
(iar{b Ktizs69 Onkorminvzata
K6pvisel6-tcstiilet6nek
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K6sziitt: Garib Ktizs6g Onkormrinyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2019. {prilis 9. napj:ln
megtartott nyilt iil6s616l

3. szimri



JEGYZ O KONYV

Kdsztilt: Gar6b Ktizsdg Onkorm5nyzata K6pviselo-testiilet6nek 2019. iprilis 9. napj6n a Gar6bi
Faluh6zban megtartott nyilt ii16s6r6l.

Jelen vannak Kov6cs Zolt5n polg5rmester
alpolgermesterNagy Antalnd

Tal6cskozasi jpggal rdlzt vesz: dr. Turza Csaba J6zsef legyzo

KovScs Zohin polg6rmester kdszdntdtte a jelenl6voket. Meg5llapitotta, hogy a k€pviselok koziil Szegi
Szabolcs tivol maradt, a testtilet hatiirozatkdpes. Megkdrdezte, hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel
a kdpviselok egyetdrtenek-e, van-e javaslat tovibbi napirendi pont felvetel6re. A testiilet egyhangilag
elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirend

l. Javaslat a telepiil6si timogatSsokr6l, a szemdlyes gondoskodist nytjt6 szociillis is
gyermekj6l6ti ell6trisokr6l s2616 412016.(1X.05.) dnkormiinyzati rendelet m6dosit6sdra
Eloteriesa6: Kov6cs Zolt6n polgirnrester

2. Javaslat sz 6tkeztet6s nyersanyagk<ilts6geirol 6s t6rit6si dij616l sz6l6 rendelet megalkotisAra
Eloteriesao: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

3. A falugondnoki szolg6lat szakmai programjiinak elfogadiisa
Elo esro: KovScs Zolt6n polg6rmester

4. Javaslat az Onkorminyzat 2019. 6vi kdzbeszerz6si terv6nek elfogadisdra
EloteriesZo: Kov5cs Zolt6n polgSrmester

5. Javaslat a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6s6g Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6g6nek 201 8. 6vi trij6koztat6jSnak elfogad6sira
El6terjeszt6: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

6. Javaslat a P6szt6i Hivatasos Tiizolt6-parancsnoks6g 2018. 6vi tev6kenysdg6rol sz6l6
besziimol6 elfogadiisiira
Eloteriesao: KovScs Zolt6n polgSrmester

7. Egyebek

Nanirendi non tok t{rsyalisa

L Napirend

Javaslat a telepiildsi timogatSsokr6l, a szem6lyes gondoskodist nytjt6 szocirilis 6s gyermekj6l6ti
elliitesokr6l sz6l6 41201 6.(1X.05.) 6nkorminyzali rendelet m6dosit6sAra

Kov6cs Zolt6n polgSrmester 1]6jeko^atta a k6pvisel<,-testiilet tagjait, hogy a N6grid Megyei
Korm6nyhivatal Szocirilis 6s Gy6miigyi Oszti ya ellenorizte a falugondnoki szolg6ltatist, 6s az
ellen6rz6s sor6n meg6llapitotta, hogy az <inkorm6nyzat fenti rendelete nem tarta'lmazza a falugondnoki
szol96ltatis tj kieg6szito feladat5t, m6gpedig,.az egy6b szociSlis 6s gyermekj6l6ti alapszolgiiltat6sok
biaositisSban val6 kcizremtiktjd6s ,,-t. A rendeletet ki kell eg6sziteni tovitbbA azzal is, hogy a
,.falugondnoki szolgeltat6s t6ritdsmentesen bitositott szolg6ltat6s".
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A rendelet m6dosit6sinak tervezetdl rnindenki megkaphatta. 6ttanulm6nl ozhatta (1.szimf mell6klet)

A polgdrmester k6rte a kipviselti,k eszreviteleit, hozzSsz,6l|sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselok egyetdrtettek a polgrirmester eloterjesztds6vel.

A kepviselolestiilet egyhang ag - 2 igen szavazallal az al|bbi rendeletet alkotta:

Garrib Ktizs6s Onkorminvzata Kipvisel(j- tesl iilet ('ne k
2/2019.(IV.l0.) tinkorminvzati rendclete
a telepiil6si t{mogat{sokr6l, a szem6lyes gondoskodist nyfjt6 szociilis 6s
gyermekj6l6ti ellitrisokr6l sz616 4/2016.(IX.05.) tinkorm6nyzati rendelet
m6dositris616l

Javaslat sz 6tkeztetds nyersanyagk6lts6geirol ds t6rit6si dij516l sz6l6 rendelet megalkot6s6ra

Kov6cs Zolt6n polg6rmester elmondta. hogy a napirendhez kapcsol6d6 eloterjesadst a meghiv6val
egyiitt mindenki megkapta, Sttanulm6nyozhatta ( 2. szimli, mell6ldet ). A tdritdsi dijat a fenntart6
t6rgy6v 6prilis l-jdig 6llapitja meg. A t6rit6si dij risszege nem haladhatja meg a szolg6ltatrisi
6nk6ltsdget. Gar6b OnkormSnyzata jelenleg hat6lyos rendelet6l 201S-ban alkotta meg, azonban
jogszabrilyi k6telezettsdgnek eleget t6ve a feliilvizsg6lta aa.
A polg6rmester elmondta azt is, hogy a rendelet 1. szimri melldklet6ben szerepl6 szoci6lis 6tkezes 6s
eMdkihord6s szemdlyi tdrit6si dija m6dosul, emelkedik.

A polgrirmester k6nc a kdpviselok dszrev6teleit- hozzisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A kdpvisel6-testijlet tagjai egyet6rtettek a polgermester eloterjesa6sdvel 6s egyhangtlag 2 igen
szavazaltal - az al6bbi rendeletet alkotta:

Garib Ktizs6p 6nkorminvza ta K6pYisel6-testtlet6nek
3/2019.(lV.l0.) iinkorm6nvzati rendelete
az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei161 6s t6rit6si diji16l

rendelet ajegyzokdnyx 2la szimt melldklete

A falugondnoki szol96lat szakmai programjiinak elfogadrisa

Kov6cs Zoltin oolg6nnester elmond 1a. hogv a napirendi ponthoz kapcsol6do el(iter-jesztcst a

meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta ( 3. szrimri mell6klet ). A falugondnoki
szolg6lat szakmai programjAt - melyet a k6pviselo-testi.ilet 2010-ben fogadott el a Nogr6d Megyei
Korminyhivatal Hat6srigi Ftiosa6ly SzociSlis 6s Gy6mtigyi Oszt6lya, valamint a Szoci6lis ds

Gyermekv6delmi Foigazgat6srig hat6siigi ellen6rz6se sor6n felfirt hi6nyoss6gok miatt sztiksdges
m6dositani. JogszabSly v6ltozisok tdrt6ntek, melyet a szakmai program elk6szitdsekor figyelembe
kellett venni.

A polg6rmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzisz6llsait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselo-testtilet tagjai egyet6rtettek a polgrrmester el6terjeszt6sivel.

rendelet ajegyz6kdnyv l/a sz6mt mell6klete

2. Napirery!

3. Napirend



A K6pviselo-testtilet egyhangrilag - 2 igcn szavazatlal - az alibbi hat6rozatot hozta

(iarrib Ktizs6s Onkormd nyzat K6pr isel6-testiilet6nck
5t2019.tv .9. szimI hatfrozata
a falugondnoki szolgilat szakmai programjinak clfogadisi16l

Gardb Kdzsdg Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testtilete fgy hatArozott. hogy Gar6b
lalugondnoki szolgelat szakmai programjAt a csatolt 3. szrimt mcll6klet szerint
elfbgadja.

A kdpviselotestiilet felhatalmazza a polgarrnestert, hogy a testiilet d6ntds6r6l
6rtesitse A N6grid Megyei Korm5nyhivatal Hat6siigi Foosa6ly Szoci6lis 6s

Gyrimtigyi Osztrilyrit ( 3 100 Salg6tarj6n, RSk6czi rit 36.) 6s a tov6bbi sziiks6ges
int6zked6seket tegye meg.

Hat6rid6: drtelemszeni
Felelos: Kov6cs Zolliin polg6rmester

4. Napirend

Javaslat az Onkorminyzat 2019. 6vi kiizbeszerz6si terv6nek elfogadi4s6ra

Kov6cs Zolt6n oolg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesZ6st a

meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, Sttanulminyozhatta ( 4, sz6mri mell6klet ).
Jogszabiily szerint az adott 6v m6rcius 31. napj6ig kell elfogadni az dnkormenyzat k<izbeszerz6si
terv6t. Ennek a kdtelezetts6giiknek tesznek most eleget.
A kcizbeszerz6si lerv 6vkozben m6dosithat6.

A polg5rmester k6rte a kdpviselok 6szrev6teleit, hozz5sz6lisait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselo{estiilet taglai egyet6rtettek a polg6rmester el6terjesa6s6vel.

A k6pviselo-testiilet egyhangLilag - 2 igen szavazattal - az alir}bi hatirozatot hozta:

Gartb Ktizsee Onkormdnvzat K6nvisel&testiilet6nek

Car5b Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete, mint dcint6shoz6 testiilet a

k<jzbeszerz6sekol sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t<irv6ny 42.$-a alapjAn az
Onkorminyzat, mint aj6nlatk6r6 iital 2019.6vben tefoll.tatand6 krizbeszerz6si
eljrirrisok 6r'es tervdt a 4. szfmf mell6klet szerint j6v6hagyja.

A k6pvisel5+estiilet megbizza a polgdrmestert, hogy az esetlegesen
kdzbeszerz6ssel 6rintett fejleszt6seket beruh6zasokat kis6rje figyelemmel.

FelelSs: Kov6cs Zoltrin polg6rmester

Hatririd6: folyamatos

Javaslat a N6griid Megyei Katasztr6favddelmi Igazgat6sig Salg6tarjrini Katasar6fav6delmi
Kirendelts6g6nek 201 8. 6vi t6j6koztatoj6nak elfogad6siira
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6/201 9.(IV.9.) szimf hatirozata
2019. 6vi kiizbeszerz6si terv16l

5. Napirend



Koviics Zoltin ools6rmester elmondta , hogy a napirendi ponthoz tanoz6 elolerjesztdst ( 5. szrlmt

mell6klet ) a mcghiv6val egyntt mindenki megkapta, 6ttanulnl6nyozhatta.

A polg6rmester ismertetle a Nogr6d Megyei Katasztr6favidelmi lgazgat6siig Salg6tarjriLni

KatasAi6f'avidelm i Kirendeltsdge 2018. tev6kenysdg6rol sz6l6 t6jekoztat6t. melyet jaYasolt

elfogad6s6ra a K6pviselo-testiiletnek.

K6rte ajelenlevok dszrev6teleit, hozzitszol|sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselo-testiilel tagiai egyetirtettek a polg6mrester eloterjesadsdvel 6s egyhangtlag 2 igen

szavaza1ftal - az alitbbi hat6rozatot hozta:

Gar:ib Ktizs6e Onkorminyzata K6pvise16-testiilet6nek
7/2019.(IV.9.) szirmri hatrirozata
N6gr:id Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6srig Salg6tarjini Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6ge 2018.6vi tev6ken-v-s6g6r6l sz616 t:ij6koztat6 elfogadisA16l

Hat6rido: 6rtelemszerri
Felelos: Kov6cs ZoltAn polg6rmester

6. Napirend

Javaslat a P6szt6i Hivatiisos Tiizolt6-parancsnoks6g 2018 6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6 beszimol6
e lfogadfsira
El6teriesa6: KovScs Zolt6n polg6rmester

Kov6cs Zoltin polg6rmesler elmondta . hogl'az elozo napirendi ponthoz hasonl6an a napirendi
ponthoz kapcsol5d6 el6terjesadst a meghfv6val egytitt mindenki megkapta, afianulmanyozhatta ( 6.
szimri mell6klet ). A PAszt6i Hivat6sos Tiizolt6parancsnoks6g 2018. dves tev6kenys6gdnek
beszr{Lmol6j6hoz kiil<indsebb hozzdfiizni val6ja nincs.
A polgirmester elmondta azt is, hogy a megk0ld0tt kis6ro lev6l szerint a kirendeltseg vezeto kirte,
hogy a napirendi pontok tirgyal|sira kiitdjenek neki meghiv6t annak 6rdek6ben, hogy sz6beli
kiegeszit6st tudjon tenni a besz6mol6val kapcsolatban. A polgirmester szerint a t6jdkoztat6k itfogoan
tartalmaa6k a 2018. 6vi tevdkenys6gtiket, ez6rt nem ig6nyelt6k a sz6beli tiij6koztat6st

A k6pvisel6-testiilet egyhangflag - 5 igen szavazattal az al5.bbi haterozatot hozta

Garrib Kiizs6g Onkorm6nyzata K6pviscl6-tcstiilet6nek
8/2019.(IY.09.) szimri h atiror.lta
a l'riszt6i Hivatisos Tiizolt6parancsnoksig 2018. 6ves tev6kenysrig6r6l sz6l6
beszimol6 elfogadisi16l.

Gar6b Kcizscg Onkormdnyzata Kepviselo-testtilcte igy hatArozott, hogy a csatolt 6.
szimf mell6ldet szerint elfogadja a Piisaoi HivatS,sos T[izolto-parancsnoksag 201 8.

6ves tevdkenysdgdrol sz6l6 besz6mol6j6t.
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Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete tgy hat6rozott, hogv a csatolt 5.
szimri mell6klet szerint elfogadja a N6gr5d Megyei Katasztr6fav6delm i Igazgat6sig
Salg6tarj6ni Katasztr6favedelmi Kirendeltsdge 2018. 6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6
trj6koztat6t.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy trij6koaassa a N6gr6d
Megyei Katasztr6fav6delmi l9azgat6se9 Salg6tarj6ni Katasztr6favddelmi
Kirendeltseg6nek kirendelts6g-vezet6j6t a testtilet dcint6serol, ds a tovibbi sziiks6ges
intdzked6seket tegye meg.



A kdpviselotestiilet f'elhatalmazza a polgarmestert, hogr tiijdkoaassa a N6gr5d Megyei
Katasartrfavedelm i Igazgat6seg Salg6tarjdLni Katasztr6fav6delmi Kirendelts6g6nek
kircndeltseg-vezetojet a testlilet dcint6sdrol, 6s a tov6bbi sziiksdges int6zkeddseket
tegye meg.

Ilatirido: drtclemszr:r[i
Felel5s: Kovilcs Zolten polgiirmester

Egyebek

A)
B)

PAlyizatbenyijlitsa tinkorm6nyzatok rendkiviili kieg6szito t6mogatiis6ra
Dr. Forrisi Ottok5r hrlziorvos javaslata, kdrdse

Szociiilis 6tkeaetds ell6tisira k6tott meg6llapod5s m6dositisac)

A)

Kor rics Zolthn polg6rmcster 6ko^at1a a k6pviselo-testtilet tagjait, hogy sztiks6gesnek tartja az

dnkormdnyzatok rendkiviili temogatisera p5,ly{zat benytjt6sdt annak 6rdek6ben, hogy az
rinkorminyzat mtikddok6pessdg6t megorizze. A pilyfuatba miikod6si kiadisokat lehet figyelembe
venni. Garib f6leg a kifizetetlen szoci6lis 6tkeztetdssel kapcsolatos szimliika ny[jtja be.

Gar{b Ktizs6s onkormi ta K6pvisel6-testiilet6nek
9/20 f 9.(IV.09.) szamlfi hatfrozat^
pfllyAzal benyijt{sa tinkorminyzatok rendkiviili tfmogatisra

Gar6b K0zs6g Onkorm5nyzata K6pviselo-testtilete, mint dont6shoz6 testtilet rigy
hat6rozott, hogy miikcid6si kiadiisainak finanszirozishra, mrikdd6k6pess6g6nek
megcirzdsdre, pilybzatot nytjt be Magyarorszitg 2019.6vi kcizponti kdlts6gvet6s6rol
sz6l6 2018. €vi L. t6rv6ny 3. mell6klet I. 10. ponlja szerinti dnkorm6nyzatok
rendkiviili t6mogatasr{ra.

HatSrid6: folyamatos
Felekis: KovicsZolt6npolgrirmester

B)

6cs ZoltA ester eimondta hogy Dr. Forresi Ottokiir haziorvos k6r6ssel fordult akdpvisel6-testiilet fel6 ( 7, sz6mri mell6klet ), miszerint lehet6s6g van a Magyar Faluprogram kerel6nbeliil palyrizatot benytjtani megl6vo orvos i rendelci feltjit6s6ra, hriszigetekdsdre nyil6szir6 cser6j6re,frit6s korszeriisit6sdre, tov6bbri rij orvosi Iakiis dpit6s6re. A p|lylzathoz 6ner6 nem kell. Arra kdri akdp l6-testtiletet, hogy t6rgyaljuk meg, 6s tiimogassuk pSlyizat beny tjtAsit.vlse
A pol gann ester elmondta, hogy 6 maxim6 lisan tiimogatja ennek a pdl yAzatnak a benyrijtrisit. azonbana tdbbi dnkormenyzat ddnt6s6 t, elsosorban Cserh6tszentiv6n dcint6sdt is figyelembe kell venni., mivel6 rendelkezik a legnagyobb tu lajdon16sszel

A k6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a piiyinat benyitjtesara 6s a
tovdbbi sztiks6ges intdzked6sek megt6tel6re.

A polgiirmester k6rte a k6pvisel6k 6szrevdteleit, hozzasz6litsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

L}:ffi':;:':if'r,Tffi;f*:T*::k a porgarmester javasratavar, 6s egyhangrirag - 2 lgen
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(iarib Kiizs6s Onkorm6nvza ta K6nvisel6-testiilet6nek
I 0/2019.(I\:09.) szimI hatiroz:rta

Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtiJete igy dont0tt, hogy elviekben
t6mogatja a Cserhdtszentiv6ni orvosi rendelo es orvosi szolg6lati lakis f'eltjit6s6t a

,,Magyar Falu Program" p6lyttzati kiir6sa szerint.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmeste( a tov6bbi sz[ks6ges int6zked6sek
megt6te l6 re .

Hatririd6: drtelemszerii
Felelos: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

c)

Kov6cs ZohSn Dolsdrmester tiijdkoztafla a kdpv isel6-testii letet, hogy a Szocialis 6tkeztetes ell6tisra
k6tdtt megellapod6s m6dositr4siit kczdem6nyezte a szol96ltat6 FRANKA 2000 Kf1.

A meg6llapod6s m6dositiis6nak a targya, hogy az ebddet 2019. m6jus l. napj6t6l brutt6 850 !'t /adag

egys6gdron kiviinja biaositani. tovrlbbri vdltozatlanul 1.000 Ft I Ala szrlllhrlsi koltseger szdmol fel.

A k6pvisel6-testiiletnek hat5rozattal kell hozz6jrlrulnia a megiillapodas m6dositisiihoz.

A polgdrmester kirte a kepvisel6k eszrev6teleit hozziisz6lilsait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pviselo-testiilet tagiai tiimogattak a megdllapodris m6dosit6s5t.

A k6pviselo+estti let egyhangrilag 2 igen szavazaltal az alabbi hatirozatot hozta

Gar:ib 6nkorminvzata K testiilet6nek
I l/2019.(IV.09.) szimri hatirozata
Szoci6lis 6tkeztet6sre kiittitt megillapodis m6dositisa

Garrlb Ktlzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete t6mogatja a FRANKA 2000 KFT-

vel ( 3060 P5sa6, F6 rit 74. ) - Szocirilis 6tkezlet6s biztosit6sira - kottitt megellapodes

m6dosites6t abban a form6ban, hogy az eb€d Lra brutt6 850 Ft/ adag dsszegben

kertili<in megriltapiliisra, a sz6llftris k<ilts6ge nem v6ltozik, marad 1 000 F'nap + AFA'

A kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a m6dositott me96llapod6s

alSir6siira. 6s a tovribbi sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re'

Hat6rido: 6rtelemszeni
Felelos: Kov6csZolt6npolg6rmester

Tdbb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el' a polgarmester irr megktiszonte a

rdszv6telt, 6s az til6st bez6rta.
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Dr. Turza
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KovScs ZoltSn
polg6rmester
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Gar6h K0zs6g Onkorm6nyzata Pol gernlesleretol

067 G rib Petoli ulca

telefon: 32l3 82-056. fax: 321382-026
oseg@gmail com

e-mail: csivan.korjegl z

2019. rilis 9. naDlan den) 14.00 6rira

iisszehivor.I

Az tl l6s helve: Faluh6z (3067 Garrib, Petofi utca 5.)

Napirend

Javaslat a teleptil6si trmogat6sok6l, a szemdlyes gondoskodiist nyrijt6 szoci6lis 6s

gyermekj6l6ti ell6t6sokr6l sz6l6 412016.(1X.05.) 6nkorminyzati rendelet m6dositSs6ra

Eloterjeszt6: Kov6cs Zolt6n polgennester

2. Javaslat sz 6tkeztetds nyersanyagk<ilts6geirol 6s tdrit6si dij616l sz616 rendelet megalkotdsdra
Elote eszl o: Kov5cs Zolt6n polg6rmester

3. A falugondnoki szolg6lat szakmai programj6nak elfogad6sa
El6ter.ieszto: Kovdcs Zolt6n polgSmester

Magyarorsz6g he lyi iinkormany zatair6l sz6l6 201 f ivi CLXXXIX' t6rv6ny 45

"rJr" 
O*ui *o,tdg OnkotmSnyzata K6pviselo-testiilet6nek iil6s6t

4. Javaslat az Onkorminyzat 2019.6vi kdzbeszerzdsi tervdnek etfogadiis6ra
Elrjterieszto: Kov 6cs Zoltin polg6rmester

5. Javaslat a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6s6g Salg6tarjrlni Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6g6nek 201 8. 6vi t6j6koztat6j6nak elfogadris6ra
El6terjeszt6: Kov 6cs Zoltin polg6rmester

6. Javaslat a P6szt6i Hivatdsos Trizort6-parancsnoksrig 201g. 6vi tev6kenys6g6r<ir sz6r6
beszimol6 el fogadiisSra

MEGHiVO

g-6ban foglaltak

Elo te ries^6: Kovdcs Zolt:in polg6nnester

7. Egyebek

A napirend fontoss6gera tekintettel megielen6sdre, aktfv k<izremtkrid6s6re feltdtlen szimitok.

/"r""
1c)lvlo
\%.,

Kov6cs Zolt6n
polg:irraester

Ganib,20l9.6prilis 3

;r$

lt

UI:i
^\'/



JELENLETI iV

Gariib Kdzsig 0nkormdnyzata Kdpviselo-testiilet6nek
2019. 6prilis 9. napj6n megtartott iildsir6l

Kovrics Zolt6n polgiirmester

Nagy Antaln6 alpolgiirmester

Szegi Szabolcs k6pvisel6

Tan6cskozisi jogeal r6szt vesz

dr. Turza Csaba J6zsefjegyz6

Lakossiig rdsz6rol megielentek
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( iarib Kiizs6g Onkormfnrzata K6pr iselii-testiilctInek
...,.12019, (1V.......) tinkormrinyzati rendelcte

A telcpiil6si timogatisokr6l, a szem6lyes gondoskodist nyrijt6 szocirilis 6s gyermekj616ti
ellit;isokr6l sz6l6 4/2076.(1X.5) tinkorminyzati rendelet m6dositisi16l

Gar6b Kctzseg 6nlonnzinyzatdnak Kdpviselo-testiilete
az Alapl6rveny 32. cikk ( 1 ) bekezdds a) pontjriban valamint a Magyarorszrig helyi

onkorm6nyzatair6l sz6l6 201 I . 6vi CLXXXIX. tcirvdny I 3. $ ( I ) bekezdds 8a. pontjriban meghaterozott
feladatkordbcn eljirva a kcivetkezoket rendcli el:

,,ll.l@ f) egr,db szocitilis ds gyermekj6liti alapszolgdltatdsok biztositdsdban val6
kdzremiikddis "

2.$ A R. az alibbi 12. $-sal eg6szi.il ki, 6s az eredeti 12.5-21.S szAmozAsa 13.$-22.$+e vSltozik:

,, 12 S. A Falugondnoki szolgdhotdst a kipt,isel6lesliilel inpgtenesen biztos[lja"

3.S Ez a rendelet a kihirdetds6t kdveto napon l6p hatrilyba 6s a hat6lyba l6p6st kdveto napon hately6l
veszti.

KovScs Zoltiin sk
polgSrmester

dr. Turza Csaba J6zsef sk.
jegyzo

l.S Gariib Kozs6g Onkormiinyzata KdpviselS-testiilet6nek a tcleptildsi td,mogat6sokr6l, a szem6lyes
gondoskodrist nytijt6 szocielis 6s gyermekj616ti elLit6sokrol s2616 41201r6.(1X.5) dnkormdnl zati
rcndeletdnek (a tovebbiakban: R.) I l.$ (2) bekezddse az al6bbi ponttal egdszi.il ki:



1/a szimi melldklet

Carabllrizseg Qnlormin-vza(a K6pvisel6-tcstiilct6nek
2/2019. (fV. 10.) iinkormrlnyzati rendelete

A telepiil6si tfmogatisokr6l, a szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szocirilis 6s gyermckj616ti
ellitisokr6l sz6l6 4/2016.(IX.5) tinkorminyzati rendelet mridositfsi16l

Gardb K<izsdg Onkorminyzat6nak K6pviselo-testiilete
az Alaptrirv6ny 32. cikk ( I ) bekezdds a) pontj6ban valamint a Magyarorszig helyi

dnkormSnyzatair6l sz6l6 201 I . 6vi CLXXXIX. tdrvdny 13.$ ( I ) bekezdds 8a. pontjdban meghat6rozofi
feladatkcir6ben elj6rva a ktivetkez6ket rendeli el:

1$ GarSb Kdzseg Onkorm6nyzata K6pviselotestiilet6nek a telepiilesi tSmogat6sokr6l, a szemdlyes
gorrdoskod6st nyirjt6 szocidLlis 6s gyermekj6l6ti elletesokr6l sz6l6 412016.(1X.5) onkormiinyzali
rerdelel6nek (a tovibbiakban: R.) 1 l.S (2) bekezddse az alibbi ponttal eg6sziil ki:

,,11SQ) f1 egtdb szocililis is gtermekjbliti alapszolgdltaldsok biztosittisdban val(t
kozrem kddds"

2$ A R. az al6bbi 12. $-sal eg6sziil ki,6s az eredeti 12.$-21.S szimozisa 13.$-22.$-re v6ltozik:

,, 12 !. A Falugondnoki szolgiltatdst a kipvisel1lesl lel ingyenesen biztosiljo"

3S Ez a rendelct a kihirdetds6t ktjveto napon l6p hat6lyba 6s a hatrilyba l6p6st kdveto napon hatrilyiit
veszti.

