiyi riilom6ny hivatiistudatinak cr6sitdsdre, az egys6ges

csapatszellem kialakitrisrira, a szakmai kompetenci6k noveles6re, valanrint az rillom6ny eg6szs6grigyi
6llapotrinak meg6rz6s6re, javit6siira, ennek 6rdek6ben nagyon sok spoftrendenenyen vetttink r6szt.

II. Tiizolt6si gi F eltigyeld

1. K{{esetek alakulisa:

Az illet6kess6gi tertiletiinktin az esemdnyek sziualikos aranydt tekintve 63 Yo volt tffzeset 6s 37 Yo

miiszaki ment6s. A 1021: esemdny 76,5 Yo-a beavatkoz6st ig6nyelt, 7 Yoki|rkezes elott felszamolt, 0,5

%o szinddkosan megt6ves zto jelzns, 1 4,5 Yo t6ves j elz6s 6s 1,5 Yo ut6lagos jelzds volt.

2017. januir 01-t5l december 31-ig a kcivetkez6 esem6nyek tort6ntek a KvK teriilet6n

Illet6kess6gi teriilet6n: Mrlkdd6si teriilet6n

Esem6ny: 1021 94t
ebb6l tiizeset 648 580

ebb51 mriszaki ment6s 373 361

beavatkoz{st ig6nyelt: 781 723
ebb5l tiizeset: 468 414

ebbbl mfiszaki ment6s 313 309

ki6rkez6s el6tt felszSmolt: 72 s9

szind6kosan megt6vesztd jelz6s: 6 5

t6ves elz(r: 148 140

t4 14

tfizeset alapteriilete: 5 993193 m'
599,31Ha

4 664 3B t*
466,43Ha

riasztrisi fokozat I-es: 1004 925

riasztas i fokozat II-es J 2

riasztAsi fokozat Itr- as 0 0

rias ztas i f okozal fV-es : 0 0

riasztasi fokozat V-cis : 0 0

ezekb6l fokozat 54 47

riasztott szerek szitma: 1326 1223

szdma mfiszaki ment6sn6l: 42 43

tiizesetn6l:
s6rflt szima mfiszaki mentesn6l:

40 40

7',| 74

tffzesetn6l: 10 10

halott szflmt miiszaki mentesn6l: 8 8

tiizesetn6I:
lak6st[z:

szabadt6ri ttiz:
tfizb6l erd6- ESszabadtdri

v6lelmezett
indult:

beavatkozris:
ment6szervezet beavatkoz6sonk6ntes

1 2

r29 124

45 42

295 248

2s9 218

8 7

12 11

56 48

18 19

97 98

Telefon: +36 (32) 4l1400 Fa<: +36 (32) 411-400

E-mail : salgotarjankk.tit@katved'gov'hu
rlrl s{, t;r.&}*}+:lHi

ffiffiF
Cim: 3100 Salg6tarj6n, Szent Fl6ri6n t€r 1

ut6lasos ielz6s:
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A KvK illetdkess6gi tertilet6n az esemdnyek tolcpiilds szerinti kimutatdsban:

ki mcnt6s:
I. Als6told
2, Brirna

5. B6r

10. Doroghrlza

11.

17. Fels5toid

40

1

18. Gar6b

32.Kozird

j 40,Mitraszdl6s

42.

23

27

44.

1

4. Bokor

9. Cserh6tszentivin

6: B-uj6\

2

7
i.

tl 1cseg '3 t4
2212, Eghizasdengeleg ;O

:013. EgyhLzasgerge ,+ 4

14. Erd6ktirt ,.0 ') )
J

I9i5
15. Erd5tarcsa

16. Eres

I19. H6halom a-

20. ipolytarn6c 2
J

22. K6ll6
21. Job

24

25. Karancskeszi i(
!-

3

1

28.KazAr La
ILL 4 26

31.

1 io i1

33. Kutas6

35. Lucfalva
34. Litke

36-M.brkh a p .lo p
37. M6trarnindszent ,14 ir is

41.

I38. M6tranov5k

39, M6traszele

.43.Mihhlygerge {0

9

45

Cim: 3100 Salg6tarj6n, Szent Fl6ririn t6r l.
Telefon: +36 (32) 471-400 Fax: +36 (32) 4ll4}0

E-mai l: sal gokrj ankk.tit@katved.gov.hu

Telepiil6s:
:o

6

7. Cered '.)
i3

8. Csdcse lo i2

j10

D

0 io ;0

fr
r, js

ir0 '/)
.13 l3 r16

14
t9

!426. KarancslapqitS i9

ir 2

29. Kisb5ryon {t is

30. Kisb6rk6ny 0 l0 i0
a

:1 ?
Lp

10 {o p
'o jo :9

it jr !2

9 D

ttl7 i2 i1

z4 4?8
ir i1

,bark6ny t3

,Z 1t B

46. Nemti '4 12 6
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47. Palot6s

159

10

52. S6msonh6za

53. p

54

)(JBUr1. 0

57. Sziil< ig 3

58. Szuha l0

rurdokpiispoki 6

24 J D7

3

J8

63. Zabar 1 l6

373 itozt

48. Priszt6 1

49

51. 79

55. Szarvasgede

56.

t2

59

60, Tar

61. Vanyarc
62. Yrzsl{s

A tabl6zatb6l j6l l6tszik, hogy a teieptil6seken a tiiz es mriszaki ment6sek sz6ma nagyj6b6l
egyenletesen oszlik meg. Kiv6teit kdpez az a prir teleptil6s (a varosok kiemelt betrifonn6tumban
vannak), amelyiknek a nagysiga 6s a lakoss6g sz6ma miatt jelent6sen elt6r a tdbbi teleptildst6l.
AltalSnossigban a tiizesetek szama jelent6sen td,bb mint a mtiszaki mentdsekd, ez a tendencia a2017-
es 6vre is igaz.
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+Tfiz --o- Miiszaki ment6s

A havi esemenyszS.mokat megfigyelve l6tjuk, \ogy az esem6nyek 6tlagos ertikeket mutatnak. Kiv6tel
a febru6r, mdrcius es az r{prilis h6nap mikor kiemelkedOen sok volt. A 3 h5napban a szabadt6ri erd6-
ds vegetr{ci6 t0zek miatt volt sok a beavatkozSs.

CIm: 3I00 Salg6tarj6n, Szent Fl6ri6n t€r l.
Telefon: +36 (32) 41 I 400 Fa* +36 (32) 411400

E-mail: salgotarj ankk,tit@katved. gov.hu
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50. S6gijfalu 4 p i'7it

6tarjin 338
j tl

ls

IJ io

7 nt- i9

1

i6 i6
!1lL :8

Osszesen: i648
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A ttizesetek a krjvetkezd megoszl6shan fordultak el6:

usar

termel6si l6tes itmeny 0

eszkoz

A tiizesetek szAma k6z6ttjelent6sen kiugr6 adat a tuzesetek szabad teriileten kateg6ria 6s az otthon
jellegu ldtesitmdny, ha nem szamoljuk a nincs min6sitve kateg6ri6t. A tobbi kateg6ria mennyisdge
nem kiugr6 6rtdk a tibliaatban.

A miiszaki mentdsek a kovetkezd megoszlSsban fordultak el6:

eszk<izb6l kifglyt
baleset

A miiszaki mentdsek karesetei kcizcitt jelent6sen kiugr6 adat az erydb, a fakid6ldsek ds a kdzuti baleset
kateg6rianak szAma. A tdbbi kateg6ria mennyis6ge nem kiugr6 6rtdk a t6bl6zatban.

95

Cfm: 3100 Salg6tarjdn, Szent Fl6ri6n t6r l.
Telefon: +36 (32) 4l 1-400 Fax: +36 (32) 41 1-400

E-mai1 : salgotarj ankk.tit@katved.gov.hu

Katcg6riSho z tartoz6 6rt6k:
t22min6sitve

Kozteriilet

Kcizirt

Otthon jellegii l6tesitm6ny
lirol6si i6tegitrn6ny

szabad tertileten

Kireset fajtrlja: ffiateg6 ri6[ ii taioio 6rr6k:
0

I vihark6r

6

4

kid616s 77

kiemel6s

ment6se

Sz6nmonoxid mdrgez6s irr

baleset
Vasriti, mozdony baleset Ir

Y-g%qF:: llvqeoL t!
b.e

@ffi
itF :ll:il lil ilrtr:df*yaql

1

Allatbaleset

Eey6b 97

2o
Eletmentds
)piiletoml6s, magasipiilet baleset

SLzszivirgits ttl
it

)mLisveszely i4

R.ovar (m6h/dardzs) lo

fl

ll

Vizkdrok

Osszesen: tsts
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2. Jelentrisebb kireset:

Mrircius 03-6n Paszt6n, az egyik fizemben az izemrdsz els6 emclct6n 4 negyzetm6ter alapteriiletu ztrt
fest6kkamr6ban fest6kpor beizzolt. Az izem fiisttel telit6dcjtt, az egys6g 8 dolgoz6t kimenekitett. A
bedpitett olt6berendez6s a tiizet eloltotta. Az egysdg az izzlst rnegsztintette, az 6ptiletet 6tszell6aette.
P{srtolZ}-as a helyszinen tart6zkodott. A termelds ir6nyit6 figyelm6t felhfvtuk, hogy az iizemben az
elektromos 6ram visszakapcsoldsa csak rendszer feliilvizsg6lata utd.n val6sulhat meg. A helyszinre
vonult: Pisiloll,Bifionyll,Tarjin/l, Gyiingyos/l, Tarjtrn/Letra,TarjttnNizszAllito 6s N6grrid KMSZ.
Riasztdsi fokozat II-es Kiemelt volt.

M6rcius 30-an Palot6son egy kb. 50 m2-es mell6k6ptilet, amely rdszben f6m, fa 6s t6gla oldalfalazatu
6s tet6szerkezetiivolt. Az 6prilet teljes terjedelmdben 6gett, amelyben 4 db 11.5 kg-os pb gr[zpalack
volt, melyb6l 3db felrobbant, 1db hSterheldst szenvedett. A tfiz titerjedt a lak66ptilet tetoszerkezet6re
6s a tet6t6rbedpit6sre. Az alapteriilete kb. 6x8 mdter volt, ami teljes terjedelm6ben dgetl. A tiz
keletkezdsi oka v6lelmezetten elektrornos energia- Ahelyszinre vonult: PdsnSll, Bercel/l 6s a KSM
OfE-tOt H6halorn/1 -es.

Aprilis 19 6s 21 kozcltl a rendkiviili id6jir6s okozta havazasok miatt a M6tr6ban 6s a magasabban
fekv6 teleptil6seken az tt menti f6k a h6ban meghajlottak 6s k6zriti forgalmi akadSlyt k6peztek. A
harom nap alatt 17 esetben avatkoztunk be 11 telepiildsen. A P HTP egys6ge ebb6l 11 beavatkozist
hajtott vdgre.

Aprilis 23-An Matraszentliiszl6n ery fa szerkezetii, palatet6s kb.:20x9 m6teres ingatlan teljes
terjedelm6ben 6gett, az egys5g ki6rkez6se el6tt 1 db ll,5kg-os PB gdzpalack felrobbarlt, az

ingatlanban tarolt si felszerel6sek, miiszaki t6rgyak" illefve berendez6si trirryak megsemmistiltek. A
mell6kdpiilettetiSszerkezete megkormoz6dott, abban kdr nem keletkezett. Az ingatlant azAWnSZ
szakemberei lev6lasztott6k ah5l6zatr6l. Az erys6gek 4 db gyorsbeavatkoz6 sugrirral atizet eloltottak.
Szem6lyi s6rtil6s nem trirt6nt. A helyszirne vonult P{srt6/7, Gyongyos/l, TrJiui,Nt?r,zAllit6. A tiiz
keletkez6sdnek oka ismeretlen.

Aprilis 2'1-6nYizsl6son 6gett kb. 150 m2, mell6k6piilet 6s csal6di hia.. Ahelyszinen volt Bitony/l-es,
Tarjrinl-es 6s N6grrid KMSZ. A{uzet 4 ,,D" 6s I ,,C"sug6rra\klziszerszitmokkal sikeriilt eloltani. Az
erys6g az 6piiletb6l tovrlbbi 4 db orvosi oxig6npalackot, valamint 2 db tizemanyagos kann6t hozott ki.
A tiizoltas sor6n az erysdg a hAzhoz 6pitett konnyfiszerkezetes gar6zsban 6s kazAnhiuban 2 db
felrobbant PB palackot, 1 db nitrog6n palackot, I db oxig6npalackot 6s I db acetil6n palackot tal5lt.
Az acetil6n palackot a k6s6bbiekben a rend6rsdg mesterldv€szei 5 lov6ssel kil6tt6k. Szem6lyi s6riil6s
nem tdrt6nt.

Jrinius 24-6n Kisbflgyon mellett 6gett kb. 5 hekt6ron, l6bon 6116 biborhere 6s 5 hekt^{r tarl6. A
helyszinen volt P6szt6l1-es 6s BerceVl-es. A tozrt 1 ,,D" sug6rral, klz,tsznrszimokkal 6s 3 db
munkag6ppel sikertilt eloltani.

Augusztus 02-r[n Salg6tarj6nban a Gorkij lak6telepen eg Iakas konyhaja, ltkezaje, erk6lydn l6v6
berendez6si tirgyar 6s a ktilsS homlokzatinak szigetel6se 6gett. A ktils6 szintr6l lepotyog6 696

maradvinyok a harmadik emeleti lak6s teraszdn lev6 6ghet5 anyagokat meggyirjtotta. A tfrz a

harmadik emeleti lakr{sba nem terjedt itt A tttz oltlsa 2 db ,,C", 1 ldtrasugdr, 1 pofitfv nyomdsf
turb6ventillitorral tdrt6nt. A TIGAZ szakemberei a l6pcs6h6zat kiszakaszoltilk. Az plvtASZ eg6sz
l6pcs6h6zat leSramtalanitotLa 6s a lak6k figyehn6t felhivta, hogr 6rint6s vedelrni feltilvizsgilat el6tt az

ardm visszakapcsolis6t nem hajthatj6k v6gre, mert a falak 6tnedvesedtek t6bb helyen. A ment6k a

lakris tulajdonosit konnyfi fiistrndrgez6ssel a salg6tarj6ni k6rhazba szallitourik. A rendors6g a

helyszinen volt, akik az dletmentdsben 6s a helyszin biaositas{ban segitettek. A beavatkoz6sban
rdszvett: Tarjinll,Tai6nl2,Ta1inNizszAllit6, Tarj6n/L6trq N6grdd KMSZ, Bifionyll, Sz6cs6nyl1,
N/124, TllO, T120, T128, Tl7O, T*j,i" J6r6s kataszlr6fav6delmi megbizottja 6s KSM 6tp t fovel.
Lakossrigv6delmi int6zkeddsre nem volt sziiks6g. A l6pcs6htzba 8 szem6ly saj6t felel6ssdg6re
visszakdltdzritt az ingatlan6ba.