9t=

Kov6cs Zolt6n
polg6rmester
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Gar{b Kiizs6g O n korm inyzata K6pvisel6-testiilet6nek
........ /20 19. ( IV....... ) iin kornr:i nvzati rcndelct-lerlczete

az 6tkeztct6s nversanvagkiilts6gei161 6s t6rit6si dij:i16l

Gardb Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-tesliilete a szoci6lis igazgatSsrol es szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6

1993. 6vi IIl. tcirv6ny (tov6bbiakban: Szt.) 92.S (l) bekezd6s6ben, kapotr fe lhata lm azis alapjtn az Szt.
59.Q (l) 6s 62.$ (l) bekezd6sdben. meghatirozott feladatkdrdben elj6rva a krivetkez6ket rendeli el.

l.s

NyersanJ agktilts6g (norma)

(l) Szoci6lis 6tkez6s I adagrajut6 nyersanyagktiltsdg6nek AFA-val emelt risszege 1652 Ft.

Az iinkcilts6g a 3. szdmi melldklelbez keriilt meghatArozisra.

2.S

Tdrit6si dijak

( I ) Az 6tkez6st ig6nybe vev6k 6ltal fizetend6 napi t6rit6si dijak:

a) A szocirilis 6tkez6s szem6lyi t6ritdsi dija 2019. m6jus 3l-ig az l. szdm

meghatirozott jdvedelmi kateg6ri6k szerint meg6llapitott dij.
b) A szoci6lis 6tkez6s szemdlyi t6rit6si dija 2019. jrinius 1-t6l a 2. szrim

nreghatirozott jdvedelmi kateg6ri6k szerint meg6llapitott dij.

melldkletben

mellikletben

3.$

Zi16 rendelkez6s

Ez a rendelet 20 19. Sprilis I . napjSn l6p hat6lyba

4.S

Jelen rendelet hatrilyba l6p6s6vel egyidejiileg hatdlyiit vesai Gariib Kdzsdg 6nkorminyzata Kdpvise16-

testiilet6nek az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei161 6s t6rit6si dij616l sz616 2/2018.(1V.10.) tinkorminyzati
rendelete.

Garrib, 20l9.5prilis

Kov6cs Zolt6n sk.

polg6rmester
dr. Turza Csaba J6zsef sk.

jegyz6



Oregsigi
ny,ugdijminimum

200i,'/"-iE

201y,-t6l

A szoci6lis 6tkez6s 6s ebddkihord6s szem6lyi t6ritdsi dija

Onkorm6nyzat 5lt al fizete]c' szem6lyi

tbrit6.si hozzijirulis oh- a

I .sz6mI melleklet

Afdval novelt szemclyi tdrit6si
dij (Ft/adag)

z)s rtlaaag

450 Ft/adag

50%

0%



0regs6gi

nyugdijminimum

200%-ig

20lYo-t6l

Onkormiinyzat 6ltal fizetett szem6lyi

tetitesi hozz|jantl as Yo -a

A szoci6lis 6tkez6s 6s cb6dkihord6s szem6lyi t6rit6si dija

2.sz6rni rrell6klet

Af6val ndvelt szem6lvi t6rit6si ,

dij (Ft/adag)

300 Ft/adag

600 Ft/adag

50%

0%



3. sziimr-i melldklet

Szoci:ilis 6tkcztet6si dij alapja

6nktilts6ssz{mit{s

2018. 6vben az 6tkeztet6s teljes ktilts6ge
- Szemdly juttat6s 0
- Szoc. hj. 0

Viisiirolt dlelmiszer + AFA alapja (2018. 6vben teljestilt): 1.244.218 Ft

Osszescn:

BE,VETEL

2018. 6vi bev6tel (dllami tamogatiis)

1.244.218 Bt

Ellatottak szdma20l9. dvre tervezett 2 fti 25 I 6tkez6si nappal

1.244.218 Ft / 251 6tkez6si nap = 4.957 Ft/narr t3-E_: 1652 Ftlnap/f6.

KIADAS

166.080 Ft
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Gar:ib Ktizs6g 6nkorm{nvzata K6pvisel6-tcs( ii let6n ek
3i 2019. (lV.l0.) tinkormiinvzati rendelcte

az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei161 6s t6rit6si diji16l

Gar6b KOzsdg OnkormSnyzata K6pviselotestiilete a szociiLlis igazgatrisr6l 6s szoci6lis cllSt6sok16l sz6l6

1993. 6vi III. tdrveny (tovibbiakban: Szt.) 92.$ (1) bekezd6s6ben, kapott felhatalmaz6s alapjtn az Szt.

59. g (l) 6s 62.$ (J) bekezd6s6ben, meghat6rozott feladatkdr6ben eljirva a kdvetkezoket rendeliel.

r.s

Nyersanyagktilts6g (norma)

( I ) Szoci5lis dtkezis 1 adagra jut6 nyersanyagkdltsdg6nek AFA-val emelt dsszege I 652 Ft.

Az 6nkolts6g a 3. sz(tm melliklelber kertilt meghatirozisra.

2.$

T6rit6si diiak

(1) Az 6tkez6st igdnybe vevok 6ltal fizetend6 napi t6ritdsi dijak:

a) A szoci6lis 6tkez6s szem6lyi t6rit6si dija 2019. mijus 3l-ig az l. szdm

meghaterozott jdvedelmi kateg6ri6k szerint megiillapitott dij.

b) A szocialis 6tkez6s szem6lyi tdrit6si dija 2019. jrinius 7-t6l a 2. szdm

zeghatirozott jcivedelmi kateg6ri6k szerint megiillapitott dij.

melldkletben

ntelltkletben

3.$

Zf16 rendelkez6s

Ez a rendelet 2019. 6prilis I . napj6n ldp hat6lyba

4.$

Jelen rendelet hat5lyba l6p6s6vel egyidejiileg hat6ly6t vesai Gar6b Kdzsdg 6nkormbnyzata K6pvise16-

testtilet6nek az 6tkeztet6s nyersanyagkdlts6geirril 6s t6rit6si dijir6l sz616 2/2018.(IV.10.) dnkorm6nyzati

rendelete.

Garib,2019.6prilis 9
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dr.TurzaCsf.b
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Orcgsdgi

nyugdijminimurn

200%-ig

Onkormrinyzat iiltal fizetett szemdlyi

tdritdsi hozz|jirulls Yo-a

A szoci6lis 6tkez6s ds eb6dkihord6s szem6lyi t6rit6si dija

1 .szarn[r nrclldk]et

A ldval nrivelt szem6lyi tdritesi

dij (Ft/adag)

225 Fiadag

450 Ft/adag20106-t6l

50%

0%



Oregs6gi

nyugdijminimum

200%-ig

20|%-tol

Onkorminyzat 6ltal fi zetett szem6lyi

ter itesi hoz:,6j6ru1ls Yo-a

A szociiilis dtkez6s 6s eb6dkihord6s szem6lyi t6rit6si dija

2.szrimir melldklet

Af6val ntivelt szem6lvi t6rit6si

dij (Fttadag)

300 Ft/adag

600 Ft/adag

50%

0%



3. sz6mtr mell6klet

Szoci6lis 6tkeztet6si dij alapja

6nktilts6esz{mit:is

2018.6vben az 6tkeztet0s teljes kiilts6ge
- Szem6ly juttatds 0
- Szoc. hj. 0

Vdsarolt 6lelmiszer + AFA alapia (2018. dvben leljestilt): 1 .244.218 Fl

6sszesen: 1.244.218 Ft

BEVETEL

2018. 6vi bev6tel (dllami trimogatris)

Ell6tottak sziima 2019. dvre tervezetl2 fo 251 6tkez6si nappal

166.080 Ft

KIADAS

1.244.218 Ft I 251 6tkez6si nao = 4.957 Ft/nao 13 t6 - 1652 Ftlnaolfil.
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El6terjeszt6s
napirendi ponthoz

Garib Kiizs6g Onkorm{nyzata K6p'r'isel6-testiilet6nek

2019. riprilis ..........-6n tartandrl iil6s6re

A Falugondnoki szolgrilat szakmai programj:lrril

E16terjesztS: Kov6cs Zoltin polgirmestcr

Az el6terjeszt6st k6szitette: Nagl'n6 Kaszala Katalin Kitti aljeglz6

Tisztelt K6pvisclii-tcstiilet!

A N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Hat6s6gi F6oszt6ly Szocirilis ds Gy6miigyi Osztr{lya (
3 100 Salg6tarjrin, Rrik6czi tt 36.) 6s a Szociiilis ds Gyermekv6delmi F6igazgat6s6g ( I 132

Budapest Visegrddi rit 49.) hat6s6gi ellen6rzdst tartott Garab Kozs6g Onkorm anyzatAnitl a

Falugondnoki szolgdltatiis biztositiisa tertilet6n. Az ellenorues felt6rt hiiinyossdga kdz6tt
szerepelt a szakmai program m6dositdsa.

A fentiek 6s a mell6klet alapjiin javaslom az alitbbi hatrirozati javaslat elfogadiisril:

(iaraib Kiizs6s Onkorm:int'zata K6nvisel5-testiilet6nek
......../2019.( ) sz{m[ hat:iroz-4{a
A falugondnoki szolgrilat szakmai programjdnak elfogad6si16l

Gar6b Kdzsdg Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilete fgy hat6rozott, hogy Gar6b
falugondnoki szolgiilat szakmai programj6t a csatolt ..... sz6mir melldklet
szerint elfogadja.

A k6pvisel<i-lesttilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a testiilet d6nt6s6rol
6rtesitse A N6grrid Megyei Kormdnyhivatal Hat6s6gi Fciosa5ly Szoci6lis 6s

Gy6mtigyi Osdalyet ( 3100 Salg6tarjSn, Rik6czi rit 36.) 6s a tovabbi sziiks6ges
int6zked6seket tegye meg.

I{at:irid 2019.:iprilis......
Felel<is: Koviics Zoltdn polg6rmester

Garrib, 2019. dprilis .......

Koviics Zolt6n sk.
polg6rmester



GARAB

F alugo ndno ki s zolg dlat

SZAKMAI PROGRAM

Garf b Ktizs6g Onkormrf ny zata
3067 Garib, Pet6fi utca 5.



Gardb Ktizs69 6nkorm{nyzata Falugondnoki szolg:ilat{nak
szakmai programja

Gar6b Kdzsdg dnkormiinyzata Kdpviselottesti.ilete - a szociiilis igazgat6sr6l 6s szociiilis
ellAt6sokr6l sz6l6 az 1993. dvi III. trin'6ny (a tovribbiakban: Sztv.) 60.6 (1)-(6) bekezdisei. a
szemdlyes gondoskod6st nyirjt6 szocidlis int6zm6nyek szakmai feladatair6l 6s miikciddsiik
feltdteleirol sz6l6 l/2000. (1.7.) SZCSM rendelet 39. S (1)-(9) bekezd6sei alapi6n - a teleptil6s
falugondnoki szolg6lat6nak szakmai programj ii az alitbbiak szerint hat rozza meg.
A szakmai program a Gar6b kiSzsdg ki)zigazgat6si teriilet6n a falugondnoki szolg6ltatdsra
terjed ki.
A fenntart6 Garrib Kdzsdg Onkormrinyzata (sz6khelye: 3067 Gar6b, Pet6fi utca 5.)

I. r6sz

A falugondnoki szolgfltat{s c6lja, feladata

A falugondnoki szolgiiltat6s cdlja Garrib teleptil6sen 6l6k dletfeltdteleinek javit6sa, a

kdzszolgriltat6sokhoz val6 hozzAjttits ds a szocirllis alapell:itiisom ki6pit6s6nek elosegit6se, a

telepiildsek szolgriltatrisi funkci6inak b6vit6se, k6z6ssdgfejleszt6s, valamint a jobb
6letmin<is6g eldr6se. lg6ny szerint a kdzleked6si szolgrlltat6sokban val6 16szv6tel.

A falugondnokiszolg6lat az onkormAnyzat rendelete, az 112000.(1.7.)SZCSM rendelet (a

tov6bbiakban: SZCSM rendelet ) 39.$ (1)-(3) bekezddsei, valamint a helyi sziiks6gletek
alapj rin

) k<izvetlen, szemdlyes szolg6ltat6sokat (ezen beliil alap- 6s kieg6szit5 feladatokat),
valamint

! az dnkormiinyzati feladatok megold6s6t segit6 kdzvetett szolgiiltatiisokat vdgez.

A falu- 6s tanyagondnoki szolg6ltat6s az SZCSM rend. 39. $(6)bekezdese szerint

a) sz6llit6s,
b) megkeres6s ds

c) k6ztiss6gi fejlesztds

szolgdltatrisi elemeket biaosit.

A szolgiiltat6s igdnybevdtel6re jogosultak kdre

l A telepiildsen 6letvitelszenien tart6zkod6 lakossrig, amely szociSlis k6rtilm6nyei, ezen
beliil kora, egdszs6gi :illapota ds egydb akturilis 6lethelyzete alapjrin alkalmilag vagy
tart6san jogosulttri v6lik a falugondnoki szolgriltatris ig6nybev6tel6re.

A falugondnoki szolgriltat6s valamennyi eleme t6ritdsmentes

lI. r6sz

A telepiil6s lakossrigi sziiks6gleteinek bemutat{sa

Garrib N6gr6d megye kdzep6n, a Cserh:it szelid dombjai kdzdtt talelhat6, kiildnleges
sz6ps6gfi, term6szeti drt6kekben gazdag telepiilds. A lelepiil6s az orsz6gos K6k-jelz6s ment6n,
370 m6teres tengerszint felefti magass6gban fekszik a Kelet-Cserhritban erdtikl6l Ovezve. a

2



teleptiles kcizrllon 6rheto el. a 22-es ttrol Szecsdnyndl. a 2l ttr6l Pdsaonil kcll lcternr'

Buiapesttol kb. 100 km-re hclyezkedik el. Szomszddos k6zs6g a vikigdroksighez tafioz6

Holl6k6vel. A legkozelebbi szlovak-magyar hatdr6tkelok Balassagyarmat ds Ipoll'tarn6c. A

kdzsdget kdriilvevo erdo nagyvadas teriilel, kivdl6 vad6szali lehctos6gekkel. a Kelet-Cserh6t

Trijv66elmi Kcirzet rdszdt k6pezi. Jellemz6 nciv6nyakar6 a cseres 6s tdlgyes erdri, az alkalmas

termohelyen magtal6that6 gyerlyen. juhar, koris 6s hiirs is. A teleptil6st 6szakr6l ds kelelrol
jelent6s teriiletii akricos hatrirolja, mely kiildn<isen j6 levegot bizlosit az akriLc, virrlgzasakor. A
tem6szeti 6rt6kek v6delm6t segiti. hogy ezen a t6jon nincsenek nagyobb ipari tizemek,
banytik. A kiirny6k levegoje tiszta, egeszs6ges, a vid6k kiv6l6an alkalmas a kerdkpiiros 6s

gy6gy turizmus cdljaira. k<imyezete 6rintcttlen. Garib kcizs6g kcizmLielkitottsriga teljes, kidpiilt
a viz, gitz,szennyvizcsatorna, telefon, interneth6l6zat.

Gar6b a P6szt6i Jrirdshoz tarloztk. Az onkormrlnyzat kdzigazgat6si teriilete 14 ha. ebb6l
beltertilet 3 ha.

A Piszt6i J6rris a Kedvezm6nyezetl jdr6sok besorol6s6r6l sz6l6 290/2014.(X1.26.) Korm.
rendelet szerint, a jdriisok komplex mutat6in alapul6 kedvezm6nyezettsdgi sorrendben a 96.
helyen szerepel, besorol6sa,. kedvezm6nyezett jar6s ".

Ndpessis

A telepiil6s lak6inak szAma:44 f6, mely korcsoportos bontiisban az aliibbiak szerint alakul

0-2
6ves

3-5

6ves

6-14
6ves

19-60
dves

60 6v
feletti

0 1 I I 16

Garribon jellemz6 a lakossdg fogy6sa,6s a fokozatos el6reged6s.

A telepiilds mindazon nehdzs6gekkel szembestil, melyek a t6rs6get jellemzik. Az aktiv koru
lakossdgb6l magas az rill6skeresok, a kiil6nbriz6 rendszeres szocidlis ell6t6sban r6szestil6k
ar6nya.

A kcizs6gben v6llalkoz6s nem miikddik, egyetlen vend6gh6z van. amely idegenforgalomi c6lt
szol96l.

A k<izs6g kdzleked6si kapcsolatai - zs6ktelepiil6si adottstigaib6l kifoly6an ez a szolgdltatiis
nem kiel6git6. A telepiilds elhelyezked6se miatt 6tmen6 forgalomr6l nem beszdlhetiink, mely
az el6nydk mellett (nlugalom, csend, falusias variizs) h6trAnyokat is eredmdnyez (elz6rts:ig).
A kdzs6gben 6l6k jellemz6en az aut6busz k<izleked6st, sajat g6pj6rmii haszn6lat6t veszik
igdnybe, a vasfti k<izleked6s elhanyagolhat6.

A t6rsdgben Garrib k<izvetlen k<lmyezet6ben jelent6s munkahelyteremt6s nem val6sult meg.
Az onkormdnyzat 6ltal szervezett kdzfoglalkoztatAs nem jelentette ds nem is jelentheti a

probl6ma megoldiisiit.

Gar db infr astruktural i s j e I I e mzo i

Az OnkormSnyzat a lehetosdgeinek hatdrai krizcitt tcirekszik a minil 6lhetobb kcizs6g

l

I rs-rs
6ves

I 25



kialakitiis6ra. Sziimos nagy beruhrizris val6sult meg a kcizsigben. Megujultak ritjai,
k<izteriiletei. A teleptilis infrastrukturrilis szempontb6l ,.risszkomfortos", hiszen minden
k6zmii (viz, 96z, villany, szennyviz. telefonvonal) ki6pitctt a kdzsdg egdszteriiletdn. Az utak
Gar6bon folyamatosan aszfaltozdsra keriilnek.
A krizforgalmi k6zlekedds menetrendszerinti aut6busz jfrattal biztositott

7'elepiili si kozszo lgliltottiso k, lakos stigi szolgdltatisok

A telepiilds intdzmdnyi ell6totts6ga a kcizsdg jelleg6hez igazodik. Az egdszs6giigyi,
k<iznevel6si. szoci6lis- 6s gyermekj6liti, igazgat6si feladatok ell6trisrir6l jellemz<ien miis
telepiildsekkel tarsult fomaban gondoskodik, saj6t fenntart6sri int6zmdnyekkel nem
rendelkezik.
Gariib tagia a Mritraszol6si Kcizds Onkorm6nyzati Hivatalnak, azonban a lakoss6g az iigyeit a
Cserh6tszentiv6ni Kirendelts6gen int6zheti.

Bokor, Cserh6tszentiv6n, Fels6told, Kutas6 6s M6traszolos Onkormanyzatinak d6nt6sei
6rtelmdben 2013. janu6r i-6n l6trehoaiik a M:{traszdl6si Kiiztis Onkorminyzati Hivatalt,
rnelyhez Ganib Onkorm6nyzala 2013 . miircius 1-6n csatlakozott. A Hivatal Miitraszoltisi
sz6khelyen, illetve Cserhdtszentiviini 6lland6 kirendelts6gen mrikcidik. Ennek megfeleloen,
Bokor, Cserh6tszentiv6n, Fels6told, Garrib ds Kutas6 lakosainak a hivatalos i.igyint6zdse a
Cserh6tszentiviini kirendelts6gen t6rt6nik.

A szoci6lis alapszolgiltatdsok kdr6ben az dnkormflnyzat biztositja az 6tkez6st, a hini
scgits69nyrij t:ist a Mdtraszolosi 0nkormdnyzat a Csal6d 6s gyermekj6l6ti 6s szolgilatot.

Az cinkorm6nyzat a telepiil6si h6tr6nyainak csdkkentdse, a telepiil6sen az 6letfeltdtelek
javit6sa, a telepiil6sen a k<izszolgiiltatiisokhoz val6 hozzi\ulirs ekisegitdse, az <inkorm6nyzat
6ltal tinrill6an vagy trirsulis keretein beliil biaositott szocidlis lapszo196ltat6sok ki6pit6s6nek
6s miik<idtet6sdnek elosegit6se, a telepiildsi funkci6k b6vit6se, a kdzdss6gfejlesztds, a helyi
trirsadalom ds a civilszf6ra er6sit6se, a telepiil6sen jobb 6letminds6g el6r6se 6rdek6ben,
falugondnoki szolgilatot miikddtet 6s tart fenn.

A kdzs6gben mobil posta miik6dik

A Cserhiitszentivrini Kdrzeti Eg6szs6gilgyi Szolgrilatot 7 teleptil6s k6ztiik GarAb
Onkormiinyzata tartja fenn t6rsul6sban. Sz6khelye Cserh6tszentiv6n. Gardb telepiil6sen
hetente egr alkalommal kedden rendel a hiziorvos 13.00 6rritril 15.00 tirriig. M6s
id<ipontban Cserhiitszentivrinra kell menni. V6d6n6i szolgrilat vrillalkoz6sban mffktidik,
Sz6khelye: Als6told. Gyermekorvos Piszt6n rendel. GyrSryszertir szinten P{szt6n van.

A kcizsdgben rivoda nem miikddik, a gyerekek Holl6k6be, vagy P6szt6ra jrimak 6vodriba.
AltaLlnos iskola sem miikddik, a gyerekek P6sa6ra j 6mak iskol6ba. A Miivel6d6si hdzban,
a kiinyvt:ir mozgrikiinyvt{ri rendszerben miiktidik. Telehfz nincs.

A telepiildsen ery 6lelmiszerbolt miikddik. Egydb iparcikk iizlet nincs. A k<izsdgben,
lakossrigi szolg6ltatds (pl. kisg6pjavit6, fodr6sz, kozmetikus) nem biztositott.
G{zcsere-telep nem miiktidik.

Vasrit:illomrls nincs, legkcizelebb 15 km-re takilhat6 P6szt6n,
menetrendszerinti j{rataival megoldott a kiizleked6s.

Nrigrrid Vol6n
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A telepiildsen kereseti lehetcis6get jelenlene az idegenlbrgalom 6s az 6nkorm6nyzat dltal
felkin6lt k6zfoglalkoztat6s. Azonban ezekre a feladatokra nincs aktiv dol9oz6.
Sajnos a cserhriti falvakhoz hasonl6an Gar6br6l is elmondhat6, hogy a lakossiig egyre inkribb
el6regszik.

Gariibon az tires, lakatlan lak6ingatlanokat egyre inkdbb v6rosi emberek vrisarolnak meg, akik
azl drtelemszeriien ildiil6nek haszn:iljiik, tov6bbri a megn<ivekedett ingatlaniirak
eredm6nyek6nl egyre tribb fiatal hagyta el a falut. Term6szetesen a helyben ad6d6
munkalehet6segek alacsony volta. tov6bbii a tcimegkcizleked6s nehdzkessdge is arra
dszttindzte a fiatalokat, hogy elkdltcizzenek, p6ldriul a kdzelben [ev6 PSszt6ra 6s

Salg6tarjrinba, ahol el tudtak helyezkedni, van iskola, 6voda a gyerekeik szimiira.
Az elkdltdz6 fiatalok sztilei ugyanaktor a faluban maradtak azzal, hogy a konibbiakban
megszokott tiibbgener6ci6s egyiitt6l6s megszrint, igy ezen ,,sztil6krol", amikor mdr onrill6an
nem tudnak, vagy nem teljes mdrt6kben tudnak, a szocirilis ell6t6s ,,szerepl6inek", igy t<ibbek
kozott a falugondnoknak, az Onkormanyzatnak kell vagy kell majd gondoskodnia, vagy
legakibbis segitenie.

A helyben marad6 - nagyon kev6s - gyermekes csal6dok r6sz6re szintdn sztks6ges segits6get
nyrijtani. Az 6vodris 6s iskol6s gyerekeket falugondnoki busszal sz6llitjuk 6vod6ba, iskoliiba,
illetve m6sik telepiil6sr6l indul6 buszjiirathoz. Ad6dnak olyan programok, kir6ndul6sok,
szakkdriik, amikor a falugondnoknak a sz6llit6sukba be kell segiteni.

Ezentril ad6dnak kir6ndukisok, szinhirzlitogatAsok, melyek szint6n a falugondnoki szolgdlat
ritj an val6sulnak meg.

A mds intdzminyekkel tortin6 egg,,tittmiikc;dis m6dja

A falugondnoki szolg6lat
P kapcsolalot tart fenn a ktizszolgr{ltatrist v6gz6 szervekkel

Garrib Kdzseg Onkormrinyzata (3067 Garrib, Pet<ifi utca 5.)
A kapcsolatta(ds napi rendszeress6gi, els6sorban szemdlyesen a polg6rmester ritj6n ttirt6nik.