December 21-6n M6travereb6ly 21. sz. fotlt3T km szelv6ny6n6l szemdlyg6pkocsi frontrilisan iitkdzdtt
mikrobusszal, a szem6lyg6pkocsi k6t utasa elhunyt. A mikrobusz hat utasa koziil ery fb sajet l6b6n

Cim: 100 Szent Fl6ri6n
Telefon: +36 (32) 411-400 Fax: +36 (32) 4ll-400

E-mail: salgotarjankk.tit@katved. gov.hu
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feszitSv6g6 berendezds segits6g6vel kiszabaditottak a roncsb6l. A mentds idStartama alatt teljes ritziir
lett elrendelve az lrintett ttszakaszon. A helyszfnen volt B6tony/1-es, Pisrt6/l-es, Tarjdn/l-es 6s
N6gr6d KMSZ.

fII. Polg6ri V6delmi Feliigyel6

A KvK illetdkess6gi teriileten a Polgari Vddelmi feliigyel6sdg legfontosabb feladatai 2017. evben az
al6bbiak voltak:

1. A telepiil6si k<iteles polgiri vddelmi szervezetekkel kapcsolatos felk6szit6si feladatok,
gyakorlatok megszervezdse.

2. A telepfll6si onk6nteses polgiri vddelmi szervezetek megalakit6sa, rendszerbe6llit6, mindsit<j
gyakorlat6nak megszervezise.

3. KdzbiztonsSgi referensek alapk6pz6sdnek, vizs gij 6nak megszervezdse.

4. K6zbiztons6gi referensek tov6bbk6pzdseinek megszervez6se.

5. Lakoss6gfelkdszitesi feladatok.

6. HVB feladataiban val6 r6szvdtel.

T.Kockdzati helyszinelg egrdb helyek 6s eszkdzrik polg6ri v6delmi hat6s6gi ellen6rz6se.
8. Kdz<issdgi szolg6lat biztositasa a diakok szAmira-

9. Egy6b feladatok.

1. A teleptil6si ktiteles polg{ri v6delmi szervezetekkel kapcsolatos felkeszitesi feladatok,
gya ko rlatok megszervez6se.

2017':november 07-08-rin a IIVB bevon6s6val a t6li id6jardssal kapcsolatos gyakorlatot szerveztiink a
telepiildsek szfimitra. A ryakorlaton mind a 63 teleptil6s r6szt vetl,32 telepiildsen riaszt6si ryakorlat
mellett tov6bbk6pz6s lett vdgrehajtva (6sszesen 693 ffi r6szv6tel6vel). A ryakorlatot a KvK vezet6je
megfeleltre 6rtdke [te,

2017-ben tisszesen 38 telepiildsen hajtottuk vdgre, illetve koordindltuk a teleptil6si kriteles polgriri
v6delmi szewerpt egys6geinek tovribbk6pz6s6t. A tov6bbk6pz6seket mozg6sitrisi gyakorlat el6ze meg
cisszesen 843 f6 vettresztrajta.
2. A telepiil6si 6nk6nteses polg{ri v6delmi szervezetek megalakitfsa, rendszerberllit6, min6sit6
gyakorlatrinak megszervez6se,

2017. m6jus 13-an v6grehajtottuk aKazfui (9 f6), a Mdhanoviiki (8 fb), ds a Bdtonlerenye (12 f6),)
teleptil6si 6nk6ntes ment6csoportok rendszerbeilllitl, nemzeti min6sit6 ryakorlat6t. Az 6nk6ntes
teleptil6si szervezstek alapvet6 vizkir-elhil.:rtAsi tev6kenysdgre lettek kik€pezve.
Tij6koztattuk a ment6csoportokat a piilyizati lehet6sdgekr6l, igdny eset6n segitseget nyrijtottunk a
beadrishoz-

3. Kdzbtztonsf gi referensek alapk6pz6s6nek, vizsgrijrlnak megszervezEse.

2016-ban illetve 2017. 6v elej6n tobb telepiilds is jelezte, hory a fluktu6ci6 miatt rij referens
kijelrilds6re van sziiks6g. A NMzu igazgat6 utasitdsr{ra 6s a teleptil6sekkel eryeztetve 2017. negyedik
negyeddvdben megszervezttik a jelentkez6k felkdszitds6t 6s vizsgdztatAsfut. A rdszv6tel megktinnyitese
6rdek6ben az alapkdpzdst a kdt helyszinen, a salg6tarj6ni viroshdzfun 6s a palotdsi iozs6gh6zin
hajtottuk vdgre. Az elmrilt 2 alapkdpzeshez hasonl6an (2013. ds 2015.) iimdt biaositottut a
Balassagyarmati KVK illetdkess6gi teriiletdhez tartozb teleptildsek jelentkezbinek a rdszv6tel6t. Az
alapk6pzdsre 22 f6 jelentkezett,2l fr vegerte el es i9 fb teff eredm6nyes vizsgdt.

4. Kdzbiztonsdgi referensek tovdbbk6pzeseinek megszervez6se.

A szabiiyoz6nak megfeleloen negyed6vente felkdszit6st tartottunk a kozbiaons{gi referensek rdszdre.
Az e1526 6vqkbez hasonl6an a felk6szit6sek,el k6t helysziqen a P HTP-n 6s a K:K-u hajtottuk vdgre.

Cim: 3100 Salg6tarjrin, Szent Fl6ri6n t6r 1,
Telefon: +36(32)411400Fax:+36 (32)4tt-400 "flffi\ffiE-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu "'ffi^W

i.Sl $rU : {rr. a+i.r:l r,.t:It}l I



10

Kiv6tei a I. negyeddvi toviibbk6pz6s, amelyet Biitony'tercnyei F6y Andr6s Koz6piskol6ban
megrendezett katasztr6fav6delmi gyakorlaton hajtotnrk v6grc, illctve a II. negyeddvi, amely P IITP-n
6s Mih6lygerg6n a polg6ri vddelmi szervezetek tov5bbkdpz6s6n hajtottunk vdgre. A tovAbbkdpzdsekrol

emlekeztet6t kdsziftink, amely tartalmazza a felkdszitds tdrn6jit, a v6grehajtand6 feladatokat,

hatarid5ket 6s a felel6sclket. Tobb aikalommal kiadv6nyok, segddanyagok eljuttat6s6val segitetttik a

kdzbiztons6gi referensek munk6j6t. 2017. januAr 01-6n 39 fti kozbiztonsdgi referens segitette

munkSnkat, ez aszitm2Ull. 6v v6gdre 52-re nritt.

5. Lakossf gfelkdszit6si feladatok.

Felk6szitetttik a katasztr6fav6delmi ifirisdgi versenyre a csapatokat. A koz6piskolai kateg6ri6ban a

pdszt6i Mikszath Krilman Liceum lett a gy6ztes, aki betegs6gek, illetve egy6b elfoglalts6g miatt nem
tudta v6llalni az orsz6gos d6nt6n val6 r6szv6telt, ezdrtN6gr6d megy6t a megyei dcintS tr. helyezettje, a

Salg6tarj5ni SZC Fity Andras Szakgimniniuma, Szakkdzepiskol6ja, Szakiskolaja 6s Kolldgium6nak
csapata k6pviselte,

Kiellitdst szerveztiink 2017. okt6ber, november h6napban a salg6tarj6ni Dornyay B6la Mirzeumban a
L6goltalmi Liga megalakul6s6nak 80-ik dvfordul6ja alkalm6b6l. A kirillitassal kapcsolatosan el6addsra

keriilt sor.

Vdgrehajtotluk az OrszAgos TiizrnegelSz6si Bizotts6g 6ltal kiadott feladatokat (rajzp[lyflzat, hal6los

s driil6ssel j ar6 balesetek szamrtnak cs<ikkentds 6vel kapcs olatos el6ad6sok stb. ).

T6bb lakoss6gi kezdem6nyez6sri, illetue r6rsszervek 6ltal kezdemdnyezettrenden6nyen vettiink r6szt.

T6bb ovodai csoport litogatta r-neg a hizolt6 laktany51. Osszesen 108 alkalommal 8930 f6 litogat6 vett
r6szl a kiil<inbtiz6 rendezv6nyeken.

6. IIVB feladataiban val6 r6szv6tel.

A HVB bizottsag iildseinek el6k6szit6s6ben, v6grehajtis6ban k6zremiikd,dtiink. A KvK illet6kess6gi

tertiletdn l6v6 3 db HVB kataszh6fav6deLni-elnokhelyettesi beosztas6t a KvK illomany6ban l6vd
f6tiszt adja. A IIVB til6sekre risszerillitou el6te{esztdseinket elfogadt6k, sz6beli kieg6szitdseket tettiink
a legfontosabb feladatokkal kapcsolatosan.

V6grehajtotnrk a munkacsoportok felk6szitdsdt, valamint 2017. okt6berben a HVB iildsek utdni
polg6rmesterek felk6szit6sdt. Segitetttik a HVB munk6jrit a gyakorlatokon (kommunikaci6s, Convex
2017. stb.), illetve bevontuk a HVB{ a tdli id6jarrissal kapcsolatban szervezett ryakorlatba.

A 2 rendes iilds mellett, rendkiviili til6s tisszehiv6s6ra 1 esetben kertilt sor 2017. janur{rban a
Salg6tarjrinban bekdvetk ezett t|vhbsmlgilltatAs kies6se miatt.

T.Kockilzati helyszinek, egy6b helyek 6s eszkdziik polgr{ri v6delmi hat6sfgi ellen6rz6se.

Osszesen 207 db ellen6rzdst hajtotnmk v6gre ebb6l kockizati helyszin 89 db. Az ellen6rzesek

megoszl6sa az alilbbiak szerint alakult:
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Cim: 3 100 Salg6tarj6n, Szent Fl6ri6n t6r L

Telefon: +36 (32) 411-400 Fax: +36 (32) 411400
E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu
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Kozremrikodtiink egy6b hat6s6gi feladatokban elscisorban a letiltott kdm6nyek haszn6latd.nak
ellen6rzds6vel kapcsolatosan, de kozremtikodiink viztigyi hat6s6gi, tiizvddelmi ellen6rz6seken is.
Lakoss5gi bejelentds alapjdn Supervisori ellen6rzdst hajtomrnk v6gre Karancslapujt6n ds
Karancs berenyben v izelv ezetok rillapot6val kapcsolatosan.

8- A katasztr6fav6delmi kdz6ss6gi szolgflat (tov6bbiakban I(KSZ) biztosit{sa a dir{kok szilmlra.
Pontositoffuk a Levezet6si terveinket (KvK, ST HTP, P HTP, vonatkozlshban), illetve fehilvizsgdltuk
a mentorok kijelol6s6t.

A KvK illetdkess6gi tertileten osszesen l1 koz6piskola van, mindegyikkel kapcsolatban iillunk. Az
el5zi1 6vhez k6pest elt6r6en ismdt van m5s megydb6l di6k, aki a KKSZ-ot n,rllunk t6lti le. A KKSZ
id6pontjair6l a jelent6seket megtettiik (el6z6 hSnap 26-ig), az id6pontok a honlapon megtalilhat6k. Az
id6pontokr6l e-mailben taj 6koztatj uk az iskol6kat.

Lehetris6g szerint a munkav6delmi oktat6sokat az iskol{kban egyszerre tartjuk meg. Van olyan iskola,
ahol egy alkalornra risszegytijtik az 6rdeki<id5ket, van, ahol minden els6 dvfolyamnak kiikin kell
megtartani az elSadrist.
A k6zdss6gi szolg5lat teljesit6sdnek adatait az alihbitihl6zat mutatja.

1-10 6ra 11-20 6ra 2l-30 6ra. 31-40 rira 41-50 6ra osszesen

KKSZ (f6) 151 8 2 2 .,
767

KKSZ
(6ra) 474 65 70 90 867

KKSLn rdszt vett didkak szdma KKSZ-q elnltatt 6rdk szdma

A 167 di6k osszesen 867 6r6t tejesftett.
Tapasztalatunk szerint mris int6zm€nyekn6l, szervezetekn6l kibSvtiltek a lehetds6gek a koz6ss6gi
szolgdlat letcilt6s6re, ezart a di6kok kisebb szimban vrilasztjrik a katasztr6favddelmet.

9. Egy6b feladatok

Rdszvettiink a krildnbrizo ryakorlatokon (tdrzsvezet6si, 6rtesit6si, berendel6si, stb.). Vdgrehajtottuk a
szirdnapr6bakat 6s a szirdna ellen6rz6seket.

Lepontosftottuk a szerz6ddsben lekdtdtt anyagokat, technikai eszkdzdket, szolgiiltatlsokat,
int6zkedttink ezekhatlrozatban tdrtdnd lebiztositasr{r4 illetue elvdgeztiik a m6dosit,{sokat.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a polg6rmesterekkel ds az onkorm6nyzati vezetdkkel,
beosztottakkal, valamint a t6ts szervekkel, humanitilrius szervezetekkel. Jelen voltrmk t6bb telepiilds
cinkonndnyzatrlnak testiileti iil6sdn, valamint polgrir6r egyestiletek iil6sein. R6szt vesziink a Polgriri
V6delmi Szovets6g munk6j6ban

Megielentiink a ktil<jnbdz6 lciresemdnyekndl, javaslatainkkal segiteffik a tflzoltrisvezettiket d<int6seik,
els6dleges int6zked6seik meghozataldban.