! M6trasz<il6si K6z6s Onkormiinyzati Hivatal Cserhiitszentiv6ni Kirendelts6ge (3066
Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 1.)

A kapcsolattartris rendszeres, szem6lyesen vagy telefonon tdrt6nik.
) Csal6d 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat 3068 M6trasz6l<is, Trizolt6 utca 3.

A kapcsolattartiis els6sorban a hazi segitsdgnyrijt6si feladatokat ellAt6 szem6ly ritjiin
szem6lyesen, vagy telefonon tcirt6nik.

F egytiLttmtikddik a hriziorvossal.
A kapcsolattart6s heti rendszeress6gri, szem6lyesen, vagy telefonon tdrt6nik.
F egyiittmiikddik a v6d6n6i szolgdlattal.
A kapcsolattart6s alkalomszerf, telefonon vagy szem6lyesen tdrt6nik.
F egyiittmiikddik a fogorvossal.
A kapcsolatta(ds alkalomszer[i, telefonon tctrt6nik.
F egytittmrikddik az iskoldkkal.
A kapcsolattartris alkalomszeni, telefonon vagy szem6lyesen trirtdnik.
) egyiittmrikddik az 6vod6kkal.
A kapcsolattart6s alkalomszer[i, telefonon vagy szem6lyesen tdrtdnik.
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lll.16sz

A./ falugondnoki szolgrilat kiizvetlen szem6lyes szo196ltat:lsok kti16be tartozri
alapfcladatai

Szillit:ls: javak, vagy szolgriltat6sok eljuttatrisa az iginybe vevohciz, vagy az igdnybe vevo
eljuttatasa a kdzszolgAltatitsok, szolgiiltat6sok, munkav6gz6s, k<izcissigi programok, csalidi
kapcsolatok helyszindre, ha sziiksdgleteibol ad6d6an mindezek m6s m6don nem oldhat6k
meg.

1. Kiizremiikiid6s az 6tkeztet6sben

I .l.A feladatelldtis tartalma, mddja

Az Onkorm6nyzat a szoci6lis 6tkezet6s feladatot a Franka 2000 KFT ( 3060 Pesd6, F6 tt
54.) ttj5n l6tja el. A teleptilesen szociiilis 6tkeztet6sben rdszestl6k r€szdre a viillalkoz6
htuhoz szitllitja az eb6det. A falugondnok kapcsol6d6 feladata a szolg6ltatrist ig6nybe
vev6kkel val6 besz6lget6s sorrin a tov6bbi alapell6t6si ig6nyek felmdr6se, 6s toviibbitiisa az

<inkormilnyzat fel6. A falugondnok a tov6bbi szolg6ltatrisokra vonatkoz6 igdnyeket ir6sban
rdgziti, 6s javaslatot tesz azok megoldiis6ra.

I .2. Az elkitottak kore
Azok, akik szoci6lisan r6szorultak, illetve koruk, vagy eg6szs6gi 6llapotuk miatt nem kdpesek
gondoskodni a legalSbb napi egyszeri meleg6tkez6sr6l, valamint az alapveto dlelmiszerek
beszerz6s6rril.

Kdzremiikddds az dtkeztetdsben napi rendsxeressdggel /ltdtkdznapokon ,,X"-szel jelt;lni
1-10 fo ellatoft szem6ly x

1 1 -20 fo ell6tott szem6ly
20 fo ftildtt elldtott szem6ly

Az 112000.(1.7.)SZCSM rendelet 8. sziimt melldklete alapjdn: tevdkenys6gnapl6
A szolgriltat6st rendszeresen igdnybe vev6kr6l kiildn lista k6szithet6, melyet a szolgriltat6s
minden ism6tlSd6sekor sziiks6gtelen rijra elk6sz(teni, 6s az adott napi tev6kenys6gnapl6hoz
csatolni, hanem a,, szolg6ltat5st igdnybe vev6k neve "oszlopban fel kell tiintetni: ,, lista
alapjrin" 6s 6rtelem szeriien a szolg6ltatdst igdnybe vevok sziimiit is meg kell jeleniteni a
tev6kenys6gnapl6 vonatkoz6 oszlop6ban.

A szolgiiltat6st ig6nybe vev6k iitali aliirirs 1612012.(1y .27 .)szrimri kdpvisel6-testtileti
hatarozat ertelm6ben mell<izhet6.

2. Kiizremfikdd6s a hdzi segits6gnytjtfsban

2. l.A feladatelldtds tartalma, mddja

A h6zi segits6gnyijt6s keret6ben a falugondnok azon feladatokat l6tja el, amelyek kivtil esnek
a k6pesitett gondoz6 iiltal vdgezhet6 feladatok (etet6s, gy6gyszerez6s, szem6lyi higi6nia
biztositAsa, eg6szs6gtigyi ell6tasok, stb.) kdr6n.
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A falugondnok segits6gel nyirjlhat a r6szorultak fizikai erej6t ds/vagy mozgiisk6pess6gdt

meghalad6 feladatok megoldiisaban"> 
i,a, to. ti, szakk6pesitest nem ig6nyl6 feladalok (villanykcirle. g6zpalack, ajt6z6r stb.

cser6je)
! kisebb, specidlis szakdrtelmet nem ig6nyl6 javftiisok-

> nehezebb tiirgyak mozgat6sa, h6eltakaritris, funyirds (sziiksig esetin

k6zfogl alkoztatottak bevon6siival).
! napi dletvitel fenntartris6hoz sztiksdges alapveto 6lelmiszerek, vegyi 6ruk, fogyasaiisi

cikkek stb. beszerz6se. A falugondnok a bevrls6rl6si kdrelmeket ir6sban rcigziti, a

v6sarlis ig6nyl6j6t6l el5leget vesz 6t,6s a k6rt Srucikket helyben, vagy az utja sordn
6rintett m:is telepiil6sen v6siirolja meg. A viis6rliisr6l kdteles blokkot kdrni,6s a
vris6rolt 6rucikkekre az ig6nybe vev6t6l kapott kdszpenzze| a bizonylat 6tadris:ival - a
beszerzett aru 6tadAseval egyidejrileg - elsz6molni.

A hazi segits6gnyujtiisban r6szesiilok. Koruk 6s i vagy eg6szs6gi rillapotuk miatt rriszorul6
azon szemdlyek, akik 6nmaguk elJdl{sira saj 6t erob<il nem k6pesek, 6s m6sok r6luk nem
gondoskodnak.

3. Kiizremiiktid6s a ktiziiss6gi 6s szocidlis informrici6k szolgiltat{sriban

3. l. A fe ladate llrit ris tar tal ma, m6dj a

A szoci6lis biaonsiig megteremtds6hez 6s a helyi k<iz6ss6gi 6letbe val6 bekapcsol6diishoz
sziiks6ges informrici6k eljuttat6sa a telepiilds lak6i szrimiira. A falugondnok feladata: a
helyben vagy a legkdzelebbi telepiil6seken el6rhet6 szolg6ltat6sok ig6nybev6tel6nek
lehet6sdgeire vonatkoz6 inform6ci6 forr6sok ds informiici6k felkutat6sa, es a lakoss6g ezek
alapj rin tiirt6n6 t6j 6koztat6sa.

A feladatell6tds rendszeress6ge: folyamatos

3.2.A2 elldtottok kare

4. Eg6szs6giigyi ell6t6shoz val6 hozz{jutris biztositisa

'/

Kdzremlikiidds a hdzi segitsdgnyrtjuisban heti rendsTeressdggel ,, X" -szel jeli;lni
1-5 lo elLitott szem6ly
6- l0 ftl ell6tott szem6lv X
10 fo lelett

Kdzrem[ikiidds
szolgdltatdsdban

a kbzdssdgi ds szocitilis informdcitik ,,X"-szel jel<ilni

1-30 f6 elletott szem6ly X
31 f6 ftldtt ellitott szem6ly

1. l.A feladate lldtris tartalma, mddj a

2. 2.Az elldt ottak k()re

A kdzdss6gi ds szocirilis ell6tiisokra vonatkoz6 inform6ci6kat igdnyl<ik.



A feladat hiirom f6 teriiletet drint: a betegek hiiziorvoshoz 6s egy6b egdszsdgtigyi int6zmdnybe
sz6llitrisrit, valamint a gy6gyszerek kivriltrisrit, illetve a gy6gyriszati seg6deszk6z6k
beszerzdsdt.

A falugondnoki szolgiilat alapfeladata. hogy a telepiil6sen 6lo betegek min6l gyorsabban
jussanak el a megfelel6 oruoshoz, jussanak gy6gyszereikhez.

H6ziorvosi rendeldsre sz6llitis

A sz6llft6si feladatot ig6ny szerint kell elkitni, indokolt esetben a saj6t telepill6sen beliil is. A
telepiildsen kiviili betegsz6llitAs esetdn alkalmazkodni kell a rendel6si idohdz ds a betegek
szlmira el6irt idoponthoz. A fert6zo betegek szrillit6s6nril kiil6n<isen k6riiltekint6en kell
cljrimi. A falugondnok a betegsz:illit6s tekintet6ben kompetenci6j6t nem l6pheti rit, a

stirg6ssdgi betegsz6llit6st nem helyettesitheti. Kizrir6lag j6r6beteg-szSllit6st v6gezhet kiv6ve,
ha a ment6 kihiviis6ra - vagy megdrkez6s6re nincs .lehetcisdg. A jrir6betegek falugondnoki
g6pj6rmtivel tctrtdn6 sz6llitris6hoz nincs sztiks6g ANTSZ enged6lyre tekintve, hogy ez

szerepel a falugondnoki szolg6ltatiis alapfeladataiban, amelyet az 1 12000.(|.l)SZCSM
rendelet tartalmaz.
A betegsz6llit6s biztons6gos megold6sa 6rdek6ben a falugondnoknak rendelkeznie kell az
alapvetci els6segdly-nyrijtiisi ismeretekkel.
A falugondnok munk6j6val hozzi\{rul a lakosok eg6szs6gi iillapotiinak meg6rzes€hez aziital
is, hogy aktivan r6szt vesz a betegs6gmegel6zo tev6kenys6gek, akci6k szervez6seben,
t5j6kozodik 6s trij6koztatja a lakossiigot a szirovizsgiiatok lehet6s6gdr6l, helyszin6r6l,
id6pontjdr6l.

D 6be SZSC i int6zm6n be sziillitiis - szakrendel6sre szAllit6s
Az egiszsdgiigyi int6zm6nyekbe val6 sz6llitris el6zetes id6pont egyeztet6s, orvosi beutal6
alapj:in t6rt6nik.

G o ut6s biztosit6sa
A falugondnok a gy6gyszerkiv6lt6st, a gy6gyriszati seg6deszkdzdk beszerz6s6t az elLitottak ds

a hdziorvos szok6sjoga, ig6nye szerint v6gzi. Gar6bon nincs gy6gyszertAr, ezerl a

falugondnok risszegyiijti a recepteket, 6s a P6sl6i gy6gyszertrirban megv6srirolja, 6s hordja ki
az ell6tottak r6sz6re. A receptek kiv6lt6sa ds hiuhoz sz6llit6sa sor6n tigyelni kell ana, hogy a
gy6gyszerek n6v szerint kertiljenek kiil6,n csomagol6sra, 6s az elszdmol6s is pontos legyen, a
v6sarl6st nlugtAval kell igazolni.

Betegek, mozg6skorl6tozottak, kismamSk, kisgyermekes csakidok, id6sek, akik sz{tnira a
kdzleked6s els6sorban eg6szs6gi 6llapotuk 6letkoruk, egy6ni 6lethelyzettk 6s szocirilis
helyzetiik miatt neh6zs6get okoz.

kiv6lliis €s a SC eszkcizdkhdz valo hozztt

Hdzio rvos i re n de ld s re s zd I lil tis ,,X-szel jelalni"
nlncs
hetente egyszer
hetente tdbbszdr X
naponta
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, X-szel elolni"b CS i intlz.n n be szdllittisE ue ZJ

nrncs
havonta ritkribban
k6thelente e szer

Xhctentc e SZET

Gydgtszerkivdltds is gytigytisztti segddeszkdzdkhbT val6 hoxxtijuttis
b i z.tos it ti so hrtvi titla btn

I l-20 lii
20 f6 felctt x

5 Gyermeksz{llit:is, rivod{sok, isko16sok, fiatalok sz:lllitdsa

5. l. A fe ladate l ldtds t ar tal ma, m(tdj a

a. 6vod6ba, iskoliba szillitris

A teleptil6sek infrastrukturelis hi6nyossrigaib6l ad6d6an egyre nagyobb sziiks6g van a

falugondnoki szolgdlat ezen szolgriltatiis6ra. A gyermeksziilet6s ibkozatos cscikken6se az

oktat6si int6zm6nyek kdrzetesit6s6t vonta maga utdn, ugyanakkor a tdmegkdzlekedds
hi6nyoss6gait is p6tolva sziiks6gess6 viilt az 6vodiis - 6s iskoliis kort gyerekek oktat6si
intdzm6nybe va16 szriilit6sa.
A tdmegkdzleked6s hi6nyossiigai miatt 6s a gyermekek biaons6gos kdzleked6se 6rdek6ben a
falugondnoki gdpj6rmri vesz r6szt a gyermekek sz6llitdsriban. A gyermeksz6llitisi feladatok
egyik rdsze a tankdtelezetts6g megold6s6ban t6rt6n<i segitsdgnytjt6s, mrisik risze pedig az

apr6falvakban 616 gyermekek es6lyegyenl6s6g6t biztosit6 szolgriltatrisokho z valo hozzdjttits
segit6se (logop6diai ds egy6b fejleszt6 foglalkoz6sok, riszrisoktat{is. zenetanuliis, n6ptdnc,
sportoliisi lehet6sdgek, szinh6z, bihszinhiz, mozl). Ide tartozik a gyermekek iskolai
rendezvdnyekre, versenyekre tinnepsdgekre tcirt6n6 sz6llit6sa is.

b. Egy6b gyermekszrillitds

A feladalell6t6s tartalma, m6dia

A gyermekek szabadidos programra, iskol6n kivtili rendezvdnyekre, kirriLndulisokra, sport
tev6kenys6gekre stb. val6 sziillitrisa is a falugondnoki szolg6itat6s egyik alapfeladata.
A falugondnoki gdpjrirmtinek meg kell felelni a gyermekszrillit6s felt6teleinek, rendelkeznie
kell a sziiksdges t6rgyi - szem6lyi feltdtelekkel.
A kdzriti krizleked6si szab6lyoknak megfelel5en a g6pj6rmiivet s ,,gyermeksz6llitds"
matric6val kell/1ehet ellatni.

5.2A2 elldtoltak kdre

Gyerme ks ztil ltttis tivoddba, is ko I d ba ,,X "-szel.ieli)lni

I] IIlC S

lcgal6bb egy Ibrdul6 naponta x
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E gyd b gy e rme k s zd I I itti s ,,X"-szel ielt;lni
nlllcs
esetenkdnt x
hetente
naponta

6. Ktizremiikiid6s az egy6b alapszolgf ltatf sokhoz va16 hozzrif6r6sbcn

6. l .A.feladare lldtds tortalma, m6dja
A falugondnok lontos l'eladata a szociiilis igazgatrisr6l 6s a szoci6lis ell6trisokr6l sz616 1993.
6vi III. t<irvdnyben meghat6rozott szoci6lis alapszolg6ltatdsok, valamint a gyermekj6l6ti
szolgiilat igdnybevdtelihez nyujtott segitsdg, az ezen int€zm€nyekkel, szakembereikkel val6
folyamatos kapcsolattarttis, igdny eset6n a szakemberek szrillitisa.

A falugondnok munk6ja soriin folyamatosan figyelemmel kis6ri a lakosstig, ds kiildnrisen a

veszdlyeztetett csal6dok 6letk<ir0lmdnyeit. Eszlelnie kell a veszdlyhelyzeteket, a kiil<jnbciz6
szenveddlybetegsdgeket (alkohol, drog, stb.). Kiil6nds figyelemmel kell lennie a gyermekek
helyzetdre, az esetleges gyermekb6ntalmazasra, a csalidon beliili er6szakra. Amennyiben
ilyen esetek tudomiis6ra jutnak, azonnal kdteles trijdkoztatni a polg6rmestert, hogy a

sztiksdges int6zkeddsekre (megel6zds, kriziskeze16s) sorkertilhessen.

A falugondnok r6szt vesz a veszdlyhelyzetek elharitrisrit c6lz6 intdzked6sekben (otthonba
sz{illitds, gyermekj6l6ti 6s csal6dsegit<i szolg6lattal val6 egytittmrik<id6s, a krizishelyzetben
l6v6 csaliidok szakemberekkeI tdrt6n6 l6togatAsa).

Figyelemmel kisdri a mag6nyosan 6l6ket, esetleges eg6szs6gromLlsukr6l t6j6koztatja a
hdziorvost. Amennyiben azt tapas^alja, hogy dnmagukr6l saj6t haztart6sukban mer
segitsdggel sem kdpesek gondoskodni, jelzi az elliitiis szilks6gessdg6t a polgrirmestemek,
illetve a szakembereknek. A magatehetetlen szem6lyek eset6ben gondoskodik a hozzilartozok
ertesit6s6r6l, akorhtsba vagy otthonba keriilt egyediilil16 falusi lakosokat lritogatja.

A sz6llitasi szolgriltatris a r6szorult lakosok, hozzittartozflk jelz6se vagy a falugondnok
bejelentdse alapjrin vehet6 ig6nybe.

6.2.A2 elldtottok kare

A teleptil6sen 6lci szociiilis, eg6szs6giigyi 6s met6lhigi6n6s probl6miik miatt vesz6lyeztetett,
illetve krizishelyzetbe keriilt szem6lyek, csalddok

Kiizre milkiidds az egtd b alapszolgriltatdso khoz vaki hozzrifdrds be n ,,X"-szel iel6lni
NINCS

esetl X
havonla legalibb kdt alkalommal
hctentc legakibb kit alkalommal

B./ A falugondnoki szolgdlat ktizvetlen, szem6lyes szolgriltatrlsok kiir6be tartozrS
kieg6szit6 feladatai

1. Ktiztiss6gi, miivel6d6si, sport- 6s szabadid6s tev6kenys6gek szewez6se, segit6se
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l. I .A feladatelldtds turtolmu, m6.lio

A falugondnoki szolgalat egyik f6 cdlja a telepiilisen 6lok 6letminos6gdnek iavitisa. Ilz
jelenti a helyi t6rsadalom demokratikus miikddds6bol fakad6 i16nk k<izdletet, civil szervezetek
l6tdt 6s miikrid6sit, amit a szolg6lat fenntart6.ja temogathat. A feiadat clvdgz6s6ben nagy
szerepe van a falugondnoknak, aki ismeri a telepiil6s lak6it 6s sziiks6gleteit. 6lvezi
bizalmukat, ds kcinnyen aktiviz6lhat6 kapcsolatrendszerrel kell rendelkcznie. E feltdtelek
megl6te esetdn lehet a helyi kdzdket motorja, illetve a kciz6lcti esemdnyek szen ezoje.
feladatainak egy r6sze a g6pjrirmrivel to(6no szallitas (nyugdijasok, sportol6k, illetve a

rendezvdnyekre m6s telepiil6sek ktlz<iss6gei, valamint a rendezv6nyekkel kapcsolatos
beszerzdsek, helyszin biztosit6sa, berendez6se, stb.) megold6sa. A fcladatok m6s r6sze a
rendezv6nyek szervezds6vel, n6pszenisit6s6vel kapcsolatos.
A falugondnok tev6kenys6ge a telepiil6sen kiviili kdzdssdgi, kultur6lis esemdnyek
szervez1s1re is kiterjed, azoknak rendszercs szervezoje lehet: szinhazlitogatris, nlugdijasok
kirrindul6sa, gy6gyfiirdobe, egyhazi esemdnyekre tort6no sz6llitris.

l.2.Az elldtouak kt;re

A telepiil6s lakosai, kdz6ssdger.

Egydb lakosstigi szolgtiltatdsok biztosittisdban val6 kiizrem{ikiitlds .,X"-szel jel<ilni

runcs
esctentri6nt X
rendszeresen

2 Egy6ni hivatalos iigyek int6z6s6nek segit6se, lakossigi ig6nyek tovdbbitrlsa

2. I . A.fel ada te ll dttis tar talma, mddj a

Segitsdgnyrijtds a lakossiig hivatalos iigyeinek intdz6s6ben, amely tortdnhet a szolgdltat6st
ig6nyl6k adott hivatalokba, int6zm6nyekbe tdrt6n6 sziillitiis6val, illetve az iigyek
falugondnokok altal tdrt6no elint6zds6vel. Ide tartozik a ki.iltinf6le iigyek elint6zds6r<il val6
t6j6koz6dris, t6j6koztat6s is (milyen iigyben hovri kell fordulni, hol, milyen dokumentumokat
kell beszerezni, illetve benyrijtani).
A falugondnok munk6j a soriin kciteles a lakoss6got 6rint6 gondokat az <inkorm6nyzat lbld
tolm6csolni, valamint az <inkorm6nyzat intdzked6s6it a lakossdggal megismerletni, 6s a

visszajelz6seket tovibbitani. Feladatellet6sa sor6n rendszeres kapcsolatban van a lakoss:iggal.
probl6mdikat, k6rdseiket meghallgatja.
Az rinkorm6nyzati munk6t segiti a hivatal leveleinek, sz6r6lapjainak kdzbesit6sdvel, a

hirdetm6nyek hirdet6tebl6ra tdrt6n6 kihelyez6s6ve.

2.2.Az elldtottak kare

A teleptil6s lakosai, kdz6ss6gei

Egtdni hivatalos ii$tek intizdsdttek seg[tise, lokossrigi igdnyek
tovribbitdsa

.,X"-szel ielcilni

NINCS

esetenk6nt X
hetente legal6bb k6tszer
napi rendszeressiggel
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3. Egy6b lakossigi szolgf ltatrlsok biztosit:isiban vaii ktizremiiktid6s

3. I .A.feladatellcitris tortolma

Olyan feladatok tartoznak ide. amelyek k<izvetlentil egyik kor6bban felsorolt feladathoz sem
tartoT.nak'.

Napi beszerz6sek: a mindennapi meg6lhet6shez sztiksdges druk (pl. alapvetci dlelmiszerek
be szerz6se, hazho z szitll it6sa)

NasybevAs6rliis az ig6nybe vev6k bev6srirl6kdzpontokba val6 eljuttatrisival vagy -
megbiziisuk alapjrin a falugondnok dltal t6ft6n6 nagyobb t6telben t6rt6n6 egyidejri
beszerz6sek, melyek egyik c6lja az ellatottak korlitozott anyagi lehetSsdgeinek kimdl6se a
nagybani beviis6rliissal el6rhet6 megtakaritrissal (nyriron cukor 6s gyiimdlcsbes zerzes, pl.
,,szedd magad akci6k" helyszin6re sziillitils, t6len a diszn6 viig6ssal kapcsolatos beszerz6sek,
iinnepi bevrisiirl6sok (htsv6t, kariicsony, szilveszter).

A sajrit fogyas ztds celjitra h|ziiilatot tart6 lakosok szitmlra t6p, 6llatgy6gys zerek es az
iilattarlishoz sziiks6ges egy6b eszkdzdk, g6pek beszerz6se 6s hiizhozszdllit6sa.

Tart6s fogyaszt6si cikkek, hlzlafiAsi ds mezogazdasrigi kisg6pek szervizbe szrillit6sa.

3.2.A2 elldtotak kdre

Azok a r6szorultak, akik a fenti szolg5ltatrisokat igdnylik, s azok teljesitesdrol miis m6don
nem tudnak gondoskodni, illetve az sz6mukra ariinytalan terhet jelentene.

Eg1'd b lokosstigi szolgdltotdso k biztos[ttisd ban vol6 kdzrem[[kdtlds ,.X"-szel iel6lni
NINCS

esetenkdnt X
hetente legal6bb kdtszer
napi rendszeressdggel

A falugondnoki szolgrilat egyik legfontosabb c6lcsoportja az id6skoruak kdre, a szilmuka
nyrijtott szolgriltatrisok els<ibbs6get dlveznek. C6l, hogy megkapj6k azon segit6
szolgrlltatasokat, amelyek r6v6n mindl hosszabb ideig otthonukban, megszokott
lak6k<imyezetilkben 6lhessenek, 6s - egdszsdgi 6llapotuk ffiggveny6ben legyen lehetos6giik
a helyi kdz - es kulturrilis 6letben, programokban is - aktivan r6szt vemi.

Nyugdijas kor ak szrillftdsa ,"X"-szel jelolni
nlncs
esetenk6nt x
hetente legaliibb k6tszer
napi rendszeress6ggel

C./ A falugondnoki szolgdlat 6ltal nyrijtott ktizvetett - iinkormdnyzati fcladatok
megold{s{t segit6 - szolgfltat:isok
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A /el atlut ellattis t urtul ma. m6dj a

A falugondnok - amennyiben ez nem a szem6lyes segits6gnyfjt6s rovAsara tort6nik

krizremiik<idhet azon tinkormdnyzati feladatok megolddsiiban is. amelyeknek ugyancsak cdlja

szintdn a falu lakossrigrinak min6l jobb etkit6sa, tiijdkoztat6sa, de amely feladatokat nem

szem6lyesen 6s k<izvetleniil az egyes r6szorul6k. ig€nybe vevok szamira v6gzi. Ilyen

feladatok lehetnek:
> 6telszAllitas dnkorm6nyzati int6zm6nybe
i a teleptil6s ell6t6srit, mrikdd6sdt szolgdl6 anyag- ds 6rubeszerz6s az 6nlormiinyzat 6s

int6zmdnyei szhmira
! tinkorm6nyzati inform6ci6k krizvetitdse a lakossrig r6sz6re (ir6sos anyagok, sz6r6lapok

terjesztdse, a helyi hirdetotrlbl6kon val6 elhelyez6s, illetve a sz6r6lapok h6zhoz
juttat6sa), valamint az egyeb dnkorm6nyzat fenntart6sri 6s finansziroz6srir m6di6kon (

6nkormiinyzat web lapja ) t6rtr6no trij dkoztatiisban val6 k<jzremiikcid6s

A szolgdltatdst iginybe vev6k kore

A telepiil6si cinkorm6nyzat 6s int6zm6nyei

A feladatelldtds mddja

A fenntart6 utasitdsai alapj6n, dsszehangolva a falugondnoki szolgdltat6s szem6lyes

szol 96ltat6st j elento alapfeladataival.