Cim: 3100 Salg6tarj6n, Szent Fl6ririn tdr 1.

Telefon: +36 (32) 411-400 Fax; +36 (32) 411400
E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov,hu
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T6bb alkalommal (pl. ldpcs6fut6 verseny, szakmai nap, Ctclosztds) nyirjtottunk segitsdget

rendezvdnyeken a NMKI-nak (s6tor6llit6s, id6m6rds, stb).

IV. Ipa rbiztons6gi Feliigyel6

201'7 . €vben az iparbiztons6g teriilet6n atervezetl feladatok v6grehajtrisra keriiltek.

A KvK illet6kessdgi tertilet6n a veszdlyes druk szrfllitSsdnak kozirti, vasfiti 6s telephelyi ellen6rz6sei a

tervezettek szerint, illetve terven feltil kertiltek v6grehajtSsra. 2011. 6vben a KvK az illetekess6gi

teriiletdn 55 alkalommal vdgrehajtott k6zriti ellen5rz6s sorin 795 megr{Jlitott jirmtb6l cisszesen 74

szAllitott v eszdlyes iirut.

Ellenozott j5rmfivek sz6m6nak havi eloszl6sa
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Az ellerrorz6sek a kjlielt lt lehets6ges ellenSrzdsi pontokon, els6sorban a vesz6lyes aruk kdzuti
sziibtisiban legink6bb drintett 21-es f5tton keriiltek vdgrehajtisra" ezek mellett tbrt6ntek ellenSrzesek

a 22-es 6s a 23-as szimri f6utakon ds azok dsszekotS 6s bekot6ritjain, valamint tcjbb esetben

Salg6tarjrin belteriiletdn mobil ellen6uesek is vdgrehajtasra keriiltek. A 21-es szirmi f6tton a

lehets6ges ellen6rz6si pontok az ftfelirjitasi-bovit6si munk6latok miatt folyamatosan v6ltoznak. A
veszdlyes 6ru szAllitr{s kOzuti ellen6rz6sei legt6bbszdr a tdrshat6s6gokkal (rend6rs6g vrimhat6sSg,

kdzlekeddsi feltigyele! maryar kozut stb.) kciz<isen tortdnt meg. T6bb esetben keriilt sor a szillit6si
szoki{sok megismerese c6ljrib6l munkaid6n tfli ellen6rz6sre, valamint 12 6rts 6s 24 6rtts ellen6rzes

vdgrehajtasrira. A k6zirti ADR ellen6rzAsek hat6konyabb 6s biztons6gosabb v6grehajtisa cdlj6b6l, a
Magyar Kdzirt az ellen6rz6seket segit6, nyithat6 KRESZ-t6bli{kat helyezett ki tdbb ellen6rzesi pontra.

Azellet6rzesek sorSn megfllapithat6, hory a KvK teriilet6t erint6en a vesz6lyes r{ruk szfllitlsa a 21-es

szamri fdritra koncentr6.l6dik, els6sorban Salg6tarjrin, Bitonyterenye 6s Paszt6 vArosok ellftSsa
6rdek6ben. A veszdlyes 6ruk tranzitjelleggel trirtdn6 szallitasa a KvK teriilet6n ritkq esetijellegri. Az
ellen6rzdsek sorrin sz6llitott veszelyes aruk cisszes mennyis6ge 487.900 kg/liter volt.

2011. 6vben a szrillitott Sruk a kdvetkez6k voltak:

Vesz6lyes :{ru megnevezdse Szrillitisok sz{ma

UN 1202 Gianlai 21

UN 1203 Motorbenzin l5

LIN 1 96 5 Szdnhidroe6n- 96z kever6k, cs eppfoly6s ftott m.n. n. l0

I-IN 3077 Hulladdk, kdrnyezetre veszdlyes, szilArd anyag m.n,n. 6

UN 1072 Oxigdn, siiritett 5

Cfm: 3100 Salg6taqj6n, Szent Fl6rian t6r 1.

Telefon: +36 (32) 411400 Fax; +36 (32) 4l 1400
E-mail: salgotarjarkk.tit@kawed. gov.hu
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A 74 ADR hatiiya ali l;Lrtozo szallit6sb6l 19 esetben keriilr cgy vagy tobb hi6nyossrig feltrlriisra
(tiizolt6 kdsziil6kek hib6i, ktildem6nydarabok jeJcildsei, oktat{si igazol,isok hiiinya, rakomrinyrogzit6si
hi6nyossdgok, helyeien fuvarokmrinyok, min6sitetlen csomagJl,is<rk, hianyzl felszereldsek, nem
megfelel6 irrisbeli utasft6sok,) melynek k6vetkezm6nyekdnt u t irllit^i folyamatban r6szfvev6k reszhre
3'810-'000. Ft birs6g kenilt kiszabrisra. A 2017. 6vben a krjzriti ellen6rz6seken el6rt felderitetts6g 25.6g
%o volt.

A KvK illetdkessdgi tertilet6n a2017.6vbenveszdlyes riru telephelyi ellen6rz6s6re 14 esetben keriiltsor. Szfr6pr6baszertien kontroll ali keriiltek tcibbek k6zott a nyomdaipari tev6kenys6get folytat6k, ag6pjrifmflszervizek, az elektronikai aikatr6szgy6rt6k, a szuperma.t"tef ds egy to*1"?e, 6ntdde is,Az ellenorzlseket tobb esetben a t6rshatds6gokkal, 6ltalSbem el6zetes ki6rt;t6st krivetden hajtolukvdgre' Az ellen6rzdsek 
-t.aPasrtalatai 

atapjdn megrlllapithat5, hogy az ellenbrziJtr v[llalkozasok csak aIegsziiks6gesebb meft6kben haszrrilnalg illetve tiroinak a telei"helytikrin vesz6lyes 6rukat, szllitrisifeladatokat ritkrin vagy egy6ltalin nem Litnak el, a legtdbb'esetben csaL, mlnt ,,cimzett, illetve
veszdlyes hullad6kok elszillftati{sa esetdben, mint ,,feladl" jelennek meg a r*-rv"r- *u sz6llit{sifolyantatokban. Az ellenorzdsek sor6n, 3 telefhelyen a veszdlyes riru ,rittit* telephelyi
el6k6szit6s6nek tekintet6ben hi6nyossrig kertilt meg6llaiitasra (ADR i.3. fejezete szerinti oktat6sok
hi5nya) melynek kovetkezmdnyekdnt 400.000. Ft birsrig'kerult kiszabrisra. A 2017. lvbena telephelyi
ellen6rz6s eken el6rt felderitettsdg 27 .43 % v olt.
A 5"5 illetdkess6gi teriiletdn vastti teherforgalmi szillitas ritk6n, eseti jelleggel t6rt6nik. 2afi. 6vbena KvK illetdkessdgi tertilet6n veszelyes aru y.asri11 szAllitasa ery er"tben l6rtdnt. A KvK rdszdr6l,
orszSgos Disaster akci6 keret6!9n ndgy, egy6b ellen6rzes"ken"tovabbi 3 alkalommal vetttink rdsztveszdlyes r4ru szillitris vasriti ellen6rzdsen i Fovrlrosi Kataszh5fav6delni Kirendelts6g illet6kess6gitertilet6n talilhat6 Ferencvdros rendezi-pilyaudv,aron, a tobbi ellen6rzes az illetdkei6gi teriileten
talSihat'6 vasirtriliomtrsokon kenilt v6grehajtdsra. Osszesen l3 ellen6rzds kertilt v6grehajtr{sr4 melyekalkalm6'val t3 vasriti szerelvdny, 135 vasriti kocslja, abb6l 90 RID hatrflya alil-tafto;6 ellen6rz6se
tdrt6nt meg. Az ellen6rzds sor6n sz6llitott veszdlyes urok o"rr", mennyis6[e g02.460 kg/liter volt. Avesz6lyes 6ru vasriti sz{llitris6nak ellen6rzese sorin a szallitr{sban reszrvev6i r6sz6r6l egi vasriti kocsi
esetdben tdrt6nt hiSnyoss6g feltanlsra (a lefejt6 csonkon talilhat6 vakkarima csavarok kfail egy darabki volt lazulva, ilzon nem volt anyacsavar; azt szabad, klzzel is ki lehetett mozgatni a hely6r6l.),melynek kcivetkezminyekdnt 300.000. Ft birs5g kertilt kiszabiisra a fuvarozrist 76gzd v1llalkozr{s
rdsz6re. A 2017 .6vben a vasriti ellen6rzdseken el6rt felderitettsdg 1 yo volt.
A KvK illet6kess6gi teriilet6n veszdlyes 6ru szdllit6ssal kapcsolatos baleset nem t6rtdnt.

g Ellen6rz6sek sz6ma
IADR j5rmOr,ek szdma
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vesz6lyes dru szillitassal kapcsolatos ismeretek, jogszab6lyok bovitcsdre, az aktu6lis fcladatok,

probl6m6k megbesz6l6s6re rendszeresen sor keriilt.

A P HTP 6s a ST HTP, valamint a BT Kv6 fllomanyarlszdre a2Al6.6v vesz6lyes 6ru sz6llit6si 6s

vesz6lyes ilzemekkel kapcsolatos tapasztalalair6l 6rt6kel6, ismcrctfehijit6 kipzds 2011. els6

negyed6v6ben megtart6sra keriilt.

A KvK illetdkessdgi teriilet6n l6v<i vesz6lyes trzemekkel a kapcsolattart6s folyamatos. Az IBIR
programba-rendszerbe a KvK tertilet6n 1ev6 vesz6lyes iizemekre vonatkoz6n az adatfeltdlt6s

megt6rt6nt, azok aktualizAllsa folyamatos. Az NMKI-val kozosen az illet6kess6gi tertilettinkcin 16v6

veszdlyes iizemek (Salglass Zrt., He-Do Kft.) tizemazonosit6s6ban 6s a tov6bbi hat6siigi eljarasok

iefolytat6s6ban (SKET gyakorlat ellen6rzdse) r6szt vetttink

A KvK illet6kess6gi teriiletdnek vonatkozaseban a 2017. 6vben a veszdlyhelyzeti progn6zisban

megfiatfuozitsra kertilt feladatokat folyamatosan v6geztiik. A gyorsforgalmi ldrthil6zatok, a 2i-es ds a

23-as foutak tekintet6ben a pihen6- befogad6 helyek, a fel-lehajt6( alul-feliilj6r6k, valamint a

jelent6sebb kockizati t6nyez6k (h6itfuvrfsos teriiletek, Iefary6sra, elakaddsra kiilontisen vesz6lyes

ritszakasz) aktualizaLisra keriiltek. A kozleked6si irtvonalak helyzetdrll, legf6k6pp az elSzetesen

meghatarozott kritikus teriiletek, virakozasi helyek tekintet6ben helyszini szemrev6telez6s megtdrtdnt.

A kcizmiiszolg6ltat6kkal a kapcsolattartis, a k<izleked6si fffonalak figyeldse folyamatosan megtcirt6nt,

ateli gdpsznmldken jelen voltunk.

Fethivtuk M illetdkessdgi tertileten tal6lhat5 Horgriszegyesiiletek firyelm6t, amennyiben

vizszerrtyezdst vagy tomeges halpusznrllst 6szlelneh azonnal t[j6koztass6k a KvK-t.

A prop6zis aktuelis feladatai szerint szeml6t tartottunk a salg6tarjani Szent LiaArMegyei K6rh6z 6s a

pasAOi Szent Margit k5rhaz teriilet6n (tartal6k energia ell6t{s, l6gkondicion6l6s-szell6ztet6s).

2017. 6vben a KvK a l6tfontossrlgri rendszerek ds ldtesitm6nyek azonosit6s6r6l, kijel<ilds6r6l 6s

v6delm6r6l sz6l6 2012.6vi CLXVI. tdrv6ny, valamint kiilonb6z6 az igazati (energia, agrilrgazAasfig,

viz, egdszsdguryi, pdnztign) korm6nyrendeletek alapj6n az ilgazati kijelol6 hat6s6gokt6l szakhat6s6gi

megkeres6s nem 6rkezett.

V. Ilat6s6gi tev6kenys6g

AZO17.6vben a tiianegel6zes tertlet6n kitiizdtt c6lok, a tervezett feladatok vdgrehajtasra keriiltek.

A hat6sagi feladatok ell{trisa sor6n a feltigyel6kkel egyeztetve hajtottuk vlgre az ellen6rzeseinket,

melyek sor6n a HTP-Ck Sllomany6t is a lehet6sdgekhez m6rten igdnybe vettiik, els6 sorban a KVMB-

ket, tiizottoparancsnokot, valamint atitzoltisvezpt6ket ftdm6nytrizeh CO m6rgez6sek)-

A k6szenldti szolg6latok ryakorlatain r6szt vettiink 6s az drintett l6tesitmdnyekn6l hat6s6gi ellen6rzdst

vdgezttink, hi6nyossigok eset6n a sztiksdges intdzked6seket megtettiik.

Az integr6lt hat6s6gi feladatok ellitasa soran megfelel6 hat6s6gi kontrollt ryakoroltunk a

tomegrendezvdnyek vonatkoz6sdban is.

A szak-fi.at6s6gi feladatok ell[t6sa sor6n az 6rintett feliigyel6vel, tfizolt6parancsnokkal a sztiks6ges

szakmai konzultaci6t megtartottulg 6szrev€teleiket 6llasfoglalasainkba belefoglaltuk.

A hat6s6gi osrtiiy 6llomrinya jelen volt az OKF 6s az NMKI 6ltal szewezett tov6bbk6pzdseken, a

kirendelts6g hetilhavi hat6s6gi tov6bbk6pzesein.

A polg6ri vddelmi szaktertilet t6li kdzriti kockinati helyszinekre, befogad6 helyekre, vizelvezntlkre,

viniroz6ha. lakoss6gi riaszt6 eszkdzdkre kiterjedS ellen6rzdseit a polg6ri v6delmi feliiryel6vel

kdzdsen vdgrehajtottuk.

Cim: 3 100 Salg6tarjdn, Szent Fl6ririn t6r 1.

Telefon: +36 (32)41 1400 p4ri; +36 (32) 41 1400
E-mail: salgotarj ankk.tit@katved.gov.hu

iv ! lJuiq : .,,i {.-rt{..{ r4.Y{J j
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A trizrnegel6z6si szakleriileten a hat6sdgi, szakhat6srigi engedelyezl,seket lefolytattuk, a tervezett 6s
terven feliil i h at6s6g i e llenSrzdseket vdgrehaj tottuk.

I{atr6s6 gi ell en 6rz-6sek:

o Tervezett ellenSrzdsek sziuna: 252 (151trizv6delmi, 55 iparbizton sigi, 46 polg6ri
vddelmi),

o Terven feltili ellen6rzdsek szitma: L847 (1659 tiizvddelmi, 27 iparbirtousiigi 6s
161 polg6ri v6delmi),

o V6grehajtott ellen6rz6sek sz6ma:2099 (1810 tizrddelmi,82 iparbiztons6gi,20T
potg6ri v6delmi).

Hat6sdgi ellen6rz6sek

ffiTervezett ellen6rz6s

E Terven feliili ellen6rz6s

Janu6r M{jus Szeptember

A terven feliili naryszAmt ttzvedelrni ellen6rzlsek az dlet 6s vagronbiztons6got k6zvetleniil
veszilyeztet6 hibak6d ok6n megtiltott 6gdstermik elvezet6k tizemelte*s6nek vissiaellenbrzes6b6l
ad6dik. Amennfben az ellen6rzds ideje alatt a tiltris ellendre az lgdstermek elvezet6t tizemelteft6k a
hat6sr6gi eljr{rast lefolyattuk, ttizvddelmi bfrs6g keriilt kiszab6sra.

Akdmdnytitz k6resemdnyek szlmrinak csdkkent6se irdekdben kiadon lakossrigi felhivris terjeszt6s6vel
kapcsolatos feladatszab6st v6grehajtottuk.

A szabadtdri ttizek kock6zati helyszin6nek felmdr6sdt, azok supervisori ellen6rz6s6t elvdgeztiik.

:

Szabadt6ri ttizek kockizati helyszfneinek ellen6rzjse

KvK Vdgrchajtott
ellen6rz6sek szdma

Szabrlytalans6gok
sz6ma

Intdzked6sek

Tevdkenysdg
fnegtiltasa

Elai6sdgi
felhiv6s KOtelez€s

Birsig
sz6ma

B(rstie
tuszesttett

6sszege

Salg6tarjdn
KvK 53 1<

3',1 3 40 000

Mezfigazilasdgi l6tesftmdnyek tffzvddelmi ellen6rz6se

KvK Vegrehajtott
ellen6rzCsek sziLrna

Szab6lyalansdgok
szima

lntdzkeddsck

TevCkeaysdg
megtill6sa

Hat6srigi
felhiv{s K0telezds BIrsdg

sz{ma

BirsdC
0sszesitett

0sszege

Salg6ta{6n
KvK 6 25 6 1 5000

150

Cim: 3 100 Salg6tarj6n, Szent Fl6rii{n t6r I .
Telefon: +36 (32) 47t400 Fax: +36 (32) 4lt-4OO

E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu
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Szabadt6ri rendezv6nyek tiizv6delmi ellen6rz6se

KvK
Vd.grehajtott

ellen6rz6sek szama

Szab6lytalans6gok
s7arlla

Inldzkeddsek

Hat6sdgi felhiv6s Kdtelezds
Birsag
szdma

Birsdg
0sszesitett

Osszege

Salg6tarjrin
KvK

4 2

Valamennyi rendezvdny ellenSrz6se megtdrtdnt a rendezv6ny megkezd6se el5tt, illetve a SIIN
Fesztiv6l esetdben a meg6llapitott hir{nyossrigok megsziintetdse drdekdben a kdvetkezS napon ism6telt
ellen6rzest tartottunk, bkkora aZ feltirt szabilytalans6g meg lett szUntetve.

Betaka ritisi m u n Icik tiizv6delm i ellen6rz6se

A betakaritS'si munk6kkal dsszefiigg6sben konferenci6t tartottunk, konzultrici6s lehet6sdget

biaositottunk, ahol az OTSZ el6ir6sainak betart6s6ra a gazdSlkod6k figyelm6t felhivtuk.

A KvK-ra I darab bejelentds lrkezetl, amikor a betakarit6si munk6k soriin 5-n6l tdbb mez6gazdas6gi
j6rmrivet drinteft a miiszaki ellen6rzds. A telephelyen 7 darab mezogazdasegi jarmti mriszaki
ellen6rz6s6n vettrink r6szl hianyoss6got nem tapasztaltunk. A betakaritrisi munkav6gzds alatt 2
esetben tartothrnk hat5s6gi ellen6rzest.

2017. szeptember 18-20-6n a ,,Tdrsash6zak napja' konzult6ci6 keriilt megtart6sra, ahol tbjdkoztatbst
adtunk a megjelent ktizds k6pvisel6lq lak6k felrneriilt k6rd6seire.

T6rshat6sdgokkal kdzdsen rendszeresen ellendrzdseket v6gezttink sz6rakoz6helyeken, A
rendezvdnytarulsi enged6llyel rendelkez6 sz6rakoz6helyek rendezvdny id6pontjiban 6s azon kivtili
id6pontban is ellen6rz6sre kerilltek.

Szeptember 26-in a Salg6tarjAni Kozgriildsen a 2016-ban v6grehajtott koz6pmagas 6s magas

lak66piiletek ellen6rzeseinek tapasztalatair6l beszimol6 keriilt megtartasra.

Az okt6berben ellenSrzdsre kertil6 b<tlcs6d6lq 6vod5k rdsz6re el6zetes konzultici6t biaositottunk.

Btilcs6d6k, 6vodik ellend rz6se

KvK
Vegrehajtott

ellenOrz6sek szima
Szab6lytaJansAgok

szima

lntdzked€sek

Hatds6gi felhivds Kotclezds Birs69
Birsag

0sszege

Sal96tarj6n

KvK

23 (20 6vod8,3
bdlcs6de)

52 l5 I 200.000

Kar{csonyi visir, valamint a bev6sirl6kdzpontok ellen6rz6se

Salg6tarj6n, F6 t6ren 2017. november 21. - december 24. Es Piszt6n 201'1. december 20-23. kdzdtt
megrendezdsre kenil6 karScsonyi v6s6r, valamint a bev6sirl6kozpontok ellen6rzdse kertilt
v6grehajtasra, A salg6tarj6ni kar6csonyi v6srlron vdgrehajtott ellen6rzdseket ktjvet6en feltSrt
szab6lytalans6gok tekintet6ben 3 hat6s6gi felhivds kertilt kiad6$a.

A be6pitett automatikus tfizjelzo berendez6sekkel rendelkezS l6tesitm6nyek tertilet6n t6ves jelz6st

kdvetS ellen6rz6seket tartottunk a rendkiviili feliilvizsgdlatok megl6t6nekvizsgiiatira.

A k6m6nytiiz k6resemdnyek sz6m6nak csokkent6se 6s a szabadt6ri tiizesetek szaminak cscikkent6se

drdek6ben ti$lkoztat6kat adtunk ki melyeket elektronikusan megkiildtiink az illet6kess6gi tertiletiinkon
l6v6 63 teleptilds polgrlrmesterdnek, az illet6kess6gi teriiletflnkon l6v6 egyuthniikdd6si

Cim: 3100 Salg6tarjdn, Szent Fl6ri6n ter l.
Telefon: +36 (32) 411400 Fax +36 (32) 411400

E-mail: salgotarj ankk.tit@kawed.gov.hu
,{m\ffirri -l$ir.;Ai$ I,!a-ist !i"iryf'w
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megdllapoddssal rendelkez6 7 onkdntes trlzolt6 egyesiilet vezet5j6nek. a 3 IIVB elnoknek- a
telepiil6sek kozb iztonsrigi referen seinek.

Int6zkedesck:

o hat6s6gi felhiv6s: 659

o hat6s6gi kcjtelezds; 376

o trizvddelmi birsr{g; 127 esetben kertilt kiszabisra2.390.000.-Ft drt6kben.
o eljSrr{si birs6g: i 0 esetben kertilt kiszabdsra 75.000.-Ft drr6kben.

o ADR birs6.g: 28 esetben keriilt kiszabasra 3.810.000.-Ft 6rt6kben.
o RID bfrs6g: 1 esetben keriilt kiszab6sra 300.000-Ft 6rt6kben

lnt6zked6sek

I Hat6sigi fethivis

E Hat6sSgi k6telez6s

trTrizv6delmi bircig

Szakhat6srigi iigf

Januir Mdrcius MSjus Jrllius Szeptember November

o 6pit6shat6srigienged6ly:

o telepenged6ly-miikod6siengeddly:

o egy6b:

Tiizjelzo 6s trizolt6 berendezds

o t{izjelz\ berendezds l6tesites:

o tizjelzb berendez6s haszn6latbavdtel:

o tiizjelzo berendezds megsziintetds:

o tiizolt6 berendezes l6tesit6s:

o trizolt6 berendezds haszndlatbav6tel:

o trizolt6berendezds megsziintet6s:

Rendezv6nytartisi enged6lyezes: 4 db

Panaszos tiry: l6 db.

Hat6sdgi bizonyiwriny: 33 db.

VI. Feltigyeleti 6s ellendrzdsi tev6kenys6g

A KvK ellen6rzdseit a2017.I 6s IL feldvi Vezet6i Munkatervben tervezettek alapjrin hajtotta v6gre.

Az ellenorzisek szim6t tekintve 2017-ben dsszesen 513 ellenrirzes kertilt vdgrehajt6sr4 ebb6l 147
ellen6rz6st (szolg6lat ell6t6s, v6lt6s, kik6pzdsi foglalkozas, ryakorlatolg u"ari*o,e"i t"v6kenys6g,
szolgrilatszervezds, felszerel6s 6s vdd6eszkiiz, MT ds TMMT iillapotq KvK vezetrii szemle) a Kv(
hajtott v6gre a P HTP-n6l 55, az ST HTP-n6l 58, valamint BT Kv6-n 34 alkalommal.

Cim: 3100 Salg6tarjdn, Szent Fl6rien tdr I
Telefon: +36 (32) 41 1 4OO F axi +3 6 (32) 4tt-400

E-mail : salgotarjankk.tit@kafved. gov.hu

14

53

25

69

7

6

4

2

I



18

P HTP parancsnoka az iilominyiuirii 117 ellen6rzest (szolg6latv6ltris, szolg6lat ell5t6sa, kik6pz6si
fo glalkozls, ellen 6rz6 gyakorl at) h ajtott v6gre.

ST HTP parancsnoka 6s BT KvO Srsparancsnoka az 6llomdn5,ukndl osszesen 224 ellenorzdst
(szolgrilatvilt6s, szolg6lat el16t6sa" kikdpzdsi foglalkoz6s, ellenorz6 gyakorlat) hajtottak v6gre. Ezen
feliil az ST HTP az EMU-I kotdtt 7 db OTE-n61 25 ellenorzest hajtott v6gre.

Az ellenorzdseket a kirendeltsdgvezeto, a tiizolt6s6gi feliigyelo, fiizolt6parancsnokok, <irsparancsnok

6s a miiszaki biaonsdrgi tiszt hajtotta v6gre.

A helyszinen Ellen6rz6si Napl6t toltdttunlq illetve a k6szenl6ti szolg6lati csoportok Oktat6si
Napl6iban dokument6ltuk.

A meg6llapitSsokat, hibrik felt6r6s6t 6s a sz0ks6ges javaslatokat minden esetben megtettiik.

A KvK-n5l NMKI 5 ellen6rzest hajtott vdgre, ebb6l:

1. Ellen6rz6si Szolg6lat: 1 db (6tfog6),

2. Iparbiaons6gi f6feliigyel6: 2 db,

3. Hat6s6gi osztlly: 2 db.

A KvK ellen6rzesein feltil a P HTP-ndl az BM OKF MEO 6s Hum6n Szolg6lat l-i alkalommal,
NMKI26 alkalommal, a ST HTP-n6l BM OKF MEO I alkalommal, NMKI39 alkalommal, valamint a

BT KvO-n a BM OKF TFF 1 alkalommal 6s az NMKI 29 alkalommal ellenSrzott.

A felt6rt hiinyoss6gok megsziintet6sdre minden esetben intdzkedtiink.

VII.IIVB feladatok

A IryB katasztr6fav6delmi elnOkhelyettesi feladatok ell6tas6t az NMKI Igazgat6ja 6ltal m6g 2013-ban
kijeldlt szemdlyek l5tt6k 6s jelenleg is L[tj6k el, Bdtonyterenydn Farag6 S6ndor t[i. alezredes, Pr4szt6n

Cs6pe Zsolt tfi. alezredes 6s Salg6tarj6nban Angyal Tibor tri. alezredes.

A jardsi (f6v6rosi keriileti) hivatalokr6l sml6 218/2012.ryIII.13.) Kormanyrendelet rendezi az

illet6kess6gi szab5lyokat, a szabiiyozisnak megfelel6en a helyi v6delmi bizotts6g illetdkess6gi teriilete
a j 6r6sok6ho z igazo diY-

Ennek megfelel6en a B6tonyterenyei IIVB az alilbbi 8 telepiil6sre kiterjedS illet6kess6ggel Litja el
feladatait: Bitonyterenye,DoroS[z4M6tramindszent, M6tranovrik (2014.01.01-t6l IIi. Kat. osztrilyba
Iett 6tsorolva), Mitraterenye, Mitravereb6ly, Nemti, Szuha. A HVB szdkhelye: Bitonyterenye.

A Paszt6i [fVB az alAbbi 26 telepiil6sre kiterjed6 illet6kess6ggel l6tja el feladatait: Als6told, Bdr,
Bokor, Bujalq Cserhitszentiviin, Cs6cse, Ecseg, Egyh6zasdengeleg, Erd5kiirt, Erd6tarcs4 FelsStold,
Ganlb, H6halom, Jobbagyi, K6ll6, Kisbigyon, Kozird,, Kutas6, M6trasz6l6s, Palotis, Pilszi'6,
Szarvasgede, Sziriik, Szurdokpiispoki, Tar, Vanyarc. A FIVB szekhelye: P6szt6.