II. MEGKERESES

Megkeres6s: szoci6lis probldmrik 6ltal 6rintett. vagy vesz6lyeztetett azon egydnek k<izvetlen

illetve kdzvetett m6don tdrt6n6 el6rdse, vagy felkulatiisa (relev6ns szolgiiltat6sokhoz val6
hozzirluttts cdljrib6l), akik v6lhetoen jogosultak egy adott szolg6ltatiisra. de aa brirmilyen
okb6l eldmi nem tudj6k.
Ismerje meg a kdmyezet6ben l6vo szocirilis 6s egydb szolg6ltatiisokat an-nak 6rdek6ben, hogy
sziiksdg eset6n tudjon hov6 fordulni, valamint az elliitott szamara informrici6t nyrijtani, az 6t
6rint6 szolg6ltat6ssal kapcsolatban.

II.l . A falugondnoki szolg6lat kcizvetlen, szem6lyes szolgdltatiisok kd,rdbe tartoz6
alapfeladatai

II.1.l. Kiizremiikiid6s az 6tkeztet6sben

A falugondnok sziillitiison kivilli feladata a telepiildsen 6l<j lakosokkal val6 besz6lgetds sorSn
a tov6bbi 6tkez6si ig6nyek felm6r6se 6s tov6bbitdsa a fenntart6 feld, illetve a
megszervez6s6ben val6 kdzremrik6d6s.

II.l.2. Kiizremiiktid6s a hfzi segits6gnl'rijtris biztositris6ban

A falugondnok napi szinten figyelemmel kis6ri az id<is, eg6szs6gi dllapotukban korliitozott
foleg egyedtil 6l<i embereket. Sztiks6g eset6n jelzdssel 6[ a megfelel6 szakma k6pvisel<ije feld,
(csal6dsegit6, csal6dgondoz6, hrizi-segits6gnyrijt6) amennyibet an tapas^alja, hogy
6nmagukr6l sajrit h6aart6sukban is m6r csak segits6ggel k6pesek gondoskodni. A folyamatos
gondoziist igdnyl6 szem6lyek eset6ben gondoskodik a hozzittartoz6k 6rtesitds6r6l, ennek
hi6ny6ban a fenntart6 segits6g6vel elj6r az ell6tott szem6ly intdzm6nyi elhelyez6s6ben.
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I I. 1.3. E g6szsi'gii g1.i ellrit{shoz val6 hozz6.l ut:is scgit6se

Il.l.4. Kiizremiikijd6s a kiiztiss6gi 6s szoci:ilis informrici6k szolgriltat:isriban

A falugondnok a helyi k<izdss6gi 6let f6szerepl6je, aki nem csak sz6llit6si, de szervezdsi
lebonyolit6 funkci6t is elkit. A k<iz6ss6gi programokon aktivan r6szt vesz, aktivizil, bevon.
Ehhez felm6ri a lakossiig ig6nyeit, melyet tov6bbit a fenntart6 fel6, maja sziiksdges
inform6ci6kat eljuttatja a telepiil6s lak6inak sz{mAra.
A falugondnok toviibbi feladata: a helyben vagy a kdzigazgat6si tertileten mrikrtd6 szocirilis
elliit6rendszer szolg5ltat6sainak ig6nybev6teli lehet6s6geire vonatkoz6 informiici6k
felkutat6sa, err6l a lakossrig t ajekoztatltsa.

II.1.5. Ktizremiikiid6s az egy6b alapszolgiltat6sokhoz val6 hozzif6r6sben

A ialugondnok a mindennapi munkrija sor6n folyamatosan figyelemmel kis6ri 6s 6szleli a
veszdlyeztetett csal6dok, egydnek dletkcirtilm6nyeit. Eszleli a veszdlyhelyzeteket, a ktildnbrizS
szenved6lybetegs6geket, {iigg6s6geket (alkohol, drog stb.), kiildnds tekintettel a gyermekek
helyzet6re, esetleges gyermekbiintalmazinra, a csalddon beliili erciszaka. Megfelel6
inform6ci6 esetdn jelz6si kdtelezetts6g6nek eleget t6ve el6segiti a sziiks6ges, prevenci6s
intdzked6seket ( megel6z6s, kriziskezelds), segiti a hivatalos iigyek int6zds6t.

UI. K6Z6SS[,GIFEJLESZTf,S

Kiiztiss6gi fejleszt6s: egy telepiil6sr6sz, teleptil6s vagy t6rs6g lakossrigiit 6rinto integriici6s
szem6letii, bdtorit6- osz1.6nz6, informiil6, kapcsolatszervez6 tev6kenysdg, amely kiil6nb<izo
c6lcsoportokra vonatkoz6 speci5lis ig6nyeket t6r fe1, szo196ltat6sokat kezdem6nyez, k6z6ssdgi
egyiittmrik6d6seket val6sit meg.

IlI.l.1 Ktiztiss6gi, miive16d6si, sport 6s szabadid6s tev6kenys6gek szervez6se, segit6se

A falugondnok egyik f6 feladata lehet a teleptil6s kdzdssdgi 6let6nek fellenditdse, fenntartiisa.
Szem6lyis6g6vel hat a kdz6ss6gre, a telepiil6sen 6l6k szrimiira minta, jelk6p lehet, mely
nagym6rt6kben megjattrozza a kcizds programok min6s6g6t, gyakoris6g6t.
Minden korosztiily sz{m ra hasznos, 6rt6kes, maradand6 kultur6lis, sport 6s

szabadid6sprogramokal szewez, mint pl. szinhdz, mozi, nyugdijas takilkoz6, elszdrmazottak
taLllkoz6ja, m6s telepiilesek programj6n val6 r6szv6tel stb.
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A falugondnok a sokritti munk6j6nak k<iszrinhetoen napi szinten kapcsolatban van a teleptilds
lakosaival. igy lehet6sdge van figyelemmel kis6rni az egyedill dl6ket, f6kint az idos
embereket.
Abban az esetben, ha valakinek az egdszs6gi iillapotiiban olyan mdrtdkii roml6s krivetkezik be,
amit m6r 6 maga nem tud, vagy egy6b okok miatt k6ptelen szakembemek jelezni, azt a

falugondnok teszi meg 6s l|j€koztatla a h6ziorvost.
Prevenci6s celzallal segiti a teleptilds lakosait eg6szs6gi iillapotuk megorz6s6ben azzal, hogy
rdszt vesz a szr.ir6vizsgdlatok szervezds6ben, t|lekozlalja a lakossiigot a lehetSs6gekr<il.

III.1. A falugondnoki szolgilat kiizvetlen, szem6lyes szolg:iltatrisok kdrEbe tartozit
kieg6szit6 feladatai



III.2. Onkormrinyzati feladatok mcgoldf srlt segit6 kiizvetett szolgrlltatisok

III.2.l . 6nkorminyzati inform:ici6k ktizvetit6se a lakoss:ig r6sz6re

A fenntart6 6ltal meghatrirozott kozciss€gi programokrol val6 tiijdkoztatiis a lakossiig rdszdre.
sz616lapok kiosztiisa. dsztdnzds a programokon val6 riszv6telre.

D./ A falugondnoki szolgilat:iltal nyrijtott egy6b szolg{ltat:isok

A feladutelldtis tartalmu, mddju

A t<imegkdzleked6s e16gtelensdge (ritka jrfuatok, vasut6llom6sok 6s vol6nbuszok megiill6inak
t6volsiiga) okot adhat a falugondnoki lev6kenys6gi k6r k<izleked6si szol96ltatrisokkai tdrtdnci
b6vitdsdre. A falugondnoki szolgdlat menetrendszerii j6ratot nem iizemeltethet, a
t6megk<izlekeddshez val6 csatlakoz6s biaositiisa az alapfeladatokat nem akadiilyozhatja. A
kdzlcked6si szolgiiltatdsokhoz val6 kapcsol6din az egyedi eseteket prefenilja (k6soi
j6ratokhoz, iskoLlsok kcizleked6s6hez vat6 igazod6s).

A szolgdltatdsi iginybe vev6

A telepiil6s r6szorult lakosai, akik sztmitra a kcizlekedds m6s m6don t<irtdn6 megold6sa
ar6ny,talanul nagy terhet jelentene.

A fenntart6 utasit6sai alapj6n, 6sszehangolva az alapell6t6si feladatokkal

Kizremiikiitlds a tiimegkiizlekeddshez val6 hozztiiultisban ,,X"-szel jelcilni

nem vesz rdszt
X

rendszeresen r6,szt v esz

A szolgdltatdst igdnybe vev6k kt)re

a telepiil6s azon lakosai, akik a munkaiigyi kcizponttal kapcsolatban 6llnak, egyiittmiikdddsi
kdtelezetts6giik van.

A fe ladate lldtas mddj o :

A fenntart6 utasit6sai alapj6n, 6sszehangolva az alapell:itiisi feladatokkal.

l5

A falugondnoki szolgrilat a falugondnoki g6pj6rmrivel a szem6lyes szoci6lis segits6gnytjt6st
vdgezve egyrittal r6szdt kdpezi annak a kcizlcked6si rendszemek. amelyek r6v6n a helyi
lakoss6g 6ltal6nos sztiksdgleteinek kiel6git6s6t az emberek szrillitrisrival segiti.
Telepiil6senkdnt, a Ibldrajzi 6s t<imegkdzlekeddsi adolts6gt6l ftigg6en v6ltoz6 m6rt6kben a
falugondnoki szolgdlat k<izremrikcidik a telepiildsen 6lok trimegk<izlekeddshez val6
hozzijut6sban.

A feladot elldtds m6dja:

A falugondnokiszolgdlat a foglalkoztat6s elosegft6se drdek6ben ltibbf6le tev6kenys6get is
v6gezhet. A munkan6lkiiliek munkaiigyi kirendelts6gre tdrt6n6 sz6llit6sa.

esetenkdnt 16szt vesz



Munkdsjdrot m[ikbdtetise a foglal koztatds el6segitdse irdekdben
esetenk[nt (dves szinten lcgaldbb 4x2hdt -l h6nap id6tartamban)
nem mtikcidtet x
miik6dtet

E./ A falugondnoki szolg:iltatris tissztclj e sitm6n1.6t jelz6 mutat6k

A falugondnoki tev6kenys6g telepiildsen beliili 6s telepill6sen kivtili feladatelkitrist egyarrint
feltdtelez. A falugondnoki feladatok koztil n6hany esetben (hrizi segits6gnyrijt6s egyes elemei,
inlorm6ci6szolg6ltat6s. k6z6ss6gi rendezvdnyek szervez6se) n6tkillctzhet6 a gdpjriumii
haszn6lata. de a szolgdltat6s elemeinek trilnyom6 tdbbs6ge a g6pj:irmii igdnybev6teldvel
Lithat6 el.

TerveTett gdpkocsi futris havi szinten ,,X"-szel iel6lni
I 000 km alalt
1 000- I 500 km x
I 500 km felett

A fenntart6 a falugondnok 6s a helyi kdzciss6g szdm ra egyariint fontos, hogy a falugondnoki
szolgiiat teljesitm6ny6t, hat6konysSgrit ismerje. A hat6konys6g egyik mutat6ja az ell6tott
lakoss6gnak az risszlakoss6ghoz viszonyitott ariinya. C6l, hogy ez az ariny min6l magasabb
legyen, a falugondnoki szolg6ltatris ig6nybevdtel6re jogosultak min6l nagyobb h6nyada
16szesiilhessen a szolgriltatiisban.

Az elldlott lakossdg ardnya az iisszes szolgdlal tekinteldben ,,X"-szel .iel6lni
30o/o alalt
30% felelt x

A falugondnoki szolg5,lat a felsorolt tev6kenysdgek mellett, a f6 tev6kenys6gi kdrdkbe nem
sorolt egydb - szintdn tdrit6smentes - szolgriltat6st nyujthat.

IV. r6sz

Tij6koztat6s, kapcsolattartis, ig6nybev6tel, ell:ltott- 6s munkajogi k6rd6sek

l. A falugondnoki szolgiltatrisok ktizz6t6tel6nek m6dja:

A falugondnoki szo196ltatiisokr6l sz6b 6j€konatiist a helyben szokd.sos m6don kell
kdzzdtenni.

) hirdetm6nyben a szokS,sos helyeken (hirdetotribla, honlap)
l helyi rendezvdnyeken: kdzmeghallgat6s, falugyril6s
) a helyi mddirikban: hirlevelek
) szem6lyesen, 6losz6ban: a falugondnok, a polgiirmester / fenntart6 I intezmdnyvezeto,

illetve a k6pvisel<iik (hivatali dolgoz6k) ftjdn.

2. A szolgdltatitssal kapcsolatos trij6koztat6si ktitelezetts69

A szolgiiltatiisokkal, ds a lelmertil6 probldmrikkal kapcsolatban t6jdkoztatiist munkaidejdben a

falugondnok, iigyf6lfogadrisi id6ben a polgiirmester, illetve a krjz6s <inkormiinyzati hivatal
erre felhatalmazott dolgoz6i adnak. A taj6koaat6s alapja az cinkorm6nyzatok helyi szociiilis
rendelete, valamint a mrikdd6si enged6lyt kiad6 hat6srighoz benyrijtott szakmai programja.
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3. A kapcsolattartis lehets6gcs m6djai:

Szemdlyesen: a falugondnoki szolg6lattal val6 kapcsolattart{sra az esetek tcibbs6g6ben az
ig6nybev6telkor kertil sor. Az ig6nybevdtel dokumentiiliisa az adott szolgiiltat6s elvd9z6s6nek
elismer6s6t igazo16 szolg6ltat6snapl6nak az ig6nybe vev6 rdszdr6l tdrt6no aliiiriis6r,al
tort6nhet.

A szolg6ltat6ssal elldtott teleptilis(rdsz) lakossriga a helyben szok6sos tdj6koztatrisi
m6dozatok szerint 6rtestil a Iehetos6gekol. A lakosok szolgriltatris iranti igdnyeiket a

falugondnoknilLl szem6lyesen vagy telefonon, a szolg6ltatrist fenntart6 hivatalban szemilyesen.
illetve ir6sban jelezhetik a szolgriltat6sr6l t6j6koz1at6 dokumentumokban megjekilt
szem6lyn6l.

A szolg5ltat6sra ig6nyt tart6 szem6ly a telepiil6sen beltili ig6ny6t minimum 3 munkanappal
etSbb bejelentheti 6s egyeztetheti a falugondnokkal, a telepiildsen kiviili szolgriltat6si ig6nydt
pedig 8 munkanappal elobb kell bejelentenie 6s leegyeztetnie. A feladatell6t6s egyrdszt a

bejelent6s sorrendj615l. miisr6szt a bejelentett probl6ma fontoss6giit6l fiigg.

Azon szolg6ltatrisi, sz6llitisi igdnyeket, amelyek elt6mek a rendszeres tev6kenys6gt6l, a

fenntart6val kell egyeztetni.

A falugondnoki szolgiiltat6s sor6n az ig6nyek teljesit6s6nek mdrlegeldsekor iigyelni kell arra,
hogy az id6ben is rendszeres, kdzvetlen, szem6lyes szolg6ltat6sok ktjrdbe tarloz6 alapelliit6si
feladatok nem s6rtilhetnek, valamint a gazdas6goss6g szempontjrinak figyelembev6telivel kell
ddnteni.

5. Az ellitottak jogainak biztositisa a falugondnoki szolgrilat miiktid6se sorin

A falugondnoki szolgiiltat6st igdnybe vev6nek joga van szoci6lis helyzetdre. eg6szsdgi ds

mentdlis 6llapotrlnak megfelelo, 6s a szolg6ltatris riital nytjthat6 teljesk6ni ell6t6sra, valamint
egy6ni sziiks6gletei. specirilis helyzete vagy 6llapota alapjin az egydni elkitris, szolgriltatds
igdnybev6tel6re.

A szoci6lis szolgriltat6sok biztosit6sa sordn az egyenl6 brinrism6d kcivetelm6ny6t be kell
tartani.

A falugondnok a szolgelat 6[tal biztositott szolgriltat5st olyan m6don v6gzi, hogy figyelemmel
legyen az ell6t6st igdnybe vevSket megillet6 alkotm6nyos alapjogok maraddktalan 6s

teljeskdni tiszteletben tart6sara, kiil6n6s figyelemmel az 6lethez, emberi m6lt6s6ghoz, testi
6psdghez, valamint a testilelki eg6szs6ghez val6 jogra.

A falugondnoki szolg6ltat6s adott id6pontban t6rt6nd igdnybev6teldnek indokolts6g6t a

falugondnok illetve a fenntart6 az igenylo adott 6lethelyzete, rAszorultsAga alapj 6n 6llapitja

Telefonon: a falugondnok szimiLra biaositani kell a telefonon t<irtdn6 mobil el6rhetos6get,
hogy az ig6nybe vev6k a t6voll6t6ben is jelezni tudjak szdmiira sziiksdgleteiket.

irasban; rendszeres ellitdsi igdnydt, 6szrev6teleit 6s esetleges panaszait az elliitott iriisban is
j elezheti a szolg6ltatris femtart6j6nak.

4. A szolg:iltatfs ig6nybcv6teli szrind6krinak jelz6se
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7 Az ellitlttst ig6nybe veviinek joga van a szolg6ltatiis mtk6d6s6vel kapcsolatos
legfontosabb adatok megismerds6hez.

) Az ellitrist ig6nybe vev6t megilleti szem6lyes adatainak vddelme. valamint a

mag6ndlet6vel kapcsolatos titokv6delem, kiil<in6s tekintettel az egdszs6gi 6llapotrlval,
szemdlyes kciriilmdnyeivel. j<ivedelmi viszonyaival, szociSlis helyzetdvel kapcsolatos
informdci6kra.

> Panaszteteli eljiiriis: Panasszal a fenntart6 fel6 ir6sban beadott kdrelemmel lehet
fordulni. A panaszt a fenntart6/munk6ltat6 vagy megbizottja 30 munkanapon beltil
kciteles elbir6lni 6s ir6sban megvdlaszolni. Amennyiben a szolgriltat6s ig6nyl6je a
v6laszt nem tartja kiel6git6nek, az ell6tottjogi k6pvisel6 [tj6n 6rv6nyesitheti jogait.

> A teriiletileg illetdkes ell6tottjogi k6pvisel6 nev6t, eldrhet6sdgdt a Hivatal dpiilet6ben
j6l l6that6 helyen, j6l olvashat6 form6ban kdtelez6 kiftiggesaeni.

6. A falugondnoki szolgriltatrist v6gz6k jogai

} A falugondnoki szolg6ltat6st vegz6 - <inkormrinyzati fenntart6 esetdn kdzalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott - munkaviillal6 szirn6ra biaositani kell, hogy a

munkav6gzds6hez kapcsol6d6 megbecstil6st megkapja, tiszteletben tarts6k emberi
m6lt6sdgrit 6s szemdlyis6gi jogait, munk6jrit elismerjdk, valamint a fenntart6 megfelel6
munkav6gz6si kdriilm6nyeket biztositson szdm6ra.

F A munkavrillal6 munkak<jr6ben - esetlegesen - t6,rt6n6 felelossdgre vondsa csak a

fentiekkel aranyosithat6.
> A falugondnok jogosult munkav6llal6i jogainak 6rv6nyesitds6re a Munka

T6rv6nyk<inyve 6s a kcizalkalmazotti jogszabdly alapjrin.
F A falugondnok kcizfeladatot ell6t6 szemdly.

7. A falugondnok helyettesit6se

A fenntart6 a falugondnok trivoll6te eset6n is kdteles a feladatot k6pzett munkaer6vel ell6tni
az adott 6vben el6irt munka6riik telies mennyisdgdben.
A helyettesitds megoldhat6:

F akkredit6lt kdpz6sben tanrisitv6nl.t szerzett helyettes falugondnokkal vagy
F a ftildrajzilag el6rhetS legkdzelebbi telepiil6ssel k5t6tt egyiittmrikdd6s alapjrin az ott

foglalkoztatott falugondnok igdnybevdtel6vel, illetve
F a falugondnoki alapkdpz6sndl magasabb iskoiai v6gzetts6ggel rendelkez6

szoci6lis,/humiin k6pesitdssel rendelkez6 szem6ly feladatell6t6seval.
F sziiksdg eset6n az dnkorm6nyzat gdpkocsivezet6j6vel, aki kizir6lag a sziiks6ges

szrillitrisi feladatokat l6da el.

V. r6sz

Egy6b - a szolg:iltatis fenntart6sfval kapcsolatos - el6irisok

1. Szem6lyi felt6telek

A falugondnok kciteles elv6gezni a fenntart6 tital frnarszirozott, munkakdr betdlt6s6hez
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meg, ltiggetleniil az ig6nybe vevo egydb, az akut dlethelyzetet nem l'eltdtleniil befoly6sol6
kortilm6nyeitol (csakidi kortilm6nyek, jcrvedelmi helyzet stb.). A falugondnoki szolgrilat az
elLitottak 6lethelyzetiikbol ad6d6 sztiksdgleteit kdteles kiel69iteni.



sziiks6ges falugondnoki alapkdpzdst.

A l-alugondnok kciteles a munkiiltat6 eltal temogatott kdtelezo toviibbk6pzdseken r6szt vcnni.
6s a kcizalkalmazort szamara eloia kreditpontokat megszerezni.

A falugondnok szttmira lehetosdget kell bizlositani - a leladatelkitiishoz sziiksiges -
kiizdss6gi cisszcjciveteleken val6 rdszv6telre, szakmai szervezetekkel (megyei vagy regionrilis
lalugondnoki egyestiletek, Magyar Tanya- Falugondnoki Szcivetsig, Falugondnoki H6l6zat
Orsz6gos M6dszertani Osztdlya) trirt6n<i kapcsolattartdsra.

A falugondnok kdteles a szoci6lis szolg6ltat6st vdgz6 munkat6rsakra vonatkoz6 etikai
szabiilyokat betartani.

A falugondnok k<iteles minden munkanapon, illetve a munkaidon trili munk6ba rendelds
eset6n az e16irt idoben munk6ra jelentkezni munkav6gzdsre alkalmas 6llapotban.

A falugondnok esetleges egdszs6giiLgyi, fiziol6giai rillapotvriltoz6siit kdteles munkaad6jrinak
miel6bb jelenteni, hogy helyettesit6se megoldhat6 legyen. Ez kiil<indsen vonatkozik a
g6pj 6rmiivezetds al6li felment6sre, amennyiben esetleg m6s feladatok elliiliisiiban az emlilelt
probl6mrlk miatt nem akadiilyozott.

2. Tirgyi felt6telek

A falugondnokr|szdre a fenntart6 feladat elv6gz6s6hez 8 szem6ly szitllititsira alkalmas
gdpkocsit biztosit. A falugondnoki g6pj rirmrivet ziirt helyen (3067 Garrib, Pet6fi utca 23.),
garinsban kell t6rolni, a falugondnok kdteles a gdpj6rmiivet haszndlat ut6n minden nap ezen a
helyen ledllitani.

A falugondnok kdteles a g6pkocsit rendben, tisztAn tartani, a szelizigdnl,t figyelemmel
kis6mi (km 6ra6lkis).

A falugondnok jogosult a szolg6ltat6ssal kapcsolatos iratokba betekinteni 6s a falugondnoki
g6pj6rmri mellett a feladat ellAtasehoz sziiks6ges egy6b, a szolgriltat6st fenntart6
rendelkez6s6re rill6 eszkrizrtket is haszn6lni (sz6mit6g6p, intemet, telefon stb.).

A fenntart6 saj6t k6lts6g6n - az ellatottakkal val6 kapcsolattartds, a megoldand6 feladatokr6l
val6 gyors drtesiil6s 6s a hasonl6an gyors probl6mamegold6s 6rdekdben - mobiltelefon
hasznAlatat biztositja a falugondnok sziimiira.

A falugondnok tev6kenys6g6nek, a szolgriltatrisok igenybevdtel6nek dokumentirlirsdra az
al6bbi dokumentumokat hasznrilja:
- g6pjrirmri menetlevele,
- a szem6lyes gondoskodrist nyrijt6 szocidlis int6zm6nyek szakmai feladatir6l 6s mtikriddsi
feltdtelekr6l sz6l6 1/2000. I.07.) SZCSM rendelet 8. sz. melldklete szerinti tev6kenys6gnapl6.

Ztuad6k:

A lalugondnoki szolg6ltat6s szakmai programj6t Garrib Kdzseg Onkormdnyzata Kdpvisel6-
testiilete ........../2019. (....) hatirozattwal j6v6 haglta 6s ezzel egyidejrileg a 2010. 6vi Gar6b
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Kdzs6g Onkormiinyzala falugondnoki szakmai programjiit. hat6lyon kiviil helyezte.