A Salg6tarj6ni HVB az alibbi 29 teleptil6sre kiterjed6 illetdkess6ggel l6tja el feladatait: B6rna, Cered,
Egyhdzasgerge, Etes, Ipolytam6c, Karancsalja, Karancsberdny, Karancskeszi, Karancslapujt6,
Karancss6g, Kaz6r, Kisb6rkdny, KishartySn, Litke, Lucfalva, Mirkh6za, Mitrasznle, Mih6lygerge,
Nagybrirk6ny, Nagykeresztrir, Rik6czib6nya, Srlgrijfalu, Salg6tarjan, S6msonhrlza" Somosk6rijfalu,
S6sharty5n, Szilaspogony, Vizsl6s, hbar. A IIVB sz6khelye: Salg6ta{rin.

Mindhrirom IIVB az dves munkaterv6ben tewezett kett6 rendes til6sdt megtartottq azokon minden
esetben r6szt vettiink 6s rendszeresen napirendi javaslatokat terjesztetttink el6 az aktu6lis megel6z6
v6dekezesi feladatokra val6 eredm6nyes felk6sziilds 6rdek6ben, melyet a ttVB-6k elfogadtak.

00 Salg6tarj6n, Szent Fl6rien tdr 1.

Telefon: +36 (32) 411-400 Fax: +36 (32)411400
E-mail: salgotarj ankk.tit@katved.gov.hu

ii (M{fi.ri4rnt.,r
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Szdkhely
Utes
idripontja

HVB katasztr6fav6del nr i el n iik-hclyettesi
e16terjeszt6sek ta rtalma

El6terj esztesekkel
kapcsolatban
hozott ddat6s
tartalma

Salg6tarj6n
2011.01.07
21.00 6ra

l. Salg6tarj6n kOzpontj6t drinto tiivh6
szo196ltatas meghibrisodiisd:val kapcsolatos
intdzkeddsek, feladatok meghozatala drdekdben
rendkiviili ul6s

Elfogadva

Pisn6 2017.04.19
08.30 6ra

1 . B eszAmol6 a Sal g6tarj 6ni Katasztr6fav6delmi
Kirendeltsdg 2016. 6vi tev6kenysdgdr6l.
2. B eszimol6 a S al g6tarj rini Katasztr6favdd elmi
Kirendelts€g vill6m6rviz- 6s belviz elleni
felkdsziildsdr6l.

Elfogadva

Biitonyterenye
2017.44.19
11.00 6ra

1 . B eszdrnol 6 a S alg6tarj 6ni Katasztr6favddelmi
Kirendeltsdg 2016. dvi tev€kenys6gdr6l.
2. B eszamo 16 a Sal g6tarj 6ni Katasdr6fav6delmi
Kirendeltsdg vlll1mirntiz- 6s belviz elleni
felk€sz0l6sdrOl.

Elfogadva

Sal96tarjan
2017.04.19
13.00 6ra

I . B esz6mo 16 a Sal g6tarj 6n.i Katasztrdfav6del m i
Kirendeltsdg 20 1 6. 6vi tev6kenys6gdr6l.
2. B esz6mol6 a S al g6tarj 6ni Katasztr6favedelmi
Kirendelts6g vlllfimlnviz- 6s belviz elleni
felkdszuldsdr6l.

Elfogadva

PAszlt6
2011.10.09
09.00 6ra

1. A tdli idoj6rrisra val6 katasztr6favddelmi
felk6sztildsi fe ladatok.
2. Atavaszi i4r- ds belviz elleni v6dekezesre val6
felkdsz{ll6si feladatok.
3. A tavaszi erd6- 6s veget6ci6tiizek
megel6zes6re val6 felk€sztil6si feladatok.

Elfogadva

Salg6tarj6n
2017.r0.11
10.00 6ra

l. A tdli iddjriruisra va16 katasztr6favddelmi
felk6sztil4si feladatok.
2. Atavaszi 6r- 6s belviz elleni vedekez6sre val6
felk€sziil6si feladatok.
3. A tavaszi erd6- Cs veget6ci6ttizek
mege[6z6s6re val6 felkdsziildsi feladatok.

Elfogadva

Bdtonyterenye
2017.10.12.
10.00 6ra

1. A tCli id6jrirdsra val6 katasztr6favddelmi
felkdsztldsi feladatok.
2. A tavaszi 6r- 6s belviz elleni vddekezdsre val6
felk6sziil6si feladatok.
3. A tavaszi erd6- €s vegetacidttizek
megel6z6sdre val6 felkdsziildsi feladatok.

Elfogadva

A HVB-ek folyamatosan kapcsolatot tartanak az dnkorminyzatokkal.

Bekcivetkezett vesz6lyhelyzet nem volt.

A hat6kony megel6zds 6rdek6ben (pl. szabadt6ri tirzek, krinikula/tros6griad6, t61i felk6sziil6s es a
hal6los, s6riil6ses tfizesetek csrikkentdse) feladataink v6grehajtasa sor6n a IfVB-6k segitsdg6t kdrtiih
hogy az cinkormdnyzatok szdmSra meghatrirozott feladatok teljesiiljenek.

Minderyik IIVB saimara rendszeresen megkiilddsre keriiltek az NMKI negyed6ves veszllyhelyzeti
progn6zisai 6s a bevaliis vizsg6latok, tov6bbS a KvK neryed6ves Mfiveleti Tervei ds azok
vdgrehajtrisrir6l sz6l6 jelent6sek. EzAltal biztositottuk, hogy a FfVB Elncikdk megfelel6 trijdkoztat6sban
r6szestilj enek ez iriinyrlan.

A HVB-kel a KvK 6s a Kataszfr6fav6delmi Elncikhelyeffesek j6 munkakapcsolatot tartanak.

Cim: 3 100 Salg6tarjrin, Szent Fl6ririn tdr 1.

Telefon: +36 (32) 411400 Fax: +36 (32) 4l 1400
E-mail: salgotarj ankk.tit@katved.gov.hu
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VI[. P6szt6i Hivatfsos Tiizolt6-parancsnoksig

A P HTP jelenleg 28 telepiilds elsodleges vddelm6r6l gondoskodik.

Feladataikat I g6pj6rmiifecskendovel, I Erdotiizes g6pjarmtivel 6s 5 fd napi szolgrilati ldtszdmmal
l6ttak el, valamint a tiizolt6s6gon hizolto-parancsnok ds katasztr6favddelmi megbizott teljesit m6g
szol96latot.

Az alilbbi 6tg-t<et vanegytittmiikrjd6si megrillapodas :

l. H6halom OTE.

2. Karancs Speci6lis Ment6k OTE, mely az eg6sz megye tertlet6n v6llalt mrikod6st, de
ST HTP-ve.l kotdtt EMU-t.

A ryakorlatok az dves gyakorlattervekben meghatarozottak szerint keriiltek v6grehajtdsra. Az 6v
kozbeni m6dositris ragzitve volt a KAP-on, illewe jelentve volt a NMKI-ra.

A rendszeres ellen5rz6sek eredmdnyekdnt tev6kenys6gtik megfelel6 volt, a felt6rt hi6nyossigok
megsztntet6sdre minden esetben intezked6s tort6nt.

ZAfi. jawtr 0l-t6l december 3l-ig a kdvetkezo esemdnyek tdrtdntek a P HTP miik6d6si teriilet,6n:

Cirn: 3100 Salg6tarj6n, Szent Fl6ri6n tdr 1.

Telefon: +36 (32) 4t 1400 Fax: +36 (32) 411-400
E-mail: salgotarjankk.tit@kawed.gov.hu

Esem6ny: 220
ebb6l tiizeset: t23
ebb6l miiszaki ment6s: 91

beavatkozdst ig6nyelt: 177

ebb6l trizeset: 95

ebbSl miiszaki ment6s: 82

14ki6 rkezA el6tt felszrlmolt :

sz6nd6kosan megt6veszt6 ielzds: 3

t6ves jelz6s: 26
ut6laqos ielz6s: 0
tr-izeset alapteriilete : 1 958 068 m2

195,8 Ha
riasztisi fokozat I-es 2t9
riasztrisi fokozat II-es: 1

r iasztitsi fokozat III- a s 0

riasztAsi fokozat IV-es : 0

riaszt6si fokozat V-os : 0

ezekb6l riasztasi fokozat Kiemelt: 7

riasztott szerek sz{loo,a 295
megmentett szem6lyek salma mffszaki ment6sn6l: 10

tffzesetn6l: 25
s6riilt szem6lyek szima miiszaki mentesn6l: 34
tfizesetndl: 4
halott szem6lyek sz6ma mflszaki ment6sn6l: ",

tffzesetn6l: 0

lakasttiz: 22

k6m6nytuz: 8

szabadtdri ttz: 67

szabadtdri ttzb6l erd6- ds vegetrlci6tfiz: 53

vdlelmezett sz6nd6koss 6g : I
tuwizsgdlat indult: 2

OTE beavatkozas: 11

dnkdntes mentdszerve zst beav atkozits 5

b edpitett 1ii 
",i 

elz6 berendezes t6ves i elz6se (vonul6st i g6nyl6) 16
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IX. Sa lg6tarj { n i Hivatf sos Tiizoltti-pa rancsnoks6 g

A ST HTP jelenleg 26 telepilles els6dleges v6delmdr6l gondoskodik, ezen beliil BT Kv6 mrik<jddsiteriiletdhez I 0 teleptlds tartozik.

Feladataikat sr HTP-dn 2 gdpjrirmiifecskend6vel, L6traszerrel, yizsziilitoval, Erd6fiizes gepjarmrivel
6s"13-11.ry napi-szolgrilati ldtszSmmal Littdk.el, valamint jelenleg a tiizolt6sagon nizolt6-"parancsnok,
miiszaki biztons6gi tiszt 6s katasztr6favddelrni megbizott teljesit ri6g szolg6la;t.
Feladataikat BT Kv6-n I g-dpj6rmiifecskenddvel ds 4 f6 napi szolgiilati ldtszirnmal littak el, valamint
6rsparancsnok 6s kataszh6fav6dermi m egbizott telj esf t md g'szo I giTatot.

Az atibbi 6fE-tet van eg)Afftmiikdd6si megriltapodris:

l ' Karancs Specidlis Ment6k OTE, mely az egdszmegye teriiletdn viilaltmiikdid6st,
2. Mihrilygerge OTE,
3. R6nafalu 0TE,
4. Salg6tarj6n 6TE,
5. Srigujfatu OTE,

6. Somosk6rijfalu d1-g.
7. Eszak-M6ta OTE.

,, 
A 

ryakgrl.atok r{ltalaban a16ves gyakorlaffervekben meghatrirozottak szerint keriiltek vdgrehajtasra,
,, azok minden esetben megfelelt 6rt6kel6st kaptak. Az €v"kazbeni m6dositas rdgziwe volt a KAp-on,i.llewe jelentve volt a NMKI-ra.

,'"A rgndszeres.ellen6rzdsek eredmdnyek6nt tev6kenysdgtik megfelel6 volt, a feltirt hir{nyoss6gok
megsziinteldsire minden esetben int6zked6s tort6nt.

2017 ' januar 0l-t6l december 3l-ig, 
i"#l*T 

esemdnyek r6rt6nrek a sr HTp miik<iddsi

709
445
264
546
319
227

45
7

114
I

tfizeset alaptertilete :

ebb6l mIszaki mentds

ebb6l miiszaki mentds:
ki6rkez6s el6tt felszdmolt:

ebb6l tiizeset:

beavatkozdst

sz{nd6kosan
t6ves

fiizeset:

2 706 232
Ha

706
,i

0

riasarisi fokozat I-es

riasztr{si fokozat III-as:

riaszt6si fokozat V-ris:
ernkbol riaszt6ii fokozat

riasztr{si fokozat II-es

riasztr{s i fokozat IV-es

riasztott szerek szlrmn

0

0

3l
928
33

15
s6riilt szama nriiszaki entesn6l:m 40



tiizesetn6l:
elhunyt szemrllyek szlma miiszaki ment6sn6l: 6

tiizesetn6l:
,|

lakdstiiz: 9T

k6m6nyliiz: 33

szabadt6ritttz:. 181

szabadt6ri ttzbol erd6- 6s vegetaci6tiiz: 165

v6lelmezett szSnddkossig: 6

tttnizsgiiat indult: 9

6TE beavatkoz5s )t
onk6nte s ment6 szerv e zet b eav afkozAs : l4
be6p itett tiurzielzo berendez6s tdves j elzdse (yqryr!6st ig6nyl 6)q 82
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X. llumin

A KvK-rin, a hum6n feladatokat az NMK-I Hum6n Szolg6lata v6gzi.

A beoszt6sok ell6tasahoz sziils6ges beiskol6zisokat (pl. vezet6v6 kepz5, rend6szeti szakvizsga,

YASZ, KML, neh6zg6pes, tiizrlt6 modul I 6s II., kiils6 szakmai tov6bbkdpz6sek, e-learning
felkdsziil6sek 6s vizsgilq stb.) a Humdn Sznlgiiat megsznrvezte, melyet az lrintett szem6lyek

elv6geztek.

A flukturlci6 2017-ben is folyamatos volt, de nem jelentett kimagasl6 6rt6ket. A hat6sigi oszt6lynil
jelentkez6 szem6lyv6ltozisok jelentenek probl6mdt, mivel itt kiemelt szerepe van a megfelel6 szakmai

iudasnak tapasztalatnak 6s ehhez megfeiel6 idSt kellene eltrilteni az adotl beoszti{sban. Mrivel ez a,z

el6ad6k 
"r"i6b"n 

nem val6sult meg, ez6rt tribb figyelmet kellett 6s jelenleg is kell forditani szakmai

tudasuk fejlesztds6re. A P HTP KVMB-se 2017.09.01-t6l a BM OKF-re van itrendelve, feladatainak

ellifiitsitt a tr2olt6parancsnolq polg6ri v6delrni feltigyeL6 6s a tobbi KVMB-s l6tja el. A k6szenl6ti

rillom6nyn6l a szerparancsnokok eset6ben tortdnt szem6lyv6ltozirs, itt is fokozott figuelmet kellett 6s

kell jelenleg is forditani a felk6sziilts6gtk fejleszt6sdre.

Az NMKI-n rendszeresen r6szvetttink 6s vesziink a KML 6s KMSZ k6szenl6ti szolg6lat ell6tis6ban,
tov6bbS a sz6viv6 helyettesitds6t sziiksdg szerint ell6ttuk.

A munkakori leinlsokat, kieg6szit6 munkakdri leirr{sokat minden esetben elkdszitetliik 6s a szem6lyi

anyagba 1-1 p6ldrlnyt 6tadtunk a Hum6n Szolg6latnak.

Az egylni teljesitm6ny-drt6keldseket azellirt hati{rid6kben v€grehajtottuk.

Az 6ves orvosi sziir6vizsgAlatokat 6s afizikai felm6r6seket teljesitethik.

A munkavddelrni vizsgakdtelezetts6gnek az erintett szem6lyek eleget tettek, az eg6szsdgv6delmi

megbimttak megfelelSen ell6tj6k feladataikat.

Rendszeresen rdszvetttink az egyetemist6k szakmai gyakorlatinak biAositrisiban, segitetttik
kataszh6fav6delmi ismereteik fej leszt6s6t.

A szemdlyes adatkezel6ssel kapcsolatos feladatokat folyamatosan v6grehajtottuk.

Sikeresen szerepelttink a ktilonboz6 szakmai 6s sport versenyeken.

A KvK 6s az al|rendelt P ds ST HTP-6k ri1lom6ny6b6l 5 fb kapott elismer6st (l f6 Polg6r6r Szdvets6g

Bronz Keresd,l fb miniszteri pdnzjutalorn, 1 f5 f5munkat6rsi cim, 1 f6 miniszteri trirgyjutalom 6s I
fb Ev Tfizolt6ja cim) kimagasl6 munkav6gz6stilq helyt6[r{suk kdvetkeilflben. Feryelmi elj6r6s 1

esetben indult, t fb ellen mdltatlans6gi eljrirris indult m6g 2015-ben, mely elj6rris fel volt fiiggesztve

2016-ban 6s ez lezirult 2017-ben, tovSbb6 8 fb eljaras n6lktili figyelneztetesben rdszeslilt.

Cim: 3100 Salg6tarj6n, Szent Fl6rian t6r 1.

Telefon: +36 (32) 411400 Fax: +36 (32) 411400
E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu

. lriaa. *1d;
lF!-ldarl : iolfl ,]l!r]4t l.l)
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XI. Gazdas{gi

A KvK-r{-n a gazd?tr,fugi feladatokat az NMKI Gazdas6gi lgazgat6-helyettesi szewezntv6gzi.

Kiemelt figyelmet ford(tottunk a k6ltsdghatdkony gazdrilkodis eiSsegit6sdre. A KvK ds az alii rendelt p
6s ST HTP-6k teljes szem6lyi 6llom6nya megfeleloen vdgrehajtj a a gazditkodrissal 6sszefiigg6,
beoszt6s6val j r{16 eloir6sokat, feladatokat.

Az egy6ni v6d6eszktjztik, kisgdpek, felszereldsek, eszk<jzok feliilvizsgrilatrit rendszeresen
vegrehajtoftuk.

A Mtiszaki Biztonsrigi Tiszt kiemelt figyelmet forditott a munkav6delmi, mriszaki, egdszs6giigyi 6s
egyeb vonatkoz6 el6ir6sok vdgrehajt6sira.

Szeptemberben 6s decemberben tiadlsrakertilt 1-l db Rriba R 16 tipusfi g6pjrirmiifecskend5, melyek a
tov6bbiakban ST HTP-6n 6s BT KvO-n i-es gdpjrirmiifecskend<ikdntlatnat< el mentd ril-d"k i
feladatokat.

Az 6ves leltirozisi feladatok, ruhinatt szemidk v6grehajtris6ban rendszeresen r6szt vettiink.
Az elbelyez6si ktjriilmdnyek javitasa 6rdek6ben folyamatosan vdgezttink 6s jelenleg is v6gziink
karbantart6si, fehijitrisi munkr{kat.

Attizfoglalko^atott program keret6ben alkalrnazott szem6lyek a KvK 6s az al1rendelt p HTp 6s STqJPjI, B1{"6 napi tev6kenys6g6ben aktivan r6szt vettlk (pl, iigykezelds, karbantarrds, kcirletek
takaritdsa, stb,).

Az elhelyez6si objektumokban kialakitott ,,eml6kszoba" ferurtartiisiiban tov6bbra is aktfvan
krizremrikddttink, a laktanyr{k tefies egdszen van ki6llitdsi emldktr{rgy elhelyez:ye.

)ilL 0sszegz6s

C6lunk tovrlbbra is a hatdkony megel6zdsi feladatok v6grehajtasa, valamint az elhhrtthatatlan'kfuesemdnyek felszi.mol{sa vol! ennek drdekdben 2017-b"izogg db ellen6rzest 6s 56 db szemldt
hajtottunk v6gre integralt hat6segi feladataink ell6,tr{sa sorrin.

A KvK 6s az alb rendelt P HTP ds ST HTP-6k, BT Kv6 szakteriileti beszimol6i bemutatt6k a fenti
id6szak elert eredm6ry13$ bizonyitj6k, hogy az elvert feladatok vdgrehajtasrit eredmdnyesen
teljesitetttik (a 2017-es 6v SZTER drt6kel6se 93 ,54 o/o).

Kiemelt cdlunknak tekintjtik tov6bbra is a magas szinvonahi szakmai munka v6gzes6t" melyhez
elengedhetetlen, hogy tov6bbra isj6l kdpzett szakemberek legyenek a szervezetben, Jnnek drdek6ben
rendszeres tov6bbkdpzeseket hajtottunk 6s hajtunk vdgre, a szem6lyi v6ltoz6sok miatt erre igen nagy
sztiksdg is volt.

Az els6 fokf hat6sSgi ds szakhat6s6gi feladatainkat a vonatkoz6 jogszab6lyoknak megfelelden
kovetkezetes jogszabfly-akalmaztssal ell6ttuk, Az OrszAgos ttirreaelmi SzabiLlyzat el6irdsait
maxi m 6li san drvenyre j uttatj uk.

A polgdri vddetmi tevdkenysdgiink sorSn is a tudatos veszelyhelyzet-megel6zdsi tevdkenys6gnek
megfeleloen a valds veszelyek beazonositis6t kovet6en u i haidkony ilt31it6"*u helyezttik a
hangsrilyt.

23

Kiemelt feladatunk a
v6grehajt6sa.

letfontossdgri rendszerekkel 6s l6tesitm6nyekkel kapcsolatos teend6k

Cim: 3100 Salg6tarjrin, Szent FJ6riiin tdr 1.
Telefon: +36 (32) 411400 Fax: +36 (32) 41t4OO

E-mail: salgotarj ankk,tit@katved.gov.hu
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Az els6 fokri hat6s6gi jogkcjriinkben eljrirva a vesz6lyes 6ruk szillitas6val kapcsolatos feladatainkat

el15ttuk, a rendszeres ellen6rz6sek eredmdnye, hogy egrre kevesebb a szab6lytalans6g, valamint a

felt6rt hianyossrigok kevdsbe sirlyosak.

Tovdbbra is kiemelt feladatunk a szatiadt6ri veget6ci6-ttlzek szilminak alacsonyan lartdsa,

cs6kkentdse, melynek drdekeben rendszeres hat6s6gi ellen6rzdseket hajtunk v6gre, valamint sz6les

korben felhivtuk a firyelmet a megel6z6s fontossdg6ra.

Ev krjzben kezdtiik el a hal{los 6s s6riil6ses tiizesetek csokkent6s6vel kapcsolatos kiemelt feladataink

v 6grehajt6srit, melyet folyamatosan kiemelten kezeltink.

A Teleptil{si Onk6ntes Ment6csoportok l6trehozas6t folyattuk, nemzeti min6sit6 gyakorlataik

megt6rt6ntek, ennek eredm6nyek6nt a lakossrlg kOzbidons6ga ism6t tov6bb novekedett, C6lunk, hory
tov6Ub fejlessziik a megl6v6 mentSszervezeteket, valamint rijabb ment6csoportokat hozzunk l6tre

tov6bbi telepiil6seken.

A felettes 6s t6rsszervekkel, dnkorm6nyzatokkal, egydb szervezetekkel j6 munkakapcsolatban

vagyunk. Ez naryon fontos, mivel a KvK k6zmegit6l6s6t ez is jelent6s m6rtdkben meghatilrozza.

Kiemelt feladatunk volt, hogy a veznt6i, ir6nyit6 munk6t, annak tudatossrig6t 6s eredm6nyess6g6t

fejlessziik. A vezetoi ellen6rz6sek mennyis6g6t igen jelent6sen novelttik 6s ezzel egyiitt azok

min6s6g6nek javitisSra is odafi ryelttink.

Nagy hangsrilyt helyezttink az illominy motiv6lisira, valamint az eg6szs6gtigyi 6llapotanak

-"96o6.6r", javitds6ra, ennek 6rdek6ben szSmos sportollsi lehet6s6g lett biztositva rdsziikre, melyek

hatr{sara sportversenyeken rendszeresen sikeresen szerepelttink'

A KvK, tovihbi az allrendelt P HTP 6s ST HTP-6k, valamint BT KvO teljes szemdlyi 6llomSnya 6ltal

v6grehajtott feladatok 6ltal biztositottuk a lakoss6g 61et- 6s vagyonbiztonsSgit a nemzetgazdasig

v6delm6t. Hozz6j6rultunk, hogy a Katasztr6fav6delem szervezetetol elv6rtan 2017-ben, 6s majd 2018-

ban tovibbra is pozitivan villtozznn a kdzbiztonsig.

Szlogeniinknek 2017-ben is eleget tetftink, hiszen a KvK illet6kess6gi tertlet6n tovibbra is 6rv6nyestilt

a,,Magraror szitg szolgilatSban a ktizb iztonsiryilrt' .

Tisztelt Kdzgyfles/K6pviseld Testiilet, a fentiek figyelembe v6tel6vel k6rem a Salg6tarjini
Katasztr6fav6delmi Kirendeltseg 2017. 6ves tev6kenys6g6r6t sz6l6 tAj6koztat6 tudomrisul v6tel6t!

tI+
Melldklet:
Kisziilf 1 pdldanYban

Egy p6ldrtury: 121ap,24 oldal
Kapja: 1. w. pld- IrattAr

Clmzett (email-ben)

ds

Cim: 3 100 Salg6tarj6n, Szent Fl6ri6n tdr i.
Telefon: +36 (32) 411400 Fax: +36 (32) 411-400

E-mail salgotarj ankk.tit@katved.gov.hu

Keszitette:
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A P6szt6i Hivat6sos Trizolt6-parancsnoksrig (tov6bbiakban: P HTp) tevdkenys6g6t a N6grridMegyei Katasztr6favddelmi lgazgatisdg (toviibbiakban: NMKI) Salg6ta{ani
Katasztr6favddelmi Kirendeltseg6nek ltovibbiakban: sr KvK) aldrendelts6gdben ds
feliigyelete ittal ldrtj a el.
A 2017 ' dvben a Katasztr6favddelem ismetelten a veszdlyhelyzetek hatdkony megel6z6sre
helyezte a hangsrilyt. Ennek megfeleloen a vesz6lyforrasok tovribbi beazonositiisa (pl. a
uizelvezetl 6rkok, szabadtdri tfizesetek helyszinei, vesz6lyes k6mdnyek, stb.) 6s elh6ritasa lett
v6grehajtva azintegrilthat6s6gi feladatok 61tal, melyekben p HTp aktivan riszvett.
P HTP jelerleg 28 teleptilds vonatkoz6sdban l6tja eI az els6dleges ttizved.t*i e, mtszaki
mentdsi feladatait.
Feladatainkat 1 gdpjrirmiifecskend6vel, 1 erd6tiizes gdpj6rmrivel 6s 5 f6 napi szolgri.lati
l6tszrimmai Litjuk e1- A szolg6lati csoportok 6l6n .r".pi#".nok teljesit szolgiilatot, t6voll6te
esetdn a helyettesit6sevel megbizott tapasztaltabb beosztott trizolt6 hllyettesitl
A trizolt6s6gon ttizolt6parancsnok 6s katasztr6favddelmi megbizott (tovabbiakban: KVMB)
teljesit m€g szolg6,latot. A KVMB 2017. szeptember 1-t6l a BM Orszdgos Katasztr6fav6delmi
I gazgato s 5gr a v an 6trendelve.
A P6szt6i Helyi ved-elmi Bizotts6g (tovribbiakban: FrvB) katasnrofavddelmi elnokheiyettesi
feladatok ellfithsfua Cs6pe Zsolttu. alezredes, tuzoltoparancsnok van kijel6lve.
2017-ban egvuttrnrikoddsi megrlllapodds (tovdbbiakLan: EMU) 

" M#t"; Honv6dseg vit6z
Szirmay S6ndor Budapest Hely6rs6g Dand6nal (Bujaki uautoy es 

-a 
ueualo* O,it"rt",

Trizolt6 Egyesrilettel volt.
Mindennapos feladatainkat az MSZ EN iso 9001:2009 szabv6ny szerint kialakitott
min<isdgirinyit6si rendszer betart6sdval l6tjuk el.
Nagy figyelmet forditottunk a teljes szlmdlyi 6llom6ny hivatastudatanak erdsit6s6re, az
egys6ges csapatszellem kialakitris6ra, a szakmai kompetenci6k novel6s6re.

I.Bevezetds

II.Tfizoltdsi szaktertilet

Kiresetek alakuldsa:

A P HTP mtikciddsi 
1gnilet6n az esemdnyek sziaalekos aniny6t tekintve 56 % (123 db) volt a

tf;zeset 6s 44 Yo (97 db) volt a miiszaki mentdsek szfxna. l, iZO esemdny 80 %-a beavatkoziist
igdnyelt (177 db),7 Yo ki6rkez6s el6tt felsz6molt, I %o szdnddkosan megtdveszt 6 jelzes, 12 yo
tdves jelzds , 0 Yo ut6lagos ttjzeset volt.