Gar6b. 2019. mrircius

Koviics Zoltiin sk
polgdrmester

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti sk
aljegyzci
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Mdtrasztiltisi Ktiztis Onkormin)'zati Hivatal Cserhdtszcntir'6ni Kirendelts6ge
Aljegyzrije

3066 CserhdtszentivAn. Kossutlr ulca l.
tclclbn: 32l3 82-05 6. fax 32/382-026.

e-mail: csivan.koriegy zoses(asmail.com

Javaslat
Garib Kdzs6g Onkorm{nyzatinak 2019. 6vi ktizbeszerz6si ten6nek

clfoqadis{ra

Tisztelt K6pviselS-testiilet!

Figyelembe v6ve a Magyarorsz6g 2019. 6vi kcizponti k6lts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. tdrv6ny 72. S-
5t, az abban foglalt 6rt6khatrirok tekintet6ben kdzbeszerz6si elj6r5st kell lefolytatni, tehit a 2019. 6vi
ktizbeszerz6si tervben sziiks6ges szerepeltetni azokat a beruh6zesokat, melyek ezeket az 6rt6khatirokat
meghaladj6k.

72. $ (1) A k6zbeszerz6sekSl sz6l6 2015. dvi CXLIII. tdrvdny (a tov6bbiakban: Kbt.) 15. $
(l) bekezd6s b) pontja szerinti nemzeti krizbeszerzdsi 6rt6khat6r - kiv6ve a k6zszolgriltat6i
szerz6d6sekre vonatkoz6 6rtdkhat6rt - 2019. janurir 1-j6t6l 2019. december 3 I -6ig

a) irntbeszerz€s eset6ben 15,0 milli6 forint,
b) |pit€si beruhilzds eset6ben 25,0 milli6 forint,
c) lpit€si koncesszi6 esetdben 100,0 milli6 forint,
d) szolgiitat5s megrendel6se eset6ben 15,0 milli6 forint,
e) szolg6ltat6si koncesszi6 eset6ben 30,0 milli6 forint.
(2) Az (1) bekezd6stril elt6roen a kdzszolgiltat6i szerzoddseke vonatkoz6 nemzeti

k6zbeszerzdsi €rt€kharitr 2019. janu{ir 1-j6t5l 2019. december 3 l -dig
a) Srubeszerzds esetdben 50,0 milli6 forint,
b) 6pit6si beruh6zris eset6ben 100,0 milli6 forint,
c) szolg6ltat6s megrendel6se eset6ben 50,0 milli6 forint,
d) 6pit6si koncesszi6 eset6ben 200,0 milli6 forint,
e) szolgaltatisi koncesszi6 eset6ben 100,0 milli6 forint.

A k<izbeszerzdsekrol sz6l6 2015.6vi CXLIll. tdrv6ny (Kbtv.) 42.$ (1) bekezd6sdben foglalt el6ir6s
a'lapjin az ajrinlatkero legk6s6bb mircius 31. napj6ig 6ves dsszesitett kdzbeszerz6si tervet kOleles

k6szfteni az adott 6vre tervezett kiizbeszerzdsekrcil:

., 12 S(1) Az 5. f(1) bekezdisiben meghatdrozott ajdnlatkdrdk - a kdzponti be.szerz1 szervek kivdteldvel

- a kdhsdgvetdsi iv elejdn, legkds6bb mrircius 31. napjdig tves Asszesitett kiizbeszerzdsi lervet ( a
tovdbbiakban : ktizbeszerzdsi tem ) kiszitenek az adott 6vre lervezett kdzbeszerziseikr6l. A
kijzbeszerzisi tervet az ajdnlatkird legaldbb i)l ivig megdrzi. A Ktjzbeszerzdsi lerv nyilvdnos.
(2) A kbzbeszerzdsi terv elkdszitdse elStt az ajdnlatkird indithal kozbeszerezdsi eljrirdst, amelyel a
lervben szintdn megfelel6en szerepeltetni kell.
(3) A kdzbeszerzdsi len) nem vonja maga utdn az abban megadolt kijzbeszerzisre vonatkoz6 eljltrds
lefolytatdsrinak karclezellsigdl. Az ajdnlatktrd a kdzbeszerz,lsi lervben nem szereplS k1zbeszerzdsre

tagt a tervben a foglaltakhoz kipest m\dosiloll kAzbeszerzdsre vonatkoz6 eljdrdst is lefolytathot.
Ezekben az esetekben a kdzbeszerzdsi lervel mddosilani kell az ilyen iginy vagt egtdb vdltozds

felmeriilisekor, megadva a mbdosltds indokit is.
(1) Az ajdnlatkdrd kdteles a Kdzbeszerzdsi Hat1sdg vagt o jogszabdlyban az ajdnlatkird ellendrzisdre

feljogositott szerv ktrdsdre o kdzbeszerzisi tervet megkiildeni.
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Mitraszriltisi Kiiztis Onkorminyzati Hivatal Cserh6tszentiYdni Kirendelts6gc

Aljeg-vz6je
1066 Cscrhdtszentiv6n Kossuth ulca L
telefon: 32l382-05 6; fax: 32/382-026.

e-mail : csivan.koriegyzoseg@gmail.com

K6rem a TisZelt K6pviselo-testiiletet, az el6terjeszt|st elfogadni sziveskedjen

Hatirozati javaslat

(larrb Kdzs6g Onkormrnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
...../201 9.(IV.....)szimf hatirozata

201 9. 6vi ktizbeszerz6si terv16l

Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete, mint ddnt6sh026 testtilet a krizbeszerzdsekrtjl sz6l6
201 5. dvi CXLIII. tdrvdny 42.$-a alapl|n az Onkormdnyzat. mint aj6nlatkdro riltal 201 9. dvben
lefolytatand6 kdzbeszerz6si elj6riisok 6ves terv6t a mell6klet szerint j6v6hagyj a.

A k6pviselo-testtlet megbizza a polg6rmestert, hogy az esetlegesen k<izbeszerzdssel 6rintett
fejleszt6seket beruhazAsokat kis6rje figyelemmel.

Felel6s: polgrirmester
Hatdrid5: lolyamatos



2019. 6vi ktizbeszerz6si terve

/201 9.AV.....) szdmi hatdrozar melldklete

Kov6cs Zoltrin
polgiirmester

A kiizbeszerz6s t6rgya
6s mennyis6ge

I. Eszktizhcszcrz6s

II. 6pit6si beruhdz6s

III. Szolgriltat{s-
megrcndcl6s

I r:.r nyadr5
clj:ir:isrcnd

az eljriris
megindit{s{nak,

illetve a
kiizbeszerz6s

megval6sitisinak
tervezett id6pontja

cPv k6d

Id6beli iitemez6s

szerziid6s tel.jesit6s6nek
v:irhat6 id6pontja vagy a

szerz6d6s id6tartama

Sor keriil-e vagy
sor keriilt-e az

adott
ktizbeszerz 6ssel
tisszefiigg6sben

el6zetes
iisszesitett
tij,6koztat,6

kdzz6tEtel,6re?

Gar:lb Ktizs6g Onkorminyzata

Tervezett
cljirisi tipus
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I. Bevezet6s

A N6gred Megyei Kalasrtr6favddelmi lgazgat6seg (tov6bbiakban: NMKI) SalS6larirni
Kalaszlr6favedelmi Kirendeltseg (lovibbiakbanr KvK) 1ev6kenys6g6t, a szervezetet 6rint6
.iogszabelyok, a Beltigyminiszt6rium Orsz6gos Katasztr6favedelmi Fiiigazsati)sig
{bvirbbiakban: BM OKF) 6s az NMKI 6s a KvK nomativri, valamint a BM OKF iltal
jarvdhagyott Szervezeti 6s Miikdd6si Szab6lyzata (tovibbiakban: SZMSZ), a KvK iigyendle.
valamint a munkatervei alapjrn vtgczte.

A KvK illet6k€ss€gi teriiletehez 3 jirds (Betonyterenyei, Peszt6i €s Salg6tarjdni), ijsszcsen 63
tclcpiil6s tartozik. ahol elletjuk az els6fokt inteSrdlt ha(6segi tev6kenys6ger.

A 2018-as 6vben tovdbbra is kiemell feladat volt az inleg,rill katasztr6favedelni hat6sigi
tevekenys6g er6sit6se, mely eltal hatekony feliigyeleti rendszer miiktidret6s6l v6gezzijk
sziiks6g szcrint az arintctt tiirsszcrvck, tershat6segok bcvon6s6val cgyiittcs cllcn6rz6sck
lcfolytatiseval, tovebba a keszenl6ti dllomany eredm6nyes felk6szit6se ezen feladatokban
val6 kdzremiikdd€src 6s a kircscnrdnyek szakszei felszimol:is;ira.

A Katasztr6fav€delem folyamatosan a hatekony megel6z€sre helyezte a hangsill)4. Ennek
meglelel6en a tudatos veszclyhellzet-megel6z6si tev6kenys6g, azaz a vesz€lyforrdsok tovibbi
beazonositdsa (pl. a vizelvezet6 irkok, szabadt6ri trizesetek helyszinei, veszElyes k6manyek,
stb.) as clheritesa is vdgrc lctt hajtva az intcgrah ha6sigi fcladatok kdvcikczclcs jogszabAly-

C6lkitriz6s volt a vezet6i- irrnyit6i tev6kenys6g javitasa, a tudatos vesz6lyhelyzer-megel6z6si
tcvekenys68 sz6les kijrii terjcsztese, a lakoss6g cingondoskodisi k€pess6g6nek eriisitese, az
iink6ntes hizolta) es polgiri vddelmi szervezetek er6sit6se 6s mtiveleti alkalnrazesuk
fejlesztdse, a v6delmi igazgatAs vezet6si kdpessEg6nek fejlesztese, a szeflezeti 6s tz cgyeni
tcljesitm6nyc6lok teljesilisi hadslbkanak ndvcltsc 6s az dllonrrny motivelisa, nrpr
tovrbbkapzes6nek korszenisi(6sc.

A k6m6n,,tiizekkel, a szdn-monoxidm€rgez€ssel €s a sormunk6val kapcsolatos hakisagi
jogkdr alkalmazesa 2018-ban is kiemclt jclent6s6gii, de mrir kisebb mennyis€gri teladat volt
0ogszab6lyvillozris tiirtdnt, a nem (6rsas magenh6zak eset6bcn mir ncm ktjtelez6 a sonnunka.
meSrendel6sre t6rt6nik az 6g6slcrm6k elvezel6k ellenttrz6se). Sajnos nagyon sok kameny
lovebbra sem fe)el meg az el6iresoknak, ezalml eleNeszelyes ellapotuak. A k6menyek
fclijlvizsgilatdt v6gz6 szcrvezetekkel napi munkakapcsolat lett kialakitva. A vesz6lycs
kcmenyek esetleges hasznalatAt a vona&oz6 szabrlyz6k szerint ellen6riztiik. 2018-ban a

lakossdg r6sz6re a BM OKF Gazdas6gi Ell6t6 Kiizpon! litja el a k6m6nyliszti6si es

feltilvizsgAlati feladatokat.

A KvK szemrra kit(ziifi szewezeti teljesitmCny-ktivelelmenyeket maradtktalanul
rc lj es ire [iik.

A kdzbiztonsag ntivel6se erdcktben a Katasztrofar'idelmr Ors ttoviibbrakban. K\'O) program
N6grAd megy6ben a Bdlonylerenyci KvO (tovebbiakbani BT K!O) l6trehozesival mer
kor6bban lczirult (2016. auguszlus 0l-lcil mirkddik, A KvO-k mukddesevel bizlos[ott, hoSy
a vonul6si id6ket l6nyegesen csrjkkenteni lehet€tt, ezrltal a bedvatkoz6 eriik koriibban 6mek a

kiresetek helyszin6re, eredmenyesebben tudjak menteni a bajban l6v6k 6let6t. testi 6ps6g6t 6s

anyagi javaikat. Az eltelt iddszak kiiresem6nyei bjzonyitotlrk, hogy helyes ddntes vol! BT
Kv6. megvalosult a celkrtrizis. A ttzollo-parancsnokseEok 6s a Kv6-k mrikdd€si teriiletei
ennek megfelel6en lettek kijel6lve. A KvK-nak a Pisz(6i Hivatdsos Tiizol!6-parancsnoksdS
(tovabbiakban: P HTP). valamint a Salg6tarjAni Hivat6sos Tiizolt6-parancsnoksig
(tovibbixkban: ST HT?) €s a nak BT KvO-je van az allrendelts6g6ben.

A Helyi V6delmi Bizotlsiigok (tovebbiakban: llVB) kalasztrofavEdelmi clDiikhcl),clrcsi
feladatok elliiliisinill szcnr6lyi veltoz6s nem ttin6nr, a NMKI lgazgar6ta illal ma8 2013-b.tn
ktjeltllt szem6lyek Iitjik cl lovrbbra is ezen beosztisokat, Baton,'tereny6n l"arrg6 Sandor tij
nlezredEs. Pdszt(in Cscpc Zsolt lti. alezredes 6s Salgr'rta{inban Angyal Tibor Lii. alczrcdes.

A ST HTP ttjirn ellir(tuk az e$'rittmrikdd€si mcgillapod,isl kiniitt (k)vribbiakban: EMUl 'rJh
dnkentes trizolt6 cgyesiilet (tovibbiakbxn: 0TEl szakmai tclri!yeluli rlLen6rzesal,
tev6kenysegiik segitas6l.

Mindennapos fcladatainkat az ySZ EN ISo ')001:2009 szabYiin)' szcrint kialakitoll
min6s6girAnyi(risi rcnrlszcr bc(anasival lirtuk cl.

Nagy llgyelmel fordilolrunk a leljes szenrelyi iillomr)r) hrvatisludrltinak crijsitdsire. Jz
egys€ges csapatszellem kialakitiisera. a szakmai kompetenciek ndveles6re. valanrlnL J7

allom6n.v eg6szs6gijgyi fllapot6nak megrlrzeserc. i.rvilisira. ennek 6rdekcbcn nrgyon sok
spodrendez!anycn vcltiink rcszt.

I I. Tiizoltdsrigi IfcliigJclii

l. K{resetck alakulis:r:

Az illet6kcss6gi tcriilctiink6n az cscm6nyck szizal6kos arriny6t tckintvc 56'Zo volt liizcsct cs
34 o/o rni\szaki mcnt6s- A 883 cscm6ny 70 yo-a bcavatkozdst igLnych, 7 vo ki6rkcz6s cl6(
fclszamolt. I % sziindikosan mcgl6veszt6 jclz6s. 2l % lcvcs.iclzds 6s I % ul6lagos jclz6s
volt.
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ezekb6l riaszt6si fokozat_t€nylegesen Kiemelt
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mcgmcntctt szem6lyek szima miiszaki t5 35

tiizcset {l: 111 tt7
s6riilt szcm6lvck szima m(szaki mcnt6snr:l 98 89

tiizesetntl: l8 l6
hrlott szcm6lyek szima miiszaki mcnt6snil: 4 l
tiizesetn6l: 2 I

lakistriz: t02 li8

kimdnYiiz: 46 42

sTabadrari rtz 142 120

szabadteri tiizb6l erd6- es vegelrci6liiz: I

\'6lelmezett szend6kossiig '7 6

tlizvizsgilat indull: 8

0TE beavatkozes 't1 65

dnkentes ment6szewczel beavatkoziis L9

be6pitett trizjel26 berendez6s t6ves jelz6se (vonulast r3l 141

(.

25. Karancskcszi

26. Kal?ncslapuJt6

27. Karancsseg

28. K^z^r
29. Kisbdgyon
10. Kisberkrny
31. Kisha11)6n

32. Koz'rd
33. Kt|las6
i+. ritt.
35. Lucfalva
36. M6rkheza
37. Mritramindsicnt
38. Mrtranovik
39. Mitraszele
40. Metrasz6l6s
41. Mdtraterenye
42. Mitravereb6ly
43. Mihlilygcrgc
44. Nagybrirk6ny
45. Nagykeresztirr
46. Nemti
47. Palotis
le. i;.it,t
49. Rik6czibrnya
50. Sigtjfalu
51. Srlg6trrJin
52. Sdmsonhlia
51. )omoskoullalu
54. S6shartyrin

55. Szarvasgede

56. Szitaspogony

57. Szir6k
58. Szuha

59. Szurdokpi.ispijki

60. Tar
61, v9nyq19

62. Vizslis
63. Zabar
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I

I
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A KvK illetekess6gi teriilet6n az esemenyek teleptil6s szerinti kimutatiisban

Milszakiment6sr Tiizeset:

9. Cscrhdtszcnti\'in
10. Doroghhza

I 1. Ecseg 14

l2. Egyhizasdengelcg 3

13. ESyhezasgerge 4

14. Erd6kiirt 4
l5. Erd6tarcsa 2

16. Etes :6

i7. Feistitold 0

18. Garrb 0

Bljtik
Cered

Cs6cse

l9.Ilthalom
20.lpol}1am6c
2t. Johbigyi
22. Kirllo
23. Karrncsalja
24. Karancshcr6ny

1

4
3

3

0

0

1

0

0

0

4

2
2
b

0

2
A lriblnzatt6l j6l litszik, hogy a tclcpiil6sekcn r tiiz 6s nriisT ki 

'ncnttsck 
sT,rnr nrgyiih{]i

egycnletescn oszlik mcg. KrvcteLt ktpez rz a piir lclepiil6s (a vrrosok kicnrcli
betiiformelumban vrnrtak), amclyiknek e nagysriga es a lakoss;iig szinra rniat jel.nri;s,t .lr,a
a 16bbi (clcpiil6strjl. Altrliinossiigban n trizcsctck sTrirna jclcnt6scn tdbb mint n nrrisznki
mcnte.ekc cr J rcndencr.r a 2018-a: e\fu r\ rrJr
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Telepiil6s:
L Als6told
2. Birna
3. Bitonyterenye
4. Bokor
5. Bar
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A mr.iszaki mentesck a kiivetkezcj nregosTlesban tbrdu,tak el6

Kircsctek fajtdi:
Alhtbalcsrt

Kateg6riihoz tart6z6 drt6k

Eg-\'r:b

Elemi csapes - viharkir
6letment6s
Elliint szemily keresase

Ff'uleromles. maga.6piiler bale(er

Fa kid6l6t
Ge?sziviirges

Halott kicmcl6s
Kozlekeddsi esTkijzb6l krfolyt iizemanyag

Kiizriti beleset
Olajszennyez6des

Omlisveszily
Rovar rm6h darizst
S6riilt mcnttsc
Sztn-mono,<rd szrvirgds
Technol6giai meghiblsodis
Teher- vagy sTem6lyfelvono balesct

Vcsz6lyes anyagok
vizkilrok

A mriszaki menl6sck kircselci kijzdtt jelcrutiscn kiugrir adat az egytl). x lrkiddl€sck is x

kijzilti balcset katcg6riiinak s7lima. A tiibbi katcg6flir mcnnyisigc ncm kiugro arlek a

til)larzatban.

2.,lclcn(iisehb kf reset:

Miius l9-€n Salg6tarjdnban e8y ipari tiTem l50x60m-es csarnokdban ltv6 IOX ran,rlyban
(kcmence) a technol{igiai folyamat soran. feltehctijleg lizikai robbanis tijft6n1. A t.rrtilyban
kialakult nyomiis hatiisira s6-olvadek keriilt a lar{ilyon kilijlrc (kb.,10-50 nr2-cs leriilctrc).
amely meggy:jtotta a kdmycz€t6ben I6v6 lcchnol(igiehoz hasrnelt anyagokat as

berendez6seket. Az esenr6nhyel kapcsolatosan. iisszescn 7 szenlcly senill mcg. kijziillik halot

leguli panaszok{al k6rhtzba szrll ottak. Egy szemtly feliileti cg6si scdil6st szenvedett a

bokijdn, irt nem kellet k6rh6zba sz6llirani. A hclyszinre vonult Tarjiin/l-cs. Tarjirn/2-es,
B6(ony/1-es. Szecseny/l-es, Tadan/Letra, TarjrinlVizszrillit6. r\-6gridrK,\rL, ts
N(tgrrd/KVSZ. N6grrid/KML a helyszinen mriszeres m6r6sckct \,egzett. rnclynek sorin
hat6r€rtek alatti ed6ket m6rtek. N6gr6d/KMSZ a helyszinen. helyszini szeml6t v6gzelt.

J ius l4-6n Salg6tarjinban a szem6ttelepen kcletkeze( tiiz. A helyszinre vonult Taliiin/1,
Tarjan,^r'izszalli16, Tatin/2, Brlony/1, Sz€cs6ny/1, Gyalmal,^y'izszillit6. N(igred/KMSZ.
Mi{ra,4(ML. ozd,^r'izszAtli!6 €s Pitcrke/1. ,A iaszliis II-es Kiemelt volt. A VGtJ
szcmattelepdn az ott tirol szem6l 6ge( kb. 1000 m2-cn. Az c8ys6Sck 6sszescn 8 (lb "C"
suSiral a rozet Ief'cketitetlik tdbbsziiri dttclepiilcssel. A tiizoltrsban SigiLjfalu es Endrofalva
oTF- tagjai is reszt velrek 5. illelve 4 l6vel. A lcriilet iisTrkai 6rz6si! a KSM I dt)
gepjenniifccskend6vel 6s 7 fdvcl vcSezte.

42
i

34

EEEE

_9

l6
i4
l8
t0
I

4

82

2t
I

3

8S

2

I

1

l0
25

l
I

I

5

34

30

20

to 
I

0

2

22 30
26

1

A havi esem€ny szAmokat megfigyelvc lirjuk. hogy az escrn6nyek 6tlagos 6rt6koket
mutahak. Kiv6tel a mercius. aprilis, jtlius, augusztus 6s okt6ber h6nap mikor kicmelkeddcn
sok \,olt a kireset, amely risszefiiggesben van az idrijnrisi kiiriilm6nyeklel.

A trlzesetek a kdvetkezii megoszlesban fordultak el6
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Tiizesetek helyszinei:

Egcszsegiigyi, szocihlis l6tesitmeny

Egytb
Ipari, termelesi Ietcsitm6ny

Kcrcskcdclmi. szolglil!at6 Iclcsitm6ny
Ktizlekedisr eszkiiz

K6zir(
Miivcl6desi latesitnraDy

Otthon jellcgri l6tesitm6ny
Szabad tedilct
I rr'rlji(r lel.(rtm.rv

Tiizeset szabad teriileten
ll

t42

A tiizcs€tek sz6ma kdziitt jelent6sen kiugr6 adat a tiizesetek szabad teriileten kateg6fla as az
olthon jellegii I6tesitm€ny. ha nem szAmoljuk a nincs min{isitve kateg6ri6t. A ttibbi kategoria
nrennylsege ncm Irugro er(ek a tiblizalban

I

--.-Tiiz --a-l\il0szakimentds

Kateg(iri{hoz tart6z6 artak
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Dccember 07-6n Salg6tarjanban egy ktizapmagas lak6€ptiletben keletkezeft tiiz. A hclyszinre
vonult Tarjan/1, Tarjiin/2, Brtony/1, Szecs6ny/1, Tarjrin/L6tra, Tarien,^r'izszellit6,
N6gred/KMSZ, PCterke/1, Gyamat/l €s a Gyarmat/L€tra- A riasztds fokozal III-as Kiemelt
volr. A jelzett helyen 6gett egy l0 em€letes !ak6cpiiletben a l6pcstihriz elll1l hatrrolt
technol6giai akna, mely betonfallal ktjriilhaterolt. Az akna befoglal6 meretei:l,5xl,5m
alapteriilet 6s az €piilet tetejdre szclliiziitt ki 4 db 100 mm 6s ldb 150 mm etmerqjii fem
csijvekkel. Az akna liildszinti r6sz6n taulhat6 egy 0,65x0,65 m-es vasajt6. Az akndban egett
kb. 3 m2 tcriileten felhalmozott szem6t, valamint ttibb m6!er hosszu szigetelt kibel, mely
tekcrcsben voll. Az egys6g a liizet I db ,,C"sugirral eloltotta, valamint az 6piilet kitrites6t.
szclloztetcset elv€gezte. A tiiz nem tededt ki az akndb6l. A kimcntett lak6k a k6reset
felszemolisdig melegedobuszban lettek elhelyczve. Az ut6munkilatok befejczdse utin
vrsszat6rhcltek lakAsaikba. Szcm6lyi s€riil6s nem tdrt€nt.

December l8-:in Palorison egy epiilet tet6tere 6gett. A tiiz kb. 100 m2 volt. A helyszinre
vonult Prszt6/1, Hatvan/], Bercel/1, Asz6d/1, Gtidrilkj,Vizszillit6, N6gdd4(MSZ 6s a

Hdhalom oTE/t. A riasztiisi fokozal Il-es Kiemelt volt. Jelzett helycn l0xl5 m6teres bolt 6s

irodahelyis6g tet6szerkezete tcljes terjedelemben 6gelt, amely trapez lenez hejaz llal
rendelkez€tt, fa tart6szerkezettel volt aldt:imasztla. A tiiz oltdset az egys6gek 3 db "C"
sugrirral 6s 2 db "D" sugAnal hajtottak v6gre. Az oltfu soren a lemez hejazatot az eSysegek

eltevolitottAk. valanlint a bcls6 elmcnnyczctct is rdszben mcgbontottAk az izz6 rtszak
nreSsztintelesdhez. Az elad6t6rbe 6s az irod6ba a tiiz nem terjedt 61, de jelentiis vizk6r
kelctkczctt, az iprilct ldd6mszcrkczctc a tiiz 6ltal jelcntdsen kArosodott. A padlist6tbcn a

tulajdonos elmondesa szerint fel nem hasznilt, megmaradt 6pit6si anyagok voltak terolva. A
fdepiilerre a tiiz nenr terjed 6t, annak elad6ter6ben vizk6r keletkczett.

IIL Polgriri V6delmi Fcliigx-el6

A KvK illetCkess€gi teriilet6n a PolSiri V6delmi feltigyel6s6g legfontosabb feladatai 2018.
6vben az alebbiak voltak:

l. A telepiil6si kiiteles polgdri v€delmi szervezetekkel kapcsolatos felk6szit6si feladatok,
gyakorlatok megszervez€se.

2. A telepiilesi tjnkenteses pol86n vedelmi szervezelek megalakitisa, rendszerbe6llilo,
mindsi(6 tsyckorlatenak megszervez6se.

3. K6zbiztonsdgi refermsek tov6bbkepzdseinek megszervez6se.

4. Lakossrgt'elk6szitdsi feladatok.

5. HvB feladataiban va!6 r6szvCtel.

6. Kockrzati helyszinek, egy6b helyek 6s eszkrizdk polgrri v6delmi hat6s68i ellen6rzese.

7. Ktizt ss6gi szolg6lat biztositdsa a diikok sz6mara.

8. Egy6b feladatok.

L A telepiil6si kdt€les polg{ri v6delmi szervezetekkel kapcsolrtos felk6szit6si feladrtok,
gyrkorlatok megszerve26s€.
2018. jinius l2-13-14-€n a HvB-k bevoneseval a rendkiviili nyiri iddjeressal kapcsolatos
gyakorlabt szerveztiink a telepiil6sek szemira. A gyakorlaton mind a 63 telepilles t6szl vett,
47 lelepiil6scn riasztesi gyakorlat is lett vegrehajtva (dsszcsen 946 fd r6szvetel6vel).

A gyakorlatot a KvK vezet5je megfeleltre irtekelte.

IO

2018-hcn dsszcsen l0 telcpiilescn hajtotnrk vc8re, illetve koordindltuk a telcpiil6si kiitelcs
polgiiri v€delmi szcrvezct egys6geinek tovirbbk6pzcset. A tovibbkepzasekct mozgrisitisr
gyakotlat eliiz(e meg, dsszesen 147 f6 vctt reszt rajta.

2. A felepiiltsi iink6ntc$cs polgdri vlidclmi szervczctek megalakitrsa, rendszerbclillit6,
min6sit6 gyrkorlatinak megszcrvez6sc.
2018-ban ijnk6nles menlijcsopo( rendszc$eillit(i, illelve ncmTeti minisitii gyakorlatrifu ncnr

keriilt sor. V6greha_ltottuk az 6ves riaszttsi gyakorlal(rt ( l2 tclepiiltsi. I jirarsi mcnlijcsopo11).

A jirisi monl6csoportok rEszerE egyiiltmiikijd6si gyakorl.rtot szeruezliink cltiinl szcm6ly
kercscse. mcnt6se form6ban.

3. Kiizbiztonsigi rcferensek tovdbbkdp26scinek mcgszerlez6sc.
A szabdlyoz6nak megfelel6en negyed€ven!c felk6szirtsr lartottunk a k6zbiztonslgi relcrcns€k
riszcrc. Az cl<jz<j cvckhcz hasonloan a l'clk6sztasckct riibb hclyszincn hajtoruk vigrc i rrincl
nagyobb reszv6tel 6rdek6ben. Kiv6tel a Il. negyeddvi. amely az aratrsi konfocnciLival
egybek6tve a KvK-n lelt megszervezvc. Az L 6s a IIl. ncgyede\i ltlkdszilisl a Piszl6r
Polgirmesteri Hivatalban is a KvK-n hajtottuk vegre. A IV. negycdeves fclkeszit6s hclyszinc
kib6viilt a Betony(erenyci Polgermestcri Hivatallal, mivcl a lelkeszitlst 6ss7e!'ontuk ir

rezsicstjkkent€sb6l adodo kalasztrofavedelmi feladatokr6l sz6l6 lajekozlaloval. A
tovibbk6pzcsckr6l cmlckcztct6t kiszitiink, amcly ta(almazza a lclkcszitis t6nrrijht. a

v6grehajtand6 feladatokat, hadrid6kct es a telel6stjket. Ttibb alkalonrmal kiadvirnlok.
scgidanyagok cljuttatrslival scgitcttrik a kdzbiztonsiigi rcfcrcnsck nrunkiijirt.
20llt. janurr l-6n 52 ld kiizbiztonsigi rcferens segitettc nrunkrinkat ez a sTtim 2018. 6\ \c!cr(
5o-re csdkkent. 35 fd vett riszt Iegal6bb I alkalommrl a felkaszitescken.

4. Lakossigfelk6sz{t6si felrdatok.
Felk6szitettiik a katasztr6thv6delmi ifjtsigi versenyrc a cs,rpatokat. A nrcgyei diint6n a KvK
illelekess6gi teriilct6t 6 csapat k6pviseltc, kijztpiskolai kateg6rieban Fay, Stromttld. T.'rn!srcs

iskola. riltalinos iskolai kateg6riiiban Doroghiza. H6halom cs St. Koddly iskola. H6halorlbol
k6t csapat is nevezett, ez6rt ott hclyben versenyeztctliik a csapatokat a nregyci diintiin r'alri
resz\'€tel6rt. A kozepiskolai kaleg6rieban a Salga)tarjini Szakldpzesi Cenxum Stromfeld
Aur6l Szakgimn1ziuma ds Szakkdzepiskolejiinak csapata lct! a gy6ztes. Igy ijk kepviselt6k
N6gr6d megyct az orszigos dtjntiin.

V6grehajtottuk az Orsziigos Tr.izmegel6z6si Bizottsrig elral kiadott feladatokat (raizp:ily6zat.
hal6los s6riil6ssel j6ro balesetek szhn;inak csiikkcnt6scvcl kapcsolatos eliiadjsok, ,.Nc
gyrijtsa, gyijtse szelcktiven" kampiny, stb.).

'fiibb lakossri8i kezdemenyez€sr.i, illetvc tersszenck illrl kezdcmenyczetl rcndezvcn)en
vettiink r6szt. Tijbb 6vodai csoporl I6togatta meg a t(zoh6 laktanydt. A kijldnbdzii
felk6szit6seken, ekiadrisokon, rendezvonyeken ijsszesen 147 alkalommal 8198 lii litogirt6 \ctt
rcszt a kiildnbdzrj rendezv6nyeken (6voda 655 f6,:iltaldnos iskola 32E8 fii, kdziprskola 432
16, lakossdg 4023 f6.

5. HVB feladataiben yal6 r6szv6tei.
A HVB bizotts6g iil6seinek eliik6szitis€bcn. v[grehaJ(isiban kijzrcnriik6dtiink A KvK
illet6kcss6Si lernlelan levd 3 db HVB kataszlri)favedelmi-clniikhclyettesr beoszlds,t .r KIK
ellomrnydban I6vij f6tisztek udjdk. A HVB iil6sekrc iisszc/rllik)lt el6lc{csztcscinkcr
elfogadtrik, sz6beli kiegdszitesekct teltiink a lcgfontosabb fcladatokkal kapcsolatosan.

V6glchajtotluk a munlacsopollok felk€szit6sct. valamint 2018. okt6trer hirnaptran .r HVB
iil6sek uten a polgiirmesterek felkeszilcs€t.

Rendkiviili iiids iisszehivdsrira ncm kertilt sor
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6, Kockizati h€lyszinek, cgy6b helyek 6s cszkiiziik polgiri v6dclmi hat6s{gi ellen6rzdse.
Osszesen 207 db elleniSrz6st hajtottunk v6gre cbb6l kockrzati helyszin 84 db. Az
cllen617esek megoszlrsa az al6bbiak szcrint alakult:

l-10 6ra l1-20 6rr 2l --10 rira 3l -40 rira 41-50 6ra

Tapasztalat rk szcrint mas intezmenyeknel. szervezetekn6l kib6\ijltek a lehctcis€gck a

k6zt ss6gi szolgdlat lctdltis6rc, cz6rt a dirikok kiscbb szinrban vilasztjik r
katasztr6favedelmet.

8, Egy6b feladatok.
Kdzremrikddtiink az iparbiztonsdgi feladatokban, els6sorban az ADR 6s RID ellcnailzcsckon.
,4 KvK szem6lyi illom6ny:ib6l 5 16 adolt KML keszenl6li szolgilatol.

Raszvcttiink.r kiil6nbdz6 gyakotlatokon (tdrzsvczcl6si, 6r'tcsittsi, bcrcndclcsi. K\4L stb ). az

OLGI pr6bikon- \'cgrchajlottuk a szir6napr6bdkat cs a szir6na cllcn6rz6sckct.

Tagjai vagyunk a lelterozessal kapcsolatosan megalakitott csoportoknak. Vigrehaitottuk az

ttnkormiinlzatokndl l6v6 szakanyagok lclt6rozdsdt.

Lepontositottuk a szerz6d6sben lektiltjtt anyagokat. technikai eszkiiz6ket, szolgeltatisokal,
int€zkedtiink czek hatdrozatban tiirt6nd lebiztositesira, illeNe el\'€gezriik a m6dositdsokat-

Folyamatosan Enjuk a kapcsolatot a polgarmesterekkel cs az dnkorminyzali vczerokkel.
beosztottakkal. valanrint a t6rs szervekkel. humanitirius szervezetekkel. Jelen voltunk ttibb
telepiil6s dnlormrin)zatrnak testiileti tl6s6n, valamint polgir6r egyesiiletek iilescir. Raszt
vesziink a PolSeri V6delmi Sztivets6g munkajiban.

Megjelentiink a ktildnbijz6 kiiresem€nyekndl, Javaslatainkkal segitelttik a ddnlcscik,
els6dleges intezkedescik mcghozalalet.

Folyamatosan ponlositottuk a polgiri vddelnli adattirakat (Helios. Kap).

IV. Iparhiztonsigi Feliigyelii

2018. 6vben az iparbiztonsag teriilcten a tervezett feladatok vegrehajtAsra kediltek.

A KvK illet€kess6gi teriilcten a veszelyes druk szillitisinak kozuti, vasuti es tclephclyi
elleniitz€sei a tenezettek szerin(, illetve tervcn feliil lcnek v6grehajtva.

20l8.6vben a KvK az illct6kessegi teriilet€n 56 alkalommal \'6grehajto(t kdzuti ellent;rzes
soten ?26 meSi-llitott jirmribijl iisszesen 73 szdllitolt valanrilycn vesz6lyes lir!1. Az
ellen6rzdtt. ADR hatalya ale hrtoz6 sziillitasok l9 esetb.n valamilycn menlcsseggcl (ADR
1.1.3.6, korldtozou mennyiseg). a gepjdrmijvek jeldlise nclkiil val6sultak mcg. A 2018. avben
a kdzfli ADR ellen6rze,sek leljcs id6tartama tisszesen 194 6ri( tc( ki.
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K6zremiikdddink egyeb hat6s6gi feladatokban els6sorban a letilrott kem6nyek haszn6latinak
cllencirz6s€vel kapcsolalosan, de kdzxemiikiidiink viziigyi hat6segi, trizvddelmi ellen6rzeseken
is.

7. A kstasztr6fa\,6delmi kiiziiss6gi szolg6lat (tov6bbi.kban KKSZ) biztositiss a diikok
szrmdra.
Pontosirottuk a Levezet6si terveinket (KvK, ST HTP. P HTP vonatkozaseban), illctve
feliilvizsgelruk a mentorok kijelijl6s6t.
A kirendelts6g illet6kess6gi leriilet6n iisszesen ll ktizdpiskola van, mindegyikkel
kapcsolatban 6llunk. Az el6z6 6vhcz hasonl6an van mrs megyibiil dirik, aki a KKSZ{ n6lunk
tdlti le.

Lchetdsdg szerint a munkavddelmi oktatdsokat az iskolakban egyszene tartjuk meg. Van
olyan iskola ahol c8y alkalomra dsszegyiljtik az erdckl6ditket, van ahol mindcn cls6
€vfolyamnak k0ltin kell megtartani az eldaddst.

A kdziiss6gi szolgalat teljesit6senck adatair az al6bbi t.iblrzat mutatja:

Ex:.l
I

lr-.':ll

Erll

I

I I I

I
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,Az ellcn6rz6sck a kijcltih lchcts6gcs cllcn6rzisi pontokon, cls6sorban a vcsz6lycs eruk ktizuti
szillitisiban lcginkibb crintett 2l-cs sz6mt fdiiton kcriiltck vigrchajtisra, czck mcllcll
ttjrt6ntek ellen6rz6sek a 22-es 6s a 2J-as szemi fdutakon 6s azok tisszekijt6 6s bekijt6iUain.
valanrint ttjbb csctbcn Salg6tarjdn bcltcriilct6n mobil cllcn6rz6sck is vdBrchajtasra kcriiltck. A
2l-es sz:imi fciriton a lehets6ges ellen6rz€si pontok az ttfeltjit6si-b6vit6si munkilatok miatt
folyamatosan viltoznak. A veszelyes 6ru szillites kdztti ellen6rz6sei tdbb esetben a

tiirshat6segokkal (rend6rs68, vrmhat6seg, kdzlekcd6si feliigyelct, magyar kijzut stb.) ktizaisen
keriiltek v€grehajtesra. Tiibb esetben kertlt sor a sz6llitisi szok6sok megismerese cCljib6l
munkaid6n tuli ellen6rz6sre, valamint l2 6r6s 6s 24 6rds ellen6rz6sek v6grehajt6s6ra is. A
kij'zuti ADR ellen6rz6sek hat6konyabb 6s biztonsdgosabb v6grehajtesa c6ljabcil a Magyar
Kiizut nkal kihelyezett nyitha!6 KREsz-trbldkat folyamatosan ig6rybe vette az €llen6ri
6llomrny, mely alkalmak6l nyilvintart6s kasztlt. Az ellen6rzCsek sorin megallapilhat6, hogy
a KvK teriillr6t 6rint6en a veszelyes eruk sz6llitrsa a 2l-es szemil fdttra koncentr.il6dik,
€ls6sorban Salg6tarjiin, Belonyterenye 6s P6sl6 varosok ellitesa 6rdek6ben. A vesz6lyes druk
tranzitjclleggel t6ncn6 szillitasa a KvK illea6kess€gi tertileten ritka, eseti jelle8lr.i. Az
cllencjrztsek sordn szrillitott vesz€lyes 6mk dsszes mennyisdge 544.729 kg/liter volt.

2018- 6vben a leggyakabban szillitott (elleniirzaitt) vesz6lyes eruk a kdverkeziik voltak

S7:illiliisok s/ima

Ellen6zijttjdrm0vek sa mAnak havi elosZasa

nJ ./ .nP "c* 
po *d dn .r/ J I */

Az ellentjrzeseken kiildemenydarabos szdllitisi m6dban 29 csetben jellemz6en gdzpalackok,

taftiinyban l8-szor eltaleban 6ghetii fotyad6kok 6s cseppfoly6silott gizok,dmlcsTn'e 6

alkalornmal iltaliban kiiltinf6lc hullad6kok vizsg.ilat6ra keriilt sor' A 73 darab ADR hatelyr

ali ta(oz6 sz6llilisb6l l5 esetben keriilt egy vagy tiibb hienyossrig fcltiri\ra (tLizolti)

kesziilakek hibrii, ktildem6nydarabo k .ieldlesei, oktatrsi igazoliisok hiiinya, mkominyriigzilesr

hirnyossigok, helytelen fuvarokmrinyok, rdgzitetlen na{ancsserga tlibla. hiinyzri

fetszerel6sek, nem meglelel6 jrrisbeli utasitAsok), melyrek ktivetkezmdnyek6nt a s7'illil|jsi

folyamatban r6sztveviik r6sz6re 2l hatirozatban iisszesen 915000.- Ft birsig kedill

kiszabisra. A szabd,'lalanul vegzett szellitiisok kdztil 9 db a 2l-as szdmu lttrton. 3 db r 2l-cs

sz:imt fdttton.2 db a 22-cs szimt f6iton 6s t db SalS6tarjen bcltcRiLet6n val6sull mcg 
^ 
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szabrilytalanul sztllit6sl v6826 gepjirmri kijziil nrindtjssze 3 rendelkeTcll iclill6s\cl
(narancsserga teblek, nagybercdk), a tilbbi l2 esetbcn valamilycn mentessdggel cltek a

szillitisban rEsztvev6 cegek, igy azok a tu\'arok a S6pjArmiivek nregielijldsei n6lkiil

val6sultak meg. A 2018. evben a kiiztti ellen6rz6seken el€ft t'elderitctts6g 20,55 '% volt'
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UN 1203 Motorbenzin 3, IL (DE) ktimyezetre vesz6lyes 20

UN 1202 Gdzolaj 3, Ill. kiimyezctre vesztlyes I?
UN 1965 Sz6nhidrog6n-griz kever6k, cseppfoly6sitott m.n.n
(Al 6s Cl kever6k) 2.1

5
UN 3291 Nem specifikelt k6rhizi hullad6k mn.n.n
(egeszs6giigyi hulladek) 6.2 II.
UN l0l3 Sz6n-dioxid 2.2

UN I977 hr.itijtt, cscpplbly6si(ott 2.2

F
I I Iffi

A KvK illetrikess[gi teriilet6n a 2018. 6vben veszelyes 6ru lelephelyi elleniirzesile l2 csetbcn

keriilt sor. Szur6probaszeriien kontrolt ald kertiltek ldbbek kiizdlt az uszodek, a strandliirdijk'

a mez6gazdasegi tev6kenysdget fol)'tat6 viiltalkoz6sok. egy gep- 6s egy gurnialkatreszeket

gySrtir tzem, valamint egy kiisziib6 €k ali tarto26 vesz6lycs rizem is. Az elleniirz6sekct ttjbb

isetben a tirshat6s6gokkal, iltaliban el6zetes ki6rtcsildst k6vci6en hajtottuk viSre AT

ellen6rz€sek tapasztalatai alapjrn megellapithat6, hogy az ellen6uijtt vrillalkozrisok csrk a

legsziiks6gesebb m6rtekben haszniilnak, illewe ierolnak a lelephclyiikiin vcsTelyes irukat-

anyagokat. szrillitrisi fel.rdatokrt ritkrn vagy egyilhlrn nem Irtnak el, a legtdbb esetbco csak.

.int-,,"irnr.tt", illewe vesz6lyes hulladekok elszillitatisa csetebcn. mint ..lcladal jclennck

meg a veszdlyes im szallillisdnak lblynmadban. Az ellen6rz6sck sorlin, I lclephclyen t
vesi6lyes 6.u szellitis telephelyi cl6k6szit6s6nek tekintctaben hi6nyossdS kernlt

megriliapitrisra (ADR 1.3. fejezete szerinti oktat{sok hienya). melynek kdvetkeznlenyekent

150.000,- Ft birseg kertill kiszabiisra. Tovibbi a Hevcs Megyei KalasT!16fil\'6dclnri

lgazgat6sig Katasztrofavedelmi Mobil I-abor egys6ge 2018. iprilis I7-€n cgy Kit'

5
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telephely6nek ellen6rz6se sor6n ldbb hienyossrigot is feltdrt, ezen tdrgyi lgyben az els6fokt
eljdrars lefollatisira a BM Orszdgos Katasztr6favedelmi Fiiigazgat6siig a KvK-tjelcilte ki. A
tdrgyi hal6sdgi eUer6st lefol)tattuk, mely ktjvetkezn6nyek6nt 2 hat6rozatban dsszesen
450-000. Fl birs:ig keriilt kiszabiisra. A 2018. €vlren a telephelyi cllen6rz6scken el6rt
felderitetts€g 8,33 % volt.

A KvK illetekess€gi lertleten vastti teherforgalmi szillitis ri&6n, oseti jelleggel tijrt€nik,
201fi. 6vben egy eselben sem tdrtent. A KvK r6sz6nil, orszigos Disaster akci6 keret6ben 4.
egydb ellen6rzeseken tovabbi J alkalommal vettiink r6szt vesz€lyes eru szellites vasili
ellenorz6sen a F6verosi Katasztr6favddelmi Kircndelts6g illet6kessi8i teriileten talrlhar6
Budapest, Ferencviros rendez6-Falyaudvaron. a t6bbi ellen6rzes a KvK illetekess6gi teriileten
talrlhat6 \ asitiillomasokon keriilt v6grehajlasra. Osszesen l5 ellendrz6s keriill !isrehajl6sra.
melyek alkalmdval l6 vasiti szerelv6ny, 182 vastti kocsija. abb6l 99 RID hatdlya al6 tartozo
cllen6rz6se ttjrtdnt mcg. Az ellcn6rz6s sorin szillitott veszelyes druk dsszes mennyisegc
2.088.528 kg/lirer volt. A vesz6lyes 6ru vasriti szelldsenak ellen6zese sollin a szillitrsban
resztvevtik r6sz6rril egy Yastti kocsi eset€ben ltirt6nt hienyossiig fcldriisira (a lefejt6 csonkon
talrlhat6 miianyag ziir6kupak alol a vcsz6lyes eru csripiigdtt/szil,rr8otl), melynek
kdvetkezmdnyeken! 500.000,- Ft birsig keriilt kiszabesra a fuvarozist v6gz6 vrllalkozes
r6sz6rc. A 2018. avben a vastti ellendfl6seken el6rt lelderitetts6g I % vo,t.

A KvK illct6kess6gi teriilet6n vesz6lyes ,ru sz:illitisaval kapcso,alos balesel nem ttirt6nt.

A vesz6lyes Aru szellitesara vonatkoz6 BM OKF f<iigazgat6i 6s NMKI igazgat6i
intdzkcd6sbcn szcrcpld iratmint6k alapjan a sztiks6gcs fclhasznalt iratok. nyomtatvdnyok,
jegyz6kttnwek folyamatosan pontoshrsra, aktualizildsra keriiletek. A VASZ programra a

KvK illetekessdgi teriileten vagrehajto(t vesz6lyes iru kijziti ellen6lz6si jeSyz6koinek
teltdlt6se megrdrtent.

A kirendelhettj tohnrcsok egyeztetese tblyamatosan tdn6nik.osszeillitesra keriiltek a

veszdlyes eru szilliteseval kapcsolatban kirt adatok, javaslatok, vdlemEnyez6sek, tdbbsz6r
nregtijnent a vesz6lyes iiru szillilds helyszini es telephelyi ellen6rz6sek lefolytatesehoz
sziiks6ges eszkdz6k telm6r6se. A vesz6lyes 6ru sz6llit6s helyszini 6s telephelyi cllen6rz6sek
lefolyatasrhoz sziikseges, a BM OKF intezked6sben meghaterozott eszkdz6k az ellen6ri
iillom6ny sziimira teljesen eg6sz6ben rendelkez6sre ellnak.

A KvK dllomdny6b6l 7 f6 rendelkezik a veszdlyes riru sz6llitds vegrehaj(dsdhoz el6irt ellen6ri
joBosults6got ad6 es a kenysze t6eszkijzdk hasznelalehoz sziiksdSes v6gzettsegekkel
(iparbizlonsrgi teliieyelti. polg:iri redelmi l'eliigyelo, hat6siigi osztrlyr6l4 tt es I f6 KVMB).
Az cllen6rz6sekben r,tjtuk kivLil minden hat6s6gi feladatot ell6t6 szem6ly bevon:isra keriilt.
Az clleniirzesbc bevont rllomeny r6szcre a havi es fdlcves lovdbbkepzisek keretcin beliil a

kdzpontilag kiadott tematikdt alapul vtve a vcszdlycs rru szlllilds6val kapcsolalos ismcretek,
jogszabrilyok b(ivitds€re, az aktuiilis feladatok, probl6mlik m€gbcsz6las€re rendszeresen sor
keriilt.

2018. evbcn v6grehajtottuk a 3 6vnel kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkez6 VASZ
ellenrirz 6scke1 v6gzti 6llomdny elmEleti 6s gyakorlati oktatesiil es vizsg6ztatasat.

A P HTP, a ST HTP 6s a BT Kv6 ellomenya reszere a 2017. 6v veszelyes eru s?ellitAsi 6s

vesztlyes iizemekkel kapcsolatos tapasztalalair6l 6nekel6, ismerelfeltjit6 k6pz6s 2018. els6
nesycd6vebeh megtartasra keriilt.

A KvK illet6kessegi teriiletdn l6v6 vesz6lyes Lizemekkel a kaposolatta(6s folyamaros. Az
IBIR proSramba-rendszerbe a KvK teriilel6h Iev6 \'eszelyes tzemekre vonatkozon az
esetlegesen velioz6 adatok aktualizaldsa folyamatos. Az NMKI-val ktjzdsen az illel6kess6gi
leriilctiinkcin vdgrehajtotl iizemazonosiliisokban 6s a to'"iibbi hat6sdgi eljiiriisok

t6

lefol],tatAseban (SKET gyakorlat ellen6rzesc) reszvettiink. .tclenleg I db SKET_es iizcm
(HEDO Kft) van, mivel 6v kiizben a SALGGLAS Zrt-nel megsziinr r veszel),es anyaS
Jelenl6te, ez ilal m;r ncm min6<iil kijszrib alarrr veszilvcs dzemnek

A KvK illet6kess6gi teriilet6nek vonarkoz6s6ban a 2018. evben a !esz6lvhelvzeri
progn6zisban 6s a Mriveleti Ter.lben meghatiirozrsra kedilt fcladatokat tutvrm.rr,onn
v6geztiik. A gyorsforgalmi urh6l6zatok a 2l-es as a 23-as ldurak rckrntertbcn .r pihcn6-
bcfogad6 helyek. a fel,lehajr6k, alul-fehlj6r6k. valaminr a jelenrrisebb kockizali renyez6k (h6
dt-ftviisos tcrriletek. lelagyisra. erakadhsra kiirdniisen veszeryes irtszakasz) aktJarizririrsr.r
kcriiltck- A lijzlekcddsi iNonalak hellzet6r6l, legfdkepp az elozetescn meghaliirozo( kilikus
leriiletek. vdrakozisi helyek tekintcl6ben helyszini szemrov6relcz6s meglori6nt.

A kdzmiiszolgdltat6kkal a kapcsolaltartas, a k6zlckedesr ttronalrk figyclesc tolyimarosan
megltir16n1. a relr gdpszemldken rdszve ijnk.

Fclhivtuk az illct6kcss6gi tcriilctcn talAIhat6 Horgaszcgycsijlctck figyclm6r, anrcnnyibcn
vizszennyez6st vagy tdmeges halpusztuList 6szlelnck. azonnal tijekozruoik o KrK-r.
A progn6zis aktuilis feladalai szcrint szemlet tartottunk a satS6tarjiini Szent LAzir MeSyei
K6rhiz es a p6szttii Szent Margir Korhiiz reriilcl6n (rarlalik cncrgia cllir,rs, Iigkoncliciorilris_
szell6ztet6s).

2018. 6vbcn a K\rK-ra a l6!tbntoss6gri rcndszcrck is l6tcsitnrinyck azonosit6s6rol.
kilclbliscrol ds \iJclmirdl sTolo 2012. i\rCLXVI torvany. ratarnrnr kiil.inbozo:rz aEaz.rrr
komioyrcndclctck (aSriirgazdaseg, cg6szs6gi.igy, cncrgia, honvidclcIn. infbkonmunlkrir,ios
tcchnologidk, p6nzr.igy) alapjen az 6gazari kijeldl6 har6segokt6l nleSkcrescs kel cscrben
6rkezett. Az iolbkommunikici6s rechnol6girk llgazarban a Nenrzeti M6dia-es Ilirkajzl6
Hat6siig a Magyar Telekom Nyrt 6s a DIGI Tavkdzl6si 6s Szotgalrar6 Kft eset6hen
szakhat6siigi 6llesfbglalesr ker!. Minl internet-infiastrukrura 6s inrerncl hozzrl.[rtls
szolgiltatAs vezetdkes 6s vezet6k n6lktli elekrronikus hirkijzlesi szolgaltatesok. vezcrCkes es
veze!6k nelkuli hirkozlii hel6zarok ir,lilgaz tban ttjrt6n6 ki.jeldlese c?ljrboi. Azon k6rdasre
kiterjedden, hogy a Magyar Telekom Nyn. 6s a DIGI Tiivkdzlesl as Szotgelkr6 Kfi
tekintel6ben teljeslilnek-e az infokommunikiici6s technol6giek letl'ontossegu rcndszorek 6s
leresitm6nyek kijelil6s6nek felt6lel6til meghaterozott horizon16lrs 

-krit6riurnok. 
A

szakhar6sdgi eljefisokat a rendelkezesrc nyitva 6116 harrridiin beliil left)l],r,rltDk. ,nindket
esetben hozzijArul6 szakha16sdgi 6llisfbSlalds kedtt kaadisra.

Pontosilisru, illetve kicg6szitisre kediltek a kritikus intiastruktura v[dclcmmcl kapcsolnlos
nyilviintartAsban szereplij szolgiltat6k el6rhe(6s6gei, adarai.

Az iparbiztonsAggal kapcsolaros feladalok vigrehaitiisAba a polSiri \,a{telmi fc[jgyetij. a
hat6segi osztily beosztoltai 6s a KVMB-sek is bevonasra keriilrek.

A 2018. 6vben KML parancsnoki, technikusi, g6pjdrmii vezer6i beoszr6s6ba a KvK 6s ST
HTP v6Szetls6ggel rendelkez6 rllom6nya tblyamatosan bcosztrisra keriilt.

A 2018. 6vben a v€szelyes iru sziillitiseval kapcsolaros hat6srigi eliri|isokat mjnden cscrbcn
az iparbizlonsiigi fehigyel6 vigezte.

A 20lli. 6vben nrcBrcndezetl ADR rll
!.rlg6tar irni iparbiztonsrgi fcliigycl6 cs.rp

cn6riik II. Orszdgos Szakmai Vr
os I. helvczas lirl

tdlkeddjdn a

el. lovarbbh r
g€pjtinnii ellen6lzes gyakorlari feladatanak vegrehajrisival
16szesiilt.

kapcsolatban ktildn-diiban

A 2018. evben negrendezerr RID ctlcn6rtik II. Orszigos Szakmai verr:tkedrricn n
sal96tarjini iparbiztonsigi fcliigyel6 csipautirs.tvJl orsz6!os II. hcl!czisr 6rl rt. rovribbri r
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klildcmcnydarabos 6s az omleszlctt rrul sz:illito vas{lli kocsik cllcninzcsi feladatiinak
v6grchajtAsiival kapcsolatban kiilijn-dijban rtszcsillt.

A Kiizponti kdzlekedesi kdzigazgattisi birstignyilvrntanas a 2018. 6!bcr rcndszeresen
aktu.tlizrillsta. felt6lt6sre kertlt.

V. IIrt(isigi tev6kenys6g

A 2018. 6vben az integriilt hat6saSi teriilelen kittzdtl c6lok, a tervezett feladatok
vesrehajtrsra keriiltek.

A feliigyel6kkel egyeztetve hajtottuk vdgre az ellen{jrz6seinkel, melyek, valaminl az integrdlt
hat6s6gi munka vegrehajtisa sorrin a HTP-6k ellomenyet is a lehct6s6gekhez merten igenybe
veltiik, els6 sorban a KVMB-ket, tilzolt6parancsnokot, valamint a trizoltrsvezet6ket
(kem6nyliizek, CO m6rgez6sek).

Az iparbiztonsdgi szaktcrtlc( ADR kdzt[i, ADR tclcphclyi, valamint RID cllcn6rz6scin rtszt
vettiink, az ADR telephelyi ellen6rz6seket 6tfog6 tiizvedelmi ellen6rz6sekkel kozcisen

vdgczliik.

A polgiri v6dclmi szaktcr{ilct t6li kitziti kockdzati hclyszinckc, bcfogad6 hclyckc,
vizelvezet6kre, viairoz6kra, veszelyes fa, fasorokra, lakossegi riaszt6 eszktlziikre kiterjed6
cllcniirz6seit a polg5n v6delmi leliigyeliivel kdziisen vdg.ehajtottuk.

A liizmegel6zesi szakteriileren a hat6sigi, szakhat6segi enged6lyezeseket lcfolyaltuk, az
6rinlelt fEliigyel6vel, tfizolt6parancsnokkal a sziikseges szakmai konzultici6t meglartottuk,
6szrev6teleiket dll6sfoglal6sainkba bclefoglaltuk, a tervezett 6s terven feliili hat6segi
ellenoEeseket vegrehajtottuk, valamint megfelel6 har6sigi koDtrollt gyakoroltunk a

trjmegrendezv6nyek vohatko26srban is.

A hat6srigi oszt6ly allomiinya reszvett a BM OKF 6s az NMKI eltal szcrvezett
tovrbbkdp26seken, a KvK havi hat6s68i tovdbbk€pz6sein.

Hat6sigi ellen6rz6sek:
o Tervezett ellen6rzesek sz6ma: 257 db (l7l liizv6delmi. 56 iparbiztonsAgi 6s 28 polg6ri

r'6delmi).
o Terven feliili elleniirz6sek szama:908 db (701 ttzvedelmi,28 iparbiztonsigi €s 179

polgeri v6delmi).
o Elmaradt ellendrz6s: 6 db (5 dzv6delmi 6s I iparbiztons,gi).
o V€grehajtott ellenrirz6s: ll59 db (869 tfizv6delmi, 83 iparbiztonsrgi 6s 207 polgdri

vadelmi).

A lcrven feliili nagysz[mi hat6srigi cllcniiz6sck sztima az 6lct- ts vagyonbiztonsigot
kiizvelleniil veszelyeztet6 hibak6d okirn nregtiltott 6g6sterm6k elvezetiik iizemeltet6s6nek
visszaellenrjrz6s6bril, a lakossirgi riaszt6-tdj6koztat6 eszkdzok, a szabadttri liiz kockdzati
heLyszinek ellen6rzes€bcil ad6dik. Az clmaradt elLencirzesek okai: az iigyftl karclmare az
apiilctek leltjitisa miatt, melyek a kasdbbiekben kertltek megtarlisra, illc(vc soron kiviili
cgy6b szolgilati okok miatt.
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A tervezett ellen6rz6sek a felettes szervek dltal havi bontisban nreghatirozott cllcnorzcsr
tervek, valamint a szTER celkiltiz6sek alapjin l€tt€k ttemezve.

! Tervezett ellen6aesek szima:
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A (iizv6dclmi szakteniletcn kicnrclt filadatot ielentett
Janu6i h6napban 21 polgirmestcri hivatal itfog6 trizvtdclmi cllcni,r76se.

!'ebruir- mercius szabadt6ri tiizek kockAzad helvszineinek ellen6rz6se

hrrtzkedisek

Vegrehaj(ott
ellendrz6sek szema

SzabrlltalansAgok
szima

Hati,sagi
Birsig

BiIsiig

34 l6s

l0

A trizolt6 k6sziil6k karbantart6 t(zv6delmi szolgeltat6k szolgdltat6s feliigyeleti ellenrjrzcscl
v€grehajtottuk.

A meghatirozott piacfeliigyeleti cllen6z6seket vegrehajkntuk. (fali tiizcsap, CO 6rz6kclii
berendez6s. k6zi jelz6sad6 forgalma26).

Az illeldkess€gi tertletiinkdn a kimCnysepr6-ipari tevekenyseSet elllto kim6nyscpr6-ipJl'i
szerv adatszolgrltatrsai nlapjrn a sziiks6Ses hat6si8i int€zked6seket metsteltiik. A
kim6nysepr6-ipari szerv eltal mcgktild6tt 6let- es vagyonbizlonsiigot vesz6lyeztetii hrb,r\al
meStihott 6g6sterm6k-elvezet6ket folyamatosan ellen6riztilk. Azon ingatlanok cselabcn.
amelybe a k6m6nysepr6-ipari szerv ncm tudon bejutni (zin laklsok), a Nlajdonosokkll
szemben az eljares meginditdsm keriilt.

A be6pitett automatikus tiizjel26 berendezesekkel rendelkez6 I€tesitm6nyek terlilet6n teves

.jelz6st kttvetdefl iratbemutatisos ellen6rz6seke! tartottunk a rendszercs 6s rendki!iili
feliilvizsgilatok megl6t6nek vizsgiilatiita.

December h6napban a salS6tarr6ni 6s p6szt6i kardcsonyi vdsdrok. valaminL r
bevesarl6ktizpontok riizv6delmi c6lellen612eset v€grehajtottuk.

December l7-6n a salg6tarjini Beszterce lak6telepen lev6 k6z6pmagas lak66piilclck
szclltizriakndj6ban tiinin<i tiirolis vizsgitata c6ljib6) c6lcllcn6rztst haytottunk r6grc.

A ktizirdckr.i bcjclcnt6sck, panaszok kivizsgAldsa mcgtdrtant.

A jogszabalyban cl6irt csctckbcn, illctvc az iigyf6l kdrclnl6rc r hatosagi cgyczlclasckct
leiblytattuk.

Szakhat(isi{i iisy: I 02

o 6pitdshat6sdgi enged€ly: 32
o hasznalatbaveteli enged6ly: l7
o miiktid6si engedily: l7
o zen6s{ancos rendezvdny: 2

o egy6b: 34

'Iiiz.l 
c lzii 6s tiizoltir bercndczcs:

o liiTjcl26 berendcz6s latcsitas: 2l
o tiizjel26 berendez6s hasznrrlirrbav€tel: I I

Ktiz6rdekri bcjelent6s, panasz: 29

Hal6segi bizonyitvdny: 46

Intazkedesek

o Hatosdgi figyelmeztetes: 490 db.

o Tiizvadclmi birs.ig: 219 csetbcn kcriilt kiszabisra 2.107.(xl{) -}'t artckbcn
o Eljirisi birsig: nem kcdilt kiszabisra.
o ADR birsegi 24 esetben kcriilt kiszabisra I.575.000.-I( c(tkbcn
o RID birsig: t db kcriilt kiszabisra 500.000.-Fl artakbcn.

30 000

A Snlga,tarjeni Rend6rkapiUnysrggal. valamint a Brtonytcrenyei Rend6rkapitdnysdggal
k6ziisen s26rakoz6helyck ellcndtz6seit hajtottuk v6gre.

A zcn6s-tencos rcndcz\'inyhrtrsi cngcd6llyeJ rendc)kcz6 l6tcsitm6nyck tiizvidclnri
cllcndrz6stt v6grchajtottuk rcndozv6ny idcjc alatti 6s rcndczvdnycn kiviili idripontban is.

Meius 22-6n ilenyitott egetds ellen6rzese ttjrt6nt, az enged6lyben fo8laltak betarLisa c6lj6b6l.

M:ijus lo-|in Aratdsi Konferencia keriilr megra(esra.

3 esetben a mez6gazdasegi betakaritisi munkekat mege)62<i gepszcmliken vettiink r6szt.

7 csctbcn a mcz6Sazdasrigi bcukaritrisi munkrikat ellcn6riztiik.

Mdjus-jtnius h6napban a bevlsdrl6ktizpontok, druhdzak t(zv6delnri ellen6rz6s6t haJtottuk
vcgro:

Int6zkcddsek

V6grehajtott
cllcn6126sek szrma

Szabiilytalansigok
szima

22 42

Hat6s;1gi

figyclnrcztctas

Birsig
ijsszcgc

]l I :r0 000

Az auglsztus 3l-€n 6s szeplember l -6n megrendezett Bdtonyerenyei Viirosnap enged6lyezdsi

eljri(is6ban a szakhat6segi eleriisl lefolytattuk. A rendczvany hclyszinen augusztus 3l-en
ellendrz6st tartottunk.
Szeptember 7-6n a Verosi Sportcsamok p6lyatechnikai bejirisin vettrink r6szi.

Az dltalenos iskolik ellencjrz6seit megeloz6en az iskolek fenntad6ival, tiizv€delmi

megbizottjaival konzulteci6 kertilt megtaft asra.

Szep(embe,' I0. €s november 10. kiizijtti id6szakban az illet6kess6gi lertiletiinkiin lcvii
iltrl6nos iskolrk trizvedelmi ellen6126s6t \'6grehajtottuk:

Inlizked6sek

Vegrehajtott

elleniirz6sek szima

Szabel)(alansiigok Hat6sagi

figy€lmeztet6s
Birsrg

Birsig
iisszeg€

1',7 lI8 35 I 30 000

Szeptember 27-6n a Salg6tarjin Megyei Jogri Vrros Kiizgyiil6sen az elmtlt id6szakban
v6grehajtott btjlcscjd€k,6voddk is bcvdsarl6kdzpontok, [ruh{zak tiizv6del]ni ellen6rz6seinck
lapasztalatai16l Uj6koztat6 kcriilt mcgtartdsra.

Novcmber 6-8-da a KlK-in,,Tirsashizak napja" rendczvdny koriilt meBtaftesra, ahol
tijckoztadst adtunk a megjclent kdz6s kepvisel6k, lak6k fclnrcrth kErdeseire.

I

Bir sits
I
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A helyszinen Ellen6n6si Napl6t rtihttttiink, illelve a k€sz€nl6ti szolgalati csoportok Oklatasi
Napl6iban dokumentdltuk.

A megrillapit6sokat, hibrk fclteriisiit As a sziiksdges javuslatok nt minden esctben nrcgtetliik.

A KvK-ndl NMKI Ellentitz6si Szolgdlata 5 alkalommal hajtott v6gre cllentirztst, mclyhiil 3

ramavizsgelat irinrere P 6s ST HTP-ket.

A KvK ellen6rz6sein feltil a P HTP-n6l az BM OKF MEO I alkalommal. NMKI 27

alkalommal. a ST HTP-n6l BM OKF MEO 2 alkalommal. NMKI 35 alkalomrnal. valJmiut J
BT KvO-n a BM OKF MEO 2 alkalommal 6s az NMKI 2l alkalommal ellen6rzdlt.

A leldrl hiinyossagok ,nessziintetes6re minden esetbcn in(ezked6s t6rtenl.

VIl. HVB teladatok

hlrll ki; I
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vI. Fcliigycleti 6s ellen6rz6si tev6kenys69

A KvK ellen6r6seit a 2018. I 6s II. f6l6vi Vczet6i MunkateNekben len'ezcttek alapjdn
hajtotta ve8re.

Az elleniirz6sek szrmAt tekintv€ 2018-ban dsszesen 4E5 ellen6rz6s keriilt v6grehajtesra, ebb6l
l3l ellendn6st (szolBAlat ellatds, valt6s, kikepzesi foglalkoz6s, gyakorlatok, beavatkozasi
tevekenyseg, szolg6lahzervez6s, felszerel6s 6s vedrieszkijz, MT 6s TMMT rllapota. KvK
vezet6i szemle) a KvK hajtott v6gre a P HTP-n6l 46, az ST HTP-n6l 55, valamint BT KvO-n
30 alkalommal, tovdbbe az EMU-I kijttjn 7 OTE-b6l 6 eset6ben 6lfog6 ellen6rz6st hajtoftunk
vdgre.

P HTP parancsnoka az rillomdnydn6l ll5 ellen6rz6st (szolg6latvdlt6s, szolgelat clldtAsa,
kik€pz6si foglalkozis, ellen6rz6 gyakorlal, beavatkoz6s) ha.jtott vegre.

ST HTP parancsnoka 6s BT KvO 6rsparancsnoka az illomdnyukn6l risszeseh 212 ellenijrz€st
(szolgilatviltis, szolgiilai eltitesa, kik6pz6si foglalkozris, ellen<irzii gyakorlat, beavatkozis)
hajrottak vege. Ezen feliil az sT HTP az EMU{ kiittjtt 7 db 0TE-n6l 2l ellenijrz6st hajtott
v€gre.

Az ellen6rz6seket a kirendelts6gvezetd, a tiizolt6siigi feliigyel6, polSiri v6delnli feliigyel6,
tiizolt6parancsnokok,6rsparancsnok €s a miiszaki biztonsegi tiszt hajtotta v6ge.

A HVB katasztr6favadclmi clndkhclycttcsi fcladatok clldtlislit az NMKI lgazgatoja dltal mag
2013-ban kijeldlt szem6lyek litt6k 6s jelenleg is Ietjrk el, Beronyereny6n Farag6 Sindor tri.
alezredes. Piiszt6n Cs6pe Zsolt tii. alezredes 6s Salg6tarjlinban Angyal Tibor tri. alezrcdes.

A jliresi (f6ydrosi keriileti) hivatalok6l szol6 218/2012.(VIIL1l.) Ko,lnaryrcndelcr rendc,/i
az illet6kess6gi szabalyokat, a szabAlyozrsnak nrcgteleloen a helyi v6dclnli biTottsag
illetekessegi teriilete a jiir6sok6hoz igazodik.

Ennek megfelel6en a Biton),terenyei HVB az alebbi 8 tcleptil6sre kiterjed6 ille!6kcss6ggcl
lrtja el feladatait: Bitonycrenyc, DoroShSza, Metramindszent, Matranovik (2014.01.01-t6l
IIL Kat. osztiilyba lett atsorolva), Matraterenye, Metravereb6ly, Nemti. szLrha. A HVB
szekhelye: Beron),terenye.

A Pdszt6i HVB az alabbi 26 telepiil6src kiterjed6 illetekessaSgel l6tja el feladatai!: Als6told,
Bcr, Bokor, Buj6k, Cserhebzentiv6n, Cs€cse, Ecseg, Egyhdzasdengelcg, Erdriknrt,
Ed6tarcsa, F€ls6told, Gar6b, Hdhalom, Jobb6gyi, Kdl16, Kisbiigyon, Kozlrd. Kutaso,
Mitrasz6l6s, Palotrs, Piszt6. Szar"rasgedc, Szirik, Szurdokpispiika, Tar, Va'r)rarc. A HYB
sz6kielye: PAszt6.

A Salg6tarjrini HVB az alibbi 29 telepiil6sre kiterjedri illet6kess6ggel l:itja cl feladatarl:
BAma, C€red, Egyhrzasgerge, Etes, Ipolytami)o, Karancsalja, Karancsbcr€ny, Karancskeszi,
Karancslapujt6. Karancssig, Kaz6r, KisbArkdny. Kishanyrin. Litke, Lucfalva. Milkhdza.
MAtraszele, Mihalygerge, Nagybirkdny, Nagykcrcszrur, R6k6czibenya, SrStjlalu,
Salg6tarjiin, Semsonh6za, Somosk6tjfalu. S6shartyin, Szilaspogony, Vizsliis, Zabar. A HvB
sz€khelye: Salg6tarjrin.

Mindhrrom HVB az e\es munkaten'€ben terveze( kett6 rcndes iil6sat megtaflotta, azokon
minden esetben reszt velliink 6s rendszeresen napirendi javaslarckat terjesztettiink el6 az

aktualis megel626 v6dekez6si feladatokra va16 eredmdnyes felk6sztles 6rdekeben. melyet a

tlVB-ek elfogadtak. Rendkiviili ijles mcgtaftis/ra nenr voll sziikscg.
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VIII. Prisztrii Hivatrsos Tiizoltri-parancsnoksi g

A P HTP jelenleg 28 telepiiles els6dleges v6delm6lrll gondoskodik.

Feladataikat I g6pjinniifecskend6vel, I Erd6tiizes g6pjermiivel ds 5 fd napi szolgrlati
l6tsz6mmal l6ttek el, valamint a ttizolt6segon trizolt6-parancsnok 6s kausztr6fav6delrni
mcgbizott tcljcslt mdg s?olgdlatot, dc a KVI4B 2018-ban cgisz 6vbcn BM OKF-rc voh
|itrendelve.

Az al6bbi 6TE-kel,,van" egyiittmrikijdesi megellapod6s:

l. Karancs Specielis Ment6k oTE. mcly az eg6sz megye teriilet6n vdllalt
mirkitdisr. de ST HTP-rel korbtl EMU-r

A Syakorhlok ill avcs gyakor lrtlcrvckbcn nrcghrliirozotlak szcnnt kcr-tillck \ agrchltliisrir. Az
aY kdzbcni nr6dositiis rdgziN'c volt x KAP-on. illclvctcl0ftvc volt a NNIKI-rr.

A rcndsTcrcs cllcnijrzcsck crcdnranyckcnt tc\'akcnyscgiik rDcglclclii volr. r icltil,t
hiinyosshgok megsziintetesere,ninden esethen inteTkedes ijn6nt.

l0l8 januer0l-t6l dccemberll-igak6vctkezdcseminyeklilnentckPllfPnriikinl[si
tcriilelanl

szrnd6kosan megl6\'esz16 ielz6s:

ul6lagos jtlzts:

S?ak}el) iirds
lddpontja

20r I 0,1. t9
09.00 ora

l. B.szrmol6a Sal!turiini Kalaszr.dfavddclmi
Kircndelh6S 2017. avi tevdk.nysdgErdl. 2.
Beszemol6 a lali rcndkiviili iddj6rnssal
kapcsolalos lapas2lalirokrd L Besznmokj a

villiiinANiz- 6s belviz elleni lelk€sziilasrill.
4.'I rjtkozrato a szabadtiri vcSctiici6s tiizck
m€gcltiz6sire ren inrazk.dasekrdl. 5.
Tijako,tatri r nyiri rcndkivijLi id6jlrisra val(i
fclkasTiila\i f.ladarokr6l

Lltusrdva

t0lll.0.{. r9

20 8 0,1 10

I Beszdmoki a Sal86tadani Ka6szrl(ilavidclmi
Kircndcllsag 201 ?. ivi tcvikcnys6garill. 2.
Bcsr:jhol6 a lali rendkivijli iddjiri$al
kapcsolalos tapasaalarok6l. l. Beszinrclo a

aillimiNir- as bclviz cllcni fclkisziila$61.
4 Tij.kozrar6 a szabadt€ri v.gelici6s tiizek
mcgcl6zasirc tett intizkcdis.k16l. 5.
Tljakoztar6 rll)iiri lcndkivilli iddjlrlsravili
fcltisriliqi fclidri.kril
l. Bes2ind(', a SalE{ndr.liin, Kataszr{lfa!6dcln1i
Kircndcllst8 20lr avi tc!tkorystsiritl. 2.
BcsT:i,,rol6 a tili .cndkiviil, ,dojirissrl
k!pc$latos rapas/tal!toknil l. BcsTinrolo n

rilliimiiNiz ts bcl!i2 cll.ni ltlkasziilav6l
4.T'ilikoaa(o a szabadtdri v.8edcr6s tiizek
mcEcliiz[sdrc tcll iirarkcdtsck16l. 5

Tdjtl(oztar6 r ntdri rcndki!iili idrijiirisra vrl6
ialkiszilltsi Iclada()k16l.

[lhgrdvl

2018.10.12. l. A lilildrjlirrsra va16 katdszti6fav6dclmi
felkasz0lesi lbladarok. 2. A tavasri rr-es b.lliz
ellcnr v6dekcztsie va16 felkasztilesi fcladatol.
3. A lavaszi crdit- ti veSctrioi6tiizck
mc*clitz6s6rc vald fclkasziiltsi feladalok.

20 t8.10.15 I A ttli id6i,iiivn ! 16 karas/t6f v&lclmi
lelklsznl€si ,cla&lol I A r vaszi ,i,- es bel\iz
elle.i vidckczasre tal{; f.lkis7iilisi nladatok
3 A rivaszi . 6- 6s v.geticniriizel
nrcacliizast'u v!la lrl!(tsziilasi feladarok.

20tN t0 2.1

10.00 6r^
l. A tali iddjlrisa rnlii kat{sztlofavad.lmi
felkJszlil[si fcladatok.2. A ravaszi 6r- es belviz
clleni ladckc2tsrc !alo fclkasznl€si felddarok.
l. A tavaszierd6- 6s v.geiaci6$z€k
meracl6zas6rc valo illk6sztl6si feladatok.

LltuSddvd
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tiizesci alapicr'riletc
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0
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357riasztott szerck szAma

Miivcleti Ter,,ei cs azok v6grchattisrii6l sz(')lar jclcntesek. Ezlltitl biTtosinntLrk, hogy a llVB
Elniikiik mcgfelclii tllckoztrtlsban risTe\iiltcnek c7 ilin)iran

A llVB-kcl a KvK 6s a Katasztra)fav6delmi l-;lnijkholyctlcsek ii) nrunkrkxprsol.rtot rxranrl{

cbhiil mriszaki nrcntis:

l
l

t6

I

A HVB-ek folyamatosan kapcsolalot tartanak az iinkormdnyzatokkal.

Bekdvetkezert vesz6lyhelyzet nem volt.

A hat6kony mcgeltiz6s 6rdek6ben (pl. szahadt6ri riizek, krnikula/hiisCgriad6. lili felkesziil6s
€s a halalos, seriil6ses tiizesctck cs6klenttse) fcladataink veSrehajlrsa sorin 2018-ban is a

HVB-6k segits6g6t kEniik, hogy az dnkormdnyzalok szdm6ra meghatirozot( feladatok
teljesiiljenek.

Mrndegyrk HVB Bzrmara rendszeresen megkiild6sre kcriillek az NMKI 6vcs vesz6lyhely2eti
progn6zisa 6s a beviles vizsgilata, tovibbe a KvK l. es IL negyed6ves, majd IL fil6ves

ItvB k!laszt16rar{delml clntik-hrlyrtt.si
rl6trrjcsztas.k 11rtalmr

l
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s6riilt szeh6lyck sz6ma miiszaki mentdsn6l: 1l
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2(
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szabadt6ri tiizb6l erd6- 6s vegetici6ttiz 24
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tLizvizs96lat indult 0
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ic6nyl6);
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IX. Sal916tarjini Hivat{sos Tiizoltd-parancsnoksig

A ST HTP jelenleg 26 telepiil6s els6dleges vddelm6rdl gondoskodik, ezen beliil BT Kr'6
miikttdesi teriiletehez 10 teleptil6s tanozik.

Feladataikat sT IITP'6n 2 gepjermfifecskend6vel, L6traszerrel, Vizszallit6val, Erdtitiizes

Sepjermrivel 6s l3 f-d napi szolgdlati ldtszimmal lattak el, valanint jelenleg a tiizolt6segon
tdzolt6-parancsnok, miiszaki biztonsagi tiszt 6s katasztr6favddelmi megbizott teljesit m€g
szolgelatot-

Feladataikat BT Kv6-n I gepjamifecskend6vel 6s 4 f6 napi szolgelati l6ftzemmal lettak el,
valamint 6rsparancsnok 6s katas2116fav€delmi megbizott teljesit meg szolgdlatot.

Az alabbi 6TE-kel van e8yiittmfikitd6si megallapodAsi

L Karancs Speci6lis Ment6k oTE, mely az egesz megye teriilet6n v6llalt milktid€st,

2. Mihilygerge oTE,
3. R6nafalu oTE.

4. Salg6tarj6n oTE,
5. Srgujfalu OTE,

6. Son]osk6Ujfalu 0TE,
?. Eszak-Metra oTE.

A gyakorlatok 6ltaliban az €ves gyakorlattervekben meghatrrozottak szerint kerillek
v€grehajt6sra, azok minden esetben megfelelt 6rtekel6st kaptak. Az 6v kdzbeni m6dosit6s
r6gzitve volt a KAP-on, illetve jelentve \olt a NMKI-ra.

A rendszeres elleD6rz6sek crcdm6nyek6nt tev6kenysagtik megfclelti volt, a Iclliirr
hi6nyossdgok megsziintet6s6re minden esetben intdzkcdCs tdn6nt.

201E. janurr 0l -16l december 3l -ig a k6vetkczii cscm6nyek liinant€k ST HTP
miikddesiteriilet6nl
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X. Humin

A KvK-[n, a hum6n feladatokat az NMKI Humiin Szolgrilata v6gzi.

A beoszlrisok. cllrtrsihoz sziiks6ges beiskolizisokat (pl. vezetiiv6 k6pz6, rend6szeti
szakvizsga, VASZ, KML, nchCzS6pes, tijzolt6 modul I 6s IL, ktils6 szakmai tov6bbk6pztsek,
eleaming felk6sztl6sek 6s vizsgik. stb.) a Humrn Szolgdlat megszervezle, mclyet az 6rinlerr
szem6lyck elv6tsezlek-

A fluktudci6 20ltt-ban sem jelentelt kimagasl6 6rt€ket. A hat6s6gi osz!6lyn6l kiemelt szcrepe
van a megfelel6 szakmai tudisnak. tapasztalatnak is ehhez megfelel6 id6t kell eltijl(eni az
adott beoszdsban. Mi\el ez az eldad6k eset6ben nem valosult meg, ez6rt tijbb figyelmet
kellett 6s jelenleg is kell forditani szakmai tudAsuk fejlesztds6r(r. A P HTP KVMB-se
2017.09.01-tdl a BM OKF-re van 6trendelve, Ieladatainak elllifisAt a tiizoll6pararcsnok,
polgiri v6delmi feliigyel6 6s a t6bbi KVMB-S l6tja el. A k€szenl6ti:illomanyndl a

szerparancsnokok eset6ben tiirt6nt szem6l)'veltozes. itt is fokozoft figyclmet kollett 6s kell
.jelenleg is forditani a felkesziilts6giik fejleszttsae.

Az NMKI-n rcndszeresen r6szvettiink 6s vesziink a KML 6s KMSZ k6szcnl6ti szolgilat
ell6tisdban.

A munkaktiri lcirisokat, kicgiszitri munkakdri lcirisokat minden csotbcn clkaszi(cttiik 6s a

szem6lyi anyagba l-l p6ldin)'t etadtunk a Ilumrn SzolgAlatnak.

A szervczeti kultlira r6sz6 viilt a szervezeti 6s az egydni lel.jesilmenyenekeles, amelyekct az
el6in hauirid6kben v6grehajtottuk.

Az 6ves onosi sziir6vizsg6latokat €s a fizikai 1'elm6r6seker tEljesitettijk.

A munkavddelmi vizsgakdtelezetts6gn€k ^z 6rintett szcmdlyek elegel te(ek, az
eg6szs6gv6delmi nregbizotrak megtelel6en ellitjek feladataikat.

Rendszeresen riszvettiink 
^z 

egyetemist6k szakmai gyakorlatinak bizlositdsil,an, segitcttiik
katasztr6tav6delmi ismereteik t'ejleszt6s6t.

A szem6lyes adatkczel6ssel kapcsolatos feladatokat iblyamatosan v6grehajtottuk.

Indultunk a ktldnbttz6 szakmai 6s spon versenyeken, ezeken tdbb doboS6s helyez6st
szereztiink.

A KvK 6s az al6 rendell P 6s ST HTP-ek rillomrinyrib6l 4 fb k^polt elismeresl (l fd
BatorsAgert erdemjel, I fd tl6sies hellteuAs6rt elismer6s, I fd minisztcri tarSiuralom 6s I ftj
Ev Trizolt6ja cim) kimagasl6 munkavegz6siik, helyt.illesuk kajvetkezteben. Fegyelmi eljrirds
m6g 2017-ben I esetben indult, ami 2018-ban lett lezirva 6s megroviisban reszesiilr I f6,
toviibbA I fti figyelmeztetisben 6s I fd eljaras n6lktli figyelmezlet6sben r6szesiilt.

XI. Gazdas{gi

A KvK-iin a gazdasiigi feladatokat az NMKI Gazdasrgi lgazgat6-hely€ttesi szeFr'ezet vigzr.

Kiemelt figyelmet fordltottunk a kdltseghatakony gazdalkodris el6segitts6re. A K\'K 6s az ale
rendelt P es ST HTP-6k teljes szemdlyi ellomenya megfelel6en vdgrehajtja a Sazdrlkodissal
risszefiigg6, beoszt6s6val jir6 el6irdsokat, feladatokat.

l8

Az cgy6ni vidricszkriziik, kisg€pek, felszcrel6sek, eszkrjztjk feliilvizsgalatit rendszcrcsen
vagrehajtotruk.

A Mrisz.rki Biztonsdgi Iiszt kiemelt figyelmct fi)rdinnt a nrunka\,adelrri. nriisz ki.
egeszsegrigyi 6s egydb vonalkoz6 elLiir6sok vegrehailiisrra.

Az 6ves leltiiroziisi feladamk, ruhazati szemlck vegrohajtesaban rendszcrosen rcszr vettiink.

Az elhclyczesi kLiriilmcnyek javitarsa [rdckeben Iblyamalosan vt8czliink ts lclcn]cg is
v€Sztink karbartaaAsi, feltJitiisi munkrkat.

A kdzfoglalkoztatott piogram keret6hen alkalmazott szem6lyck a KvK 6s az alh rcrldelt P HTP
6s ST HTP-6k. BT KvO napi re\,6kcnyseg6bcn aktivan r6szr vcltek (pl. ijgykozclas.
karbantartes, kdrletek lakaritesa. stb.).

Az elhelyez6si objektumokban kialakitolt,,eril6kszoba" lenntatasAb n tolibblu is aktiran
kdzrem0kddtijnk, a laklanyik teljes cS6szan van kiiillitiisi ernlik(:ir8) elhcl)ezvc.

XII. Osszegz6s

C6lunk tovSbbra is a hat6kony DreSeldz6si feladatok vegrehaidsa, valarninr az clhiirirhnlathn
kdrcscmcnyck fclszemolisa volt, cnnck 6rdck6bcn 2018-ban lt59 db cllcnijrTasr cs 80 db
szeml€t hajtottunk vdgre integrrilt hat6segi feladataihk ellrtasa sorrn. ezaltal teljesihc rz
eldljerok dltal meghalirozott celokat, valamint az 6v k6zben falmeriil6 t'cladatokal.

Kiemeh feladatunknak tekintjiik tovebbra is a magas szil'lvonahl szakmai nrunka \'€gz[s6t.
melyhez elengedhetetlen, hogy tovibbta is j6l k6pzetl szakemberek legyenek a szervezcthen.
ennek erdekdben rendszcres lovibbkepzaseket hajto[unk 6s hal(unk v6gre, cnnek
eredminyek€nt orszegos szakmai vetelkcd6kdn sikeresen (ADR clsci. RID rrisotlik 6s

tr.izmegcl6z6si versenyen harmadik helyez6s) vettiink r6szt.

Az elsti fokri hat6srigi 6s szakhat6segi teladatainkat a vonatkoz6 j ogszab i lyok nak megltlekien
k6vetkezetcs jogszabrly-alkalmazessal cllalttuk. Az Orszrigos Ttizv6delnli STabil-yzat
elriilrisait maximilisan 6rvinyre jurtatjuk.

A halilos 6s s6riil6ses hizesetek csdkkent6sevel kapcsolatos kiemelt tcladataink vigrehajtis6t
fol),lattuk, folyamatosan kiemelten kczeljiik.

Tovdbbra is c6lunk a szabadt6ri vegetdci6-tiizek sziinr6nak alaosonyan tar(iisa, csdkkonlcso.
melynek erdekeben rendszeres hat6sdgi elleniirzesekcl hajtunk vegle, valamint szeles kiirten
telhi\1uk a fitsyelmel a m<tseld7es li,nto<(itsari.

V6grehdtofluk a .,Ne gyijtsa. gytjtse szelektivcnl" prcvencios lakossriSi tijakoztar6
programot.

A polgriri v6delmi tev6kenyscgtnk sorin is a tudatos vclzilyhcly2cl-mcSclozcsi
levekenys6gnek megfelelijcn a val6s vesz6lyek hcll7onositrisat kilvctijen azok hatikon),
elh6ridsdra helyoztiik a hangsirlyt.

Az Onkenles Ment6csopo(oknak 6ves riasaisi gyakorlrtot (12 telepiilesi. 3 llrrsi
mentdcsoport), a j6r6si ment6csopoltok r6sz6re cgytittmtikijd6si gyakorlatol szeneztiink
eltiint szcmely kcresdse. menGse lbrm6ban, cnnek eredmenyckdnt a lakossrig kozbiztonsiga
ismet tov6bb n6vekede(t. Celunk, ho8y tovabb fejlcssziik oket. \,alaminl iriabb
nrent6csoportokat hozzunk Ictre tovabbi telepiilaseken.



19

Fontos fcladatunt a l6tfontossrigli rendszerel*el 6s letesitm6nyekkel kapcsolatos teenddk
vegrchajtlsa, a vonatkoz6 eljiirdsokat lefolytattuk.

Az elsii foku hata)srigi jogkdri.inkben eljirva u vesz€lyes iruk szillitrisival kapcsolatos
feladalainkat ell6ltuk, a rendszeres ellentjrz6sek eredmenye, hogy egyre kevesebb a

szabdlytalans6g, valamint a feltrrt hirnyossigok kcv6sb6 stlyosak.

A lclettes es t:irsszcrvekkel, ijnkormen}7atokkal, egyeb szcrvezetekkclj6 munkakapcsolatban
vagyunk. Ez nagyon fbnlos. mivel a KvK ktiznrcgitcrlCset ez is jclenrrts m6rt6kben
meghatirozza.

Kiemeh feladatunk volt az is, hogy a vczet6i, irdnyiro munkit. annak tudatossagir es

eredm6nyessdget fejlessziik. A vezet6i ellen6rz6sck min6s6get ndveltiik.

Nagy hangstlyt helyeztiink az allomdny motivelesiira, valaminr az egeszsegngyi 6llapotanak
mcg6r7csirc. javiuisrira, cnnck 6rdcktbcn cscszscBiigyr szrirdnap is szimos sportol6si
lehetiiseg lett biztositva r6szikre, melyek hatiisiira sportvcrsenycken rendszeresen sikeresen
szerepelliink.

A KvK. tov6bbd az al, rendelt P HTP is ST HTP-6k. valaminr BT K\'O szakteflileti
beszemol6i bemuiatt6k a fenti idiiszak el6rt eredmenyeit, amik bizonltjak, hogy az elvdrt
fcladatok v6grchajiiset crcdmdnycscn tcljcsitcttl,ik (a 2018-as cv SZTTR 6rt6kcl6siink 94,43
r/o). cz ehal biztositottuk a Iakosseg 6lct 6s vagyonbiaonsdSit, a ncmzctgazdasdg vidclm6t.

,.Magyarorszdg szolgrladban a ktjzbiztonsiig6rt" szlogcntinknck 2018-ban is clcgct tettiink,
cnnck garantilasera a rcndclkcz6src dll6 cr6kkcl, cszk6z6kk€l 2019. ivbcn is mindcm mcg
tbgunk tenni.

Tisztelt Kiizgyril6s/X6pviscl6 Trstiilet, a fentiek ligyelembe v6tel6vel k6rem a
Salg6tari6ni Krlf,szlr6fav6delmi Kirendeltsdg 2018. 6ves l€v6k€nys686r6l sz6l6
trl6koztst6 tudom{sul v6tel6t!

Kelt: SalS6tarjin, e/el/ir ttnikus bilyegzi s:erint

TisTtclctrol:
Ang)al Tibor tfi. alezrrdcs

kircndcltseglczetii

cimi 310o selg6tarjdh, srent [l6ri;n t€r 1.

Telefon:+36 (32) 411-400 Fax:+36132) 411-400
E-mail salSotarjankl.tit@katved.Sov.hu
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Az €vcs itlag huvi escmEny n)cnn-visagtt tekint\e 165 il'rrab escmenv tii11'nr h(inr!n'krn

ietront'a ia iz ti,nap ,ittigul. A harii esemenvszirnrokat m'gfigvelv€ litiuk hogv az

""".lrf"i 
,itrugu. eri6ket<ei mutatnak 2 hunap k vilelircl Au,gusztu\trrrn rn(qn"vLrkedclt

" 
o"U^i,.*f",i, kelctkezert iiizek szima lerJd ts Ytgur-,rro niz;, mig uLtotrerhLrn d lavcs

j"ir.*f..t,i". voll kiemelkcdii (liizjolzii herendezts\' Rendkiviili rdiiiriri\ rnialt neln
,ncjvekedcltabclrvatkozltsokszdma,Lcgkevesebbescn[nyl.ebruilbanisnli]linsbitntijll.nl

A Pdszt6i Hivadsos Tiizolt6-parancsnokseg (tov6bbiakban: P HTP) tev6kenysaSet a N(l8red
Megyei Katasztr6fav6delmi IgazBat6srg (tovebbiakban: NMKD Salg6tarjeni
Kaksztr6favedelmi Kirendelts6g6nek (tovnbbiakban: ST KvK) alirendelts6g6ben 6s

fcliigyelete eltal letja el.
A 2018. 6vben a Katasztr6favddelem ismetellen a vesz6lyhelyzetek hat6kony megeldzesre
helyeztc a hangsrilyl. Ennek megfelel6en a vesz6l)'forrrlsok tovebbi beazonosit5sa (pl. a

vizelvezet6 6rkok, szabadtcri tiizesetek helyszinei, veszdlyes k6m6nyek, stb.) ds elharilisa le(t
vegrehajlva az integrilt hat6sigi feladatok iil(al. melyekben P HTP aktivan reszvetl.
P IITP jclcnlcg 28 tclcpiil6s vonatkozdsiban Iitja cl az cls6dlcgcs riizv6dclmi 6s mr.iszaki
ment6si feladatait.
Feladatainkat I g6pjermiltecskend6vel, I erd6tiizes g6pjil.mtivel 6s 5 fd napi szolg6lati
l6tszAmmal I6tjuk el. A szolgrlati csoportok 6l6n szerparancsnok leljesit szolg6lalol.ldvoll6te
eseten a helyettesit6sevel megbizott tapaszlaltabb beosztott tiizolt6 helyellesili.
A trizoltos:i8on trizolt6parancsnok 6s katasztr6favedelmi meSbizott (tovdbbiakbafl: KVMB)
tcljcsit mdg szolgrlatot. A KVMB 2017. szcptcmbcr I -t6l a BM Orszigos Kalasztr6fav6dclmi
F6iSazgat6s6gra van etrcndclvc.
A Pdszt6i Helyi V6delmi Bizottsrg (tov6bbiakbah: H\B) katasztr6fav€delmi elnijkhelyettesi
fcladatok cllatesira Cs6pc Zsolt t[i. alczrcdcs, c0zolt6pararcsnok vaa kijcldlvc.
2018-ban egyiittmrikttdesi megAllapodrs 0ovrbbiakban: EMUt a Magyar Honveds6g vil6z
Szirmay Sendor Budapest Hely6$6g Danderral (Bujdki Udtl6) 6s a H6halonr 0nk6ntes
Ttizoll6 Egyesiileltel voh.
Mrndennapos feladatainkat az MSZ EN ISO 9001:2009 szabviiny szerint kialakitott
minrjs6gi16nyitrsi rendszer betartes6val letjuk €1.

Natsy figyclmet fordtuottunk a teljes szem6lyi 6llomAny hivatestudatinak errjsit6s6re, az
cgys6ges csapatszellem kialakit6s6ra, a szakrnai kompetencirik niivcl6s6re. az ilkrrnriny
cg6szs6grigyi 6llapotrnak rne96rz6s6re.
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201E. janu{r 0l-tdl decembcr 3l-ig a kiivetkezti esem6nyek titrt6ntck a P HTP
miiktid6si teriilct6n :
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ut6legos jelz6s:

4. Csicse
5. Clserh6tszentivirn

I

2

3

ttizeset alaptcriilete:

75

l6

34

0

233642 n1
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6. Ecseg

7. Fclsdtold
8. Garib
9. JobbiByi
10. Kisb6Syon

.. I 1. Kisbdrkiny
12. Koze.d
13. Kutas6
14. M6rkhiza
l5 MitrasTentimre

riasztisi lbkozat l-cs:

riaszlrsi fokozat ll-es

riasztesi lbkoTat IV-es:

I

0

0

16. Meraszentimre-
BaSolyirt6s

17. Metraszentimrc-
Fall6sktt

lll. Mitraszentinrre-
Galyatet6

19. MAtraszentistven

20.Mitraszentliszl6
2l.Mdtrasz6lds
zz.Nagyuartany
23.Palotis
24.P5szt6

25.Simsonhriza

. 26. Szaflasgede

2?. Szurdokpiisp6ki
28. Tar

rias/trsi fokorar V-6s:

cTckbol nasTt.lsr tokoTat KrcnrcLrl

0

:]

3

20

2

asztott szerek szema:

megmentett szemdlyek szima mriszaki ment6sn6l:

mtgmcntett szem6lyek szima tilzesetn6l:

s6rillt szemtlvck szim, miiszaki mrnt6sn6l:

sdriilf szem6lvck szima tiiTr\ctn6l:

hrlott sz(m6lyek szimx mriszaki men(6snal:

halott szcm6lyck szima t(izcsctn6l:

295

0

0

A tlibl6zatb6l kideriil, hogy a nagyobb teriilelii es nagyobb lakossrs8.rl r€ndElkczii
telepiileseken ttjbb beavatkozes tdrt€nt. Kivelclt k6pez a tijzesetek kiiziitl az crdij is
vegetrcios tiizek okozta esem6nyszrm (Tar) is a lak6 ingatlanokban escmeryszim (Tar.
JobbdSyi), a miiszaki ment6sck kdzdtt a kdziti balesetek okozla esemtnyszlm (21-es lii irt),
amely kiugr6 6rt6keket mutat. 2018. 6vben a t(zcsetek sz.ima tdbb mint a mLlszaki mentesckt.
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Krreset fajtija:
Alt"ttit.set
Egyab

Elemi csapis- r'iharkir
F,letmentes

tnuletomlrs
Fakid6l€s

Glizsziverges

Kiizitibalesel
S6dilt ment6se

Katcgririihoz trrf 6z(') [rt6k:
4

Szan-monoxid sziver

A mriszaki ment6sek kiresetck k6ztl a koaiti balcsetek 6s a fakid6l6sek csemenys,,iinra
kiugr6 6rtdk. A l6bbi cscm6hy sz6m 6rt6kc ncmjclcnt6s.

A I l2 tiireset hehszin tipusa 6s leagetl tertlel srerint:

Jelcnt6sebb kiresetek:
20l8. december l8-in PalotAson egy epijlet teldlere dgctl. A tiiz kb. l00m2volt.AhelysTinrc
vonult Prszt6/1, Hatvan/1, Bercel/'1, Aszod/1, Gijdrjlki,Vizszelli6, Nogrid,K-MSZ ts !
Hehalom 0T8/1. A riasztisi lokozat Il-cs Kiemelt volt. Jelzett hclyen l0xl5 nr6reres bolt is
irodahelyis69 let(jszerkezete teljes teriedelemben egetl, amely lrapez lenrez hejazr( l

rcndelkezEtt, ffl taa6szerkezctt€l volt al6t6masztYa. A triz olthsil az eg1'st_lck 3 db "C"
sugrifial 6s 2 db "D" sugenal hajtotdk vdgre. Az olt6s sorrn a lemez heiazalol az eg)scgck
eltdvolitottak, valamint a belsi, ,lmennyezetet is reszben megbontotl'k nz tzz6 ftr:,Lk
nregsziintetdsihez. Az elad6t6rbe 6s az irodAba a ttiz nem rcrjcdt dt. dc jelent6s vizkiu
keletkezett, az 6piilet fijd6mszerkezele a riiz 6ltal jelent6sen kdrosodot. A prdlisl6rbcn a

tulajdonos elnronddsa szerinl fel nem h&sznalL megmaradt 6pitcsi anyagok \ullak tiroT\a. A
fddpiilctre a triz nem terjed et. annak elad6tcr6ben vizkiir keletkezc(I.

Cyakorlatokr
Gyakorlatok iiltal6ban az 6\,es gyakorlaltervben szercp16 helyszinen 6s

v€SrehajGsra, es minden eselben megfelell nrindsil6sl kap(ak.
A gyakorlatok vcSrchajtdsa az alibbrak szerinti volt:

- Helyismereti foglalkozAs: 36 db.
- Sziluiicios begyakorl6 gyakorlat: l8 db.
- Hclyi szintii cllcn6rz6 Byakorlat: 6 db.
- Megyei ellen6rz6 gyakorlat: I db.

id6pontban kcriillck

ll(l!\7in tipu\.r:

Nincs min6sitve
Egy6b. .'
Kereskedelmi, szolgeltat6 I6tesitmeny

KtizlekedEsi eszkiiz
Szabad l6r
Kozut
oiitron j"it"gu itt".it nenv

Tirollsil6tesitm€ny
Tiizeset szabad teriileten

6sszesen:

Katepdrirhoz tartdz6 6rt6k: Le6gett teriilPr
_ ''_- nagys6gs ln2-beh:

31 0
3 Il

150

6

2

I

386

t02
2329',78

23364i

Ellen6rz6sek:
A k6szenl6ti szolSiilat szcrvezese 6s ellitdsa. a szolsilatvaltds 6s a gyakorli(ok az alibbiak
szerint keriiltek ellen6tz6src:

- BMOKFMEO: I db.
- NMKI: 21 db.
- KvKi 46 db.
- P HTP parancsnok: I 15 db.

I

5

I

I

30

3

3'.]

tl2

A tiizesetek helyszinei kirziil a szabad teriileteken €s az otthon jellegii letesitm6nyekben
fordult €lii legtttbbszdr tiiz. A tiiz