Cim: 3050 Pdszt6, K<ilcsey ft 37.
Telefon: +36 (32) 418-4.56 Fax: -

E-mail : htp.paszto@katved.gov.h u
,..
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Havi bont{sban az esem6nyek a P HTP miiktid6si teriilct6n:
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-{-M(szaki ment6s

Az 6ves Stiag havi esemdny mennyis6g6t tekintve 18,33 darab esemdny tdrtdnt h6napokra
lebontva (a 12 honap 6tlaga). A havi esemdnysz6mokat megfigyelve letjuk, hogy az

esemdnyek 6tlagos drt6keket mutatnak 3 honap kiv6te16vel. Mrircius h6napban
kiemelked6en sok volt a t6zeset, mely jelent6s r6szben szabad tertileten keletkezett (erd6

ds vegetici6 fiz). Aprilis h6napban megndvekedett a mtiszaki mentdsek szitma a
rendkivtiii id6jfuasi viszonyok miatt (nagy mennyis6gii h6 esett a M6tr6ban). Okt6ber
h6napban megn6vekedett a kozriti balesetek szdma. Az elmrilt 6vekhez hasonl6an a m6jus
6s szeptember h6napokban volt a legkevesebb esemdny. Az esetek nagy r6szdben a
h6napok koz6tt a tdbbi 6rt6k nem kiugr6 atdbl{zatban.

2Afi. ianuflr 01-t6l december 31-ig a kiivetkezd esem6nyek ttirt6ntek a P IITP
mflktid6si teriilet6n:
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Esem6ny: 220

ebbSl tiizeset: t23

ebb6l miiszaki ment6s: 97

b eav atkozhs t i g 6ny elt : 177

ebb5l tfizeset: 95

ebb6l miiszaki ment6s: 82

ki6rkezds el6tt felszfmolt: t4

Cim: 3060 P5szt6, Kolcsey (t 37.
Telefon: +36 (32) 4L8456Fax:-

E-mail : htp.paszto@katved.gov.hu
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t6ves jelz6s:
26

utolagos jelz6s:
0

ti2eset alaptenilete:
1 958 068 m2
195,9 Ha

riasztiisi fokozal I-es: 2t9
riasztasi fokozat II-es

riasztasi fokozat III- as : 0

0
riasztisi fokozat V-os : 0
ezekb6l riaszt6si fokozat Kiemelt: 7
riasztott szerek szlma. 295

szemdlyek szdma miiszaki ment6sn6l:rnegmenteft
10

megmentett szem 6lyek sz{ma fiizesetn6l: 25
szemdlyek szima mfi szaki ment6sn6l:sdrtilt

34
s6rtilt szem6lyek sz6ma tffzesetn6l: 4
halott szem6lyek szdma miiszaki ment6sn6l: 2

halott szem6lyek szdma tiizesetn6l: 0

rJ

szdnd6kosan megt6veszt6 jelz6s:

A beavatkozdsok teleptildsenk6nti megoszldsa:

Teleptil6s: Tiizesetek szhma:

3

3

Osszesen

J1. Als6told
2. Bokor
3. Bujdk

0

0

0

4.

5

Csdcse

CserhStszentiv6n

0

13

0

6

7. Fels6told
8. Gar4b

2. Io-blisyi- ".

2

0

10

4

0

0

0

2

0

0

0

2

0

23

5

0

i 10.

i1. Kisbarkdnv,-,,,.*..,.,.,...',* 1.

12.Kozdrd
13. Kutas6

1

0

0

l

0 .,], i

4 0 4

I
2 0 2

1
a
J

10 J

t3
1

14.Mhrk}rdza 0

C[m:3060 P6szt6, Kdlcsey Ut 37.
Telefon: +36 (32) 418-456 Fax: -

E-mail: htp.paszto@katved.gov.hu

fokozatlV-es:

1

iMfiszaki m""teiel
I szdma:
i
I

1
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15. M6traszentimre
9

16. Mdtraszentimre- 0 2

17 .Mfnaszentimre-
Falloskft

0

18. M6traszentimre-

i9. M6traszentistv6n

20. Mdtraszentl6szlo

2l.Miirasz6l6s
22.

23. Palotas

24 Pdsztb

25. S6msonh6za

26.

27.

28. Tx
220

A t6blizatb6l kideriil, hogy a nagyobb teriilet[ €s nagyobb lakoss6ggal rendelkezS

teleptil6seken tdbb beavatkoz6s t6rt6nt. Kiv6telt k6pez a ttizesetek kdzdtt az erd6 (s

veglt6ci6s ttizek okozta esem6nysz6m (Ecseg) 6s a t6ves jelz6sek okozta esem6nysz{m

(P6szt6), a mriszaki mentdsek kiizdtt a kozirti balesetek okozta esem6nysz6m (21-es fb rit),
amely kiugr6 6rt6keket mutat.

A 97 miiszaki mentds k{reset fajtija szerint:

t*rt6z6 6rt6k:
J

Egy-6b 10

54

7

2

1

Elemi csapas- viharkar
Eletment6s

Fakid616s

4

I

36

iGazszivargis 7

1

LJ

,Halott kiemelds

Kdzriti baleset

S6rtlt ment6se 1

2

2

7

a
-)i

21

101

8a
J5

) 8

6

78

5

2

4l
40

72

4

5

)t
4

5

7

22
2

379

97t23

Vizkrlrok 5

Rovar (m5h/ dar6zs) 1

Osszesen: 97

C[m: 3060 P6szt6, Kdlcsey rit 37.
Telefon; +36 (32) 418456 Fax: -

E-mail : htp.paszto@katved.gov.h u

0sszesen:

J



A mriszaki mentdsek k6resetek kciztil a kdztti baiesetek 6s a fakidol6sek esemdnysz6ma
kiugro 6ft6k. A tdbbi esemdny szlm 6rt6ke nem jelent6s.

A 1.23 tiizeset helyszin tfpusa 6s le6gett teriilet szerint:

Ilelyszfn tipusa: Lelgett tertilet
m2-ben:

,Nincs min6sitve 0
rEgy6b 101

termeldsi 4
eszk6z

,K6z:61

Otthon
l6tesi J

Tiizeset szabad teriileten 180
Szalloda

A tfizesetek helyszinei kdzril a szabad teriileteken 6s az otthon jellegu l6tesitmenyekben
fordult el6 legtobbszdr tia. A tiiz alaptertilet6ndl pedig egy6rtelmiieni szabad, teriileteken
6gtek le a legnagyobb tertiletek.
P HTP miikdddsi tertiletdn 220 esem6ny volt. A beavatkoziisok kozott ut6lagos tfizeset nem
volt, igy 220 esetben vonultunk karesethez. A riasztdsi fokozat 119 esetben I-es, mig egy
alkalommal ll-es volt. Kiemelt fokozatri a riasztiis 6 esetben volt.
6fp es Onk6ntes Ment6szervezet 16 esetben avatkozott be kiiresetekn6l (ftrancs Speciiilis
Ment6k OTE, mely az egdsz megye tertiletdn v6llalt miikoddst, de ST HTp-vel van EMU
kotve). Legt6bb alkalommal a Hdhalom OTE segiteue beavatkozasainkat.
2017-bentdbb jelent6snek mondhat6 ki{reset is tdrt6nt mrikdddsi teriiletiinkon.
Marcius h6napban Pdszt6n, egy ipari termeldsi l6tesitm6ny haszn6laton kivtili fest6
kabinjdban, lerak6dott festdk maradvany 6gett. A tizet abedpitett olt6berendezds eloltotta.
Palotr{s teleptil6sen melldkdptilet 6s lak6haz tet6szerkezete gyulladt ki. Attzoltrisa soran 3 db
prob5n-butin gazpalack felrobbant. Szem6lyi sdrtilds nem tortdnt.
Aprilis h6napban M6trakeresaes 6s Galyatet6 kdzdtt nagy esem6ny sz6mri fa:{g lehasadris,
fakid6l6s felsz{mol6sa, forgalmi akad6ly megsziintet6se volt.
MdffaszentliszL6 telepiil6sen 180 m2-es faszerkezetli sz6llas jellegu 6piilet gyulladt ki, a
tiizben 1 db probdn-butrin g64a1ack felrobbant. Szem6lyi s6nil6s nem t6rt6nt.
Jrinius h6napban Kisbagyon ktilterfletdn 5 ha l6bonrill6 bibor here 6s 5 ha tarl6 6gett.

Gyakorlatok:
Gyakorlatok eltalaban az 6ves gyakorlattervben szerepl6 helyszinen 6s idopontban kertihek
v6grehajtilsra, 6s minden esetben megfelelt min6sit6st kaptak.

1

2

4

67

1

500
1

Cim: 3060 Pitszt6, Kdlcsey rlt 37.
Telefon: +36 (32) 418-456 Fax: -

E-mai[: htp.paszto@ katved.gov.hu

Kateg6ri6h oz tart6z6 6rt6k:

22

21

500
I 2

23

3

123 19s8068

ffiffi
'W:,uW

lrI*a*.1d7.'
NI],:irri : s)iuttl lrJg,tii

1
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A gyakorlatok elSkdszitdsdben, vdgrehajtds6ban ds ellenorz6s6n tdbb alkalommal reszvett a
KVMB a trizolt6parancsnok mellett.
A gyakorlatok v6grehajtbsa az al6bbiak szerinti volt:

. Helyismereti gyakorlat: 36 db,

. Szitu6ci6s begyakorl6 gyakorlat: 15 db,

. Helyi szintii ellenorzo gyakorlat: 6 db,

. Muszaki mentdsi gyakorlat: 15 db,
r Megyei ellenlrzo gyakorlat: I db.

Ellendrz6sek:
A kd*"rtdti tzolgitlat szervezdse 6s ell6tasa, aszolg6lattr6lt6s 6s a gyakorlatok az al6bbiak
szerint keniltek ellen6rz6sre:

o BM OKF MEO: I db,

. NMKI: 26 db,

r ST KvK: 44 db,

o PT PK: 123 db.
A 194 db ellen6rz6s sor6n felt6rt hidnyoss6gok megsztintet6sdre minden esetben a sziiksdges
intdzkeddst megtetttik, melynek eredmenye pozitiv fejl6dds volt.

Ill.Polgiri V6delmi Szakteriilet

A P HTP m(rkdddsi tertilet6n 2017.08.31-ig 1 fo KVMB miik6ddtt Paszt6n a P HTP
dpriletdben. A tiizolt6parancsnok 6s a KVMB folyamatosan be vannak vonva az i*egrtit
hat6s6gi munk6ba.
V6grehajtottuk a telepiildsi kdteles polg6ri v6delmi szervezetekkel kapcsolatos felkdszit6st.
Kdzremiikddtiink a kdzbiztonsd,gi referensek tov6bbkdpzdsdn, a jar6si ment6szervezetek 6ves
ism6tl6 gyakorlat6nak v6grehajtas6ban.
Felk6szitettiik a kataszh6favddelmi ifiusigi versenyre a Miksz6th Kilman Liceum csapatat.
R6szvettiink a kitl6nb6zo gyakorlatokon (Convex, telepiildsi vesz6lyelh6ritasi terv gyakorlat,
tdrzsvezet*si, 6rtesit6si, berendel6si, stb.), szir6napr6b6kon, a ktlresem6nyek kezel6sdben,
illetve elharitrisiban 6s az e1len6ru6seken.

Jelen voltunk a vizfolydsok, patak medrek 6liapotanak felm6r6se c61jib,61 tartott helyszini
bejarrisokon a KDV-VizIg-gal egyiitt. Felmdrttik a vizelvezetl rendszerek aktu6lis illlapotht
az ST KvK illet6kess6gi teriilet6hez tarLoz6 teleptil6seken, a polg5rmesteri hivatalokkal
egytittmukodve. R6szvetfiink a Zagyvakis vizfolyds ellen6rz6s€n.
P i$zt6 v6ros Kitelepitdsi-befogadasi tew6t lepontositothrk.
Felk6sztilhink a rendkiviili id6j6r6s miatt jelentkez6 feladatokra (h6s6griad6, t6li id6j6rds).
Lepontositoffuk a meleged6 helyeket, a kritikus ritszakaszok felmdr6s6re szervezett koz6s
bej ar6son rd szvetttink a kozritkezel6 munkatirsaival.
Folyamatosan v6grehajtottuk a katasrtr6favddelmi kdz6ss6gi szolg6latra jelentkezo
ktizdpiskolai hallgat6k felk6szitdsdt.
Bemutat6kat tartottunk iskolai ds teleptildsi rendezvdnyeken, rendszeresen fogadtunk 6vodai
6s iskolai l6togat6 csoportokat a laktany6ban.

C[m: 3060 P6szt6, Kdlcsey [t 37.
Telefon: +36 (32) 4L8455 Fax: -

E-mail ; htp.paszto@katved.gov. hu
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IV.Iparbiztons6gi Szakteriile t

Kcjzremrikddttink az iparbizt6ns6gi feladatokban, elsosorban az ADR ds RID ellenorz6seken,
yalamint a viztigyi feladatokkal kapcsolatosan.
P HTP mindharom szolgiiati csoportja reszere a vesz6lyes 6rusztillitfus tapasztalatair6l 6s azirrarbiztonsdgi szakterlilet aktu6lis k6rddseir6l el6adiis, foglalkozris keriilt megtartasra.A felettes szervek 6lta1 kdrt IB szaktertiletet 6rint6 a-datszolg6ltat6sok, 

-inform6ciok 
(p1.kritikus infrastruktura,-szolgiitat6k stb.) osszegyrijtds6beq ualurirt az eyhez kapcsolod6

s zem ldken, ellenorzdseken fol yamatosan r6szvettrink.

V.Ilat6s:{gi tev6kenys69

A P HTP drintett rillomanya rdszdre a ST KvK Hat6s6gi oszt6ly hat6sdgi tov6bbkdpz6sekettartott.
Az integr1Jt hat6s6gi feladatokba a ST KvK Hat6sdgi osztiiya rendszeresen bevonta atiizolt6parancsnokot ds a KVMB-6t, valamint a k6szei6ti 6llom6ny a gyakorlatok sori{n attizvddekni el6frrisok betartr4srlt kiemelt figyelemmel kezelte, tov6bbri vdgrehajtottrik ak6mdnyttizekkel ds co m6rgezdsekkel kapcsolatos hat6s6gi iJadataikat.A KVMB kiemelkedS szerepet kapott i_Fry**r6-6; kdzszolgaltat6ssal kapcsolatostigyintdz6sben, valamint tcibb esetben a F6varosi Katasztrofavddeknl rgazgat6sig nev6benelj Aw a viztigyes ellendrzdseken.
Az sT KvK illetdkessdgi teriiletdn rendezett t6megrendezvdnyek eredmdnyes megtartas6bankdzremiikodt[nk.

VI.HYB feladatok

A Pdszt6i HVB-be kataszk6favddelni elndkhelyettesi feladatok ell6trlsara Cs6pe Zsolt tii.alezredes, Tiizolt6parancsnok van kijeldlve. opolcsik I;d" ;. tfi. zitsil6s KVMB-6s a HVBkatasztr6favddelmi munkacsop or[eb;van beosztva.A rryB feladatainak ellStis6ban sztiksdg szerint 6s m6rt6kben a p HTp folyamatosankdzremtlkod<itt.
A HVB az 6ves munkaterv6ben tervezett kett6 rendes til6s6t megtartott4 Cs6pe Zsolt ttt.alezredes azokon minden esetben reszt vett 6s rendszeresen napirendi javaslatokat terjesztettel6 az aktu6lis megeloz6 vedekez6si feladatokra val6 eredmdnyes felk6szul6s 6rdek6ben,melyet a HVB elfogadott. Rendkiviili til6s megtartrisiira nem volt sziiksd g, a,ranem kertiltsor.

Cirn: 3060 pdszt6, K<ilcsey rit a7.
Ielefon: +36 (32) 418-45G Fax: -

E-mail : htp.paszto@katved.gov.hu

Sz6khely Ul6s id6pontja
HVB katasztr6fav6delmi elntik-
helyettesi eldterjeszt6sek
tartalma

El6terjeszt6sekkel
kapcsolatban
hozott dtintAs
tartahna

P6szt6 2017.04.19. 08.30
6ra

1. Beszrimol6 a ST KvK 2076. evi
Elfogadva
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A HVB folyamatosan kapcsolatot tart az 6nkorm6nyzatokkal.

A szabadteri tUzek, kanikula&6s6griad6, t61i felkdsziil6s 6s a huilad6ksz6llit6ssal kapcsolatos

feladataink vdgrehajt6sa soriin a HVB segitsdg6t kdrtiik, hogy az onkormanyzatok sz[mi"ra

moghatfuozott-feladatok teljesiiljenek. A 
-kdzbiztonsigi 

referensek 6ltal jelentSsen javult a

kapcsolattart6s 6s feladat v6grehaj t6s.

A HVB szfimtra rendszeresen megkiild6sre kertiltek az NMKI negyed6ves veszdlyhelyzeti

progndzisai 6s a bev6l6s vizsgrilatok, tov6bb6 ST KvK havi Mtveleti Tervei 6s azok

,egi"Uu;tararol s2616 jelentdsek. EzAltal biztositva volt, hogy a HVB Eln6k megfelel6

tdj eko ztatAsban r6s zestilj 6n ez iranyti an-

A HVB-vel j6 munkakapcsolatot tarhrnk.

YlI.Humfn

A humrin feladatokat az NMKI hum6n szaictertilet vdgzi.

Azlgazgatos6g Sllomanytiblajaalapjan P HT rendszeresitett lltszdma nem kertilt 100 %-ban

feltOltesre (nincs tr2olt6pararrcsnok-helyettes), de ez a miik6d6st nem d<adiiyofia' A KVMB
201'l.09.0I-161 a BM OKF-re van 6trendelve, feladatainak ell6t6s6t a tilzolt6parancsnok, a

polgari v6delmi fetugyet6 6s a ST KvK tdbbi KVMB-s lStja el.

A sZem6lyi v6ltozasokkal kapcsolatos munkakori leirasok elkdsztiltek.

A P HTP szem6lyi 6s targyi feltdtele biztositott volt-

Nugy figyeknet forditottunk a teljes szem6lyi allomany hivat6studat6nak er6sitdsdre, az

"gyreg". 
csapatszellem kialakitasAra, aszakmai kompetencirik n<ivel6s6re.

l, 
"We^ 

teljesihn6ny-6rt6kel6sek et az eloirt hatarid6kben vdgrehajtottuk.

neszvltnini< a kdzponti, tertiLleti 6s helyi hat6s6gi tov6bbkdpz6seken, a felk6szit6seken, az

eg6szs6 giigyi szflrSvizs gilaton 6s PAV vizs g6laton.

A pszicholOgiai 6s az 6ves orvosi sztir6vizsgilaton, tov6bbd afutkaialkalmass6gi felmdr6sen,

vaiamint a fel6ves sz6monk6r6sek sor6n mindenki megfelel6en teljesitett.

A p HTP-6n a rendkivtili 6s ism6tl6d6 munkavddehni oktatasokat, a Tov6bbkdpz6si Tervben

l6v6 foglalkozasokat megtartottuk. A munkav6delmi vizsgakdtelezetts6gnek az etintett

szemdlyik eleget tettek, az eglszs€,gvddetmi megbizottmegfelel6en ell6tta feladat6t.

Sikeresen szerepelhink a ktil6nb6z6 szakmai ds sport versenyeken.

Cfm: 3060 Pdszt6, Kolcsey 0t 37.

Telefon: +36 (32) 418-456 Fax: -

E-mail: htp.paszto@ katved.gov.hu

2. Besz6mol6
villitmirviz- €s

felk6sztil6s6rol.

aST
belviz

KrrK
elleni

P6szt5
2017.10.09. 10.00

6ra

1. A teli idoj6r6sra val6

katasztrofar,6delmi felk6sztildsi
feladatok.
2- A tavxzi 6r- 6s belviz elleni
felkdsztil6srol.
3. A tavaszi erd6- 6s

v egetbci6titzek megel5z6s6re val6
felk6sztilesi feladatok.

Elfogadva



Rendszeresen reszvetttink a kril.nb ozo szaknai ds sport versenyeken.Az elmirlt dvben szolgdlaton kiviili uur"r"t I esetben kdvetkezett be, felmentdsi nappal j6r6,szolgiilati kcitermekker <isszefiigg6-, valamint f.h;re;- nappal nem jfu6 szolgdrarikcjtelmekkel cis"szeftigg5 baleset nli, tl.tert p HTp 6llominy6ra vonarkoz6an.

Gdpj rirm iiveink miiszaki ril lapota m egfel el6.
Rendelkezrink:

IlLOsszegz6s

A gazdasilgi feladatokat az NMKI
Kdlts6ghatdkony miik6desre a telj
el6tt tartottunk

Cim:3060

LL

VIII.Gazdas{gi

Piiszto, Kolcsey dt 37
Telefon: +36 (32) 41g_456 Fax: _

E-mail: htp.paszto@katved.gov. h u

el.
amit szem

' i db 2006-os gyiirtrisri Mercedes ATEGO 1628 TLF 4000 gdpjermiifecskenddvel,
' 1 db 1998-as gyartasri Nissan Navara 2.4TD erd6ttizes krilcinleges szerrel.Elv6gearik a gazdasigi, miiszaki retaautuintut, .6.zv"ttil-aleltirozisban, a selejtez.sben,

:!trtr;szem16k 
vdgrehajtris6ban. Eivdgezriik 

^ 
*;;:" tdli ritrillast 6s a gepjrirmrivek

A biztonsrigtechnikai fehilvizsgrilatokat a ST HTp rillom6ny:iban ldv6 megbizottMiiszakiBiztonsiigi Tiszt 6s az NMKimtiszuki,";t" I"#il" csak ds kizdrolag 6rv6nyesfelr'ilvizsgalattal rendelkezti esrk<izok kenrltet niii^i^. e, egyeni vdd6eszk.zcik,kisgdpek foliirvizsgrilat6t rendszer"sen:rreg.et!19tt t.-ar-Jgveri v6{ieszkoz<;k csereie azelhasznril5dris tekintetdben p HTp vonaii<"rd6b* f"iy#utor* megt6rrdnik az NMKIGaz!7gasi lgazgat6-helyettesi .r"*"r.i iranyitas6val.A Mtiszaki Biztons6gi Tiszt a KvMli bevonds6val kiemelt figyermer forditott amunkavddelmi' mfiszaki, egdszsdgtigyi ds egydbvonatkoz6 
"ioi.,i"ot 

vdgrehajtiisara.Az elhelvezdsi k.nihnonleink .Ig[1.i6"51 foryu*utoruo rig**rt karbantartasi, felijitdsimunkdkat (pl. konyha burkoliisa, hiyisJgek fest6se).

c6lunk akatasztrofav'ddelmi rendszeren behil a tcirv6nyben meghat6rozott feladatok el*itiisaraa P HTP allomrinyanakhat6kony et 
"t.arery"" f"-Iil;;fe", gg"r. megferelo feladat epit6s,valamint a szoros egytittuntikdids biztositiisa a p HTp,-;'sT KvK -d, 

*Nrurrcr k6zdn,valamint az integtiilt hat6srigi r"taaatot< vonatkoz6s itban a hatdkony megel6zdsi feladatokvdgrehaj&isriban val6 rdszvdtel, az elharithat.1il 4;:;;nlek ferszrimoliisa. Kiemert cdlunktov6bbra is a magas szinvonalti szakmai munk avegz€se.A-Leszimol6 fejezetei megmutattiika 2017-es dv el6rt eredm6nveit, amik uiroiitii?, G;- ; ervrirt felad.,tJ-ueg."u ajtas.t
;:;:frff]"sen 

teljesitetttik. A tortselrratemny luraarr-oa,lo p nrp-dn is kiemelt cdlkdnt
A felettes ds tiirsszervekkel, dnkorm:inyzatokkal, egy6b szervezetekkel j6 munkakapcsolatkeriilt ki6pft6sre' melynek megtafias; r..yt"sztese ;dd; i, ionto, feraaat,nk. eiatorsaggatj6 kapcsolat kertilt kialakitasl, sok i#pulesen bemutatot u, ,*onunt 6s a laktany itban azoda l6togat6 dir{koknak, 6v5ddsoknak, erieklod6t 

"t -"g.""** a technika eszk<jzoket 6srdvid el6adasokat tartottunk munkdnla6l.
A kozbinons6g er6sit6se kiemelt szu"p P HTp feladatell6tasaban. A p HTp r€sziremeghat6rozott cdlok teljesriltek, tovdbbra is tcir"teaniini' t"tt ana, hogy a p HTp



I

\

feladatell6t6sa minden koriilm6ny figyelembevdteldvei tov6bb erositse az 6llampolgr{rok

k$zbiztons6g drzet6nek ndveleset, a katasztr6fav6delem egys6ges szeruezetlnek pozitiv

megit61dsdt,1ov6bb6 a magas szinvonalu szakmai munka vegzdset, melyhez elengedhetetlen'

trogy 1 Ot kepzett szakemberek le gyenek a p aranc snoks6gon'

zoll-aw ii kiemelt figyelmei forditotnrnk a vddelmi igazgatisi feladatok el76t6sfua, a

polg6nnesterek 6s a HVB Elncik vedelmi rgazgatfsi tev6kenys6gdnek szakmai segit6s6re. A

iet"Ipueri 6nk6ntes ment6csoportok rendszerbe 611it6sa altal a lakoss6g kdzbiztons6ga tovSbb

,-ro*k"d.tt. A gyakorlatokba, kdpzdsekbe 6s sztiks6g szeri:rt a kflresemdnyek elh6rit6s6ba be

t"tt ,orri 6t""t Or a, 6fE-tlt is. Kiemelt feladat, hogy tovibbi teleptilesi 6nk6ntes

ment6csoportok legyenek ldtrehozva 6s megfelel6en kik6pezve. P HT miikdd6si teriilet6n

jelenteg u Henao.:Onkdntes Tiizolt6 EgyJsiilettel 6s a Kur*.t Speci6lisment6k oTE-r'el

van egytttmiikdd6si meg6llapodSsunk'

rci"-Iit feladatunk ,olt, hogy a vezetoi, iranyft6 munk6t, annak tudatoss6g6t 6s

"reamenyers6g6t 
fejlessztik. A vezet6i eilen6rz6sek mennyis6g6t igen jelentSsen ndvelttik,

valamini ezzei egyitt azok min6s6g6nek javit6sara is odafigyeltunk. Az ellenorzesek sordn

tapasztalt irianyossagok megmutattfk, hogy mely teriiletekre kell tobb figyelmet forditanunk

6s ennek megielel6Jn hajtjuk vegre z 2018-as 6vi tov6bbk6pz6seket. Az ellen{rz6sek sor6n

feltdrr hi6nyis6got megiitintet6s6re tov6bbra is fokozott figyelmet forditunk'

Tovabbra is tiemett fel-adatunk a szabadteri veget6ci6-ttizek sz6mSnak alacsonyan tart6sa,

cs6kkent6se.
Kiemelt feladat volt a halalos ds s6rtil6ses tilzesetek csdkkentds6vel kapcsolatos teend6k

v6grehaj uisa, eload6sok tart6sa.

Xu"gy tr*ggiyt n"ty"ztink az 6llomany egdszs6giigyi allapot6nak megorzds6re, javit6sara,

ennek 6rdek6ben ,16*o, sportol6si lehet6s6g lett biztositva rdsziikre, melyek hatasara

sportversenyeken rendszercsen sikeresen szerepeltlink 
.

A p HTp teljes szem6lyi 6ilomany a iitatvdgrehajtott feladatok jelentosen hozzhjit'altak, hogy

^ Katasztrbfavddeiem szerveietdt6l elvSrtan pozitivan vfltozzon a kozbiztonsdg.

Szlogentinknek 2017-ben ism6telten teljes m6rt6kben eleget tettirnk, hiszen a ST KvK

illetikessdgi tertilet6n, ide 6rtve P HTP tev6kenys6gdt is, 6rv6nyestilt a ,,Magyarorszdg

s zo I galat6b an a kdzbiztons6g6rt " -

Tisztelt K6pvisel6 Testtilet, a fentiek figyelembe v6tel6vel k6rem a Pfszt6i Hivatisos

Tiizolt6-paiancsnoks{g}Afl.6vi tev6kenys6g6r6l sz6t6 beszimol6m eHogadisdt!
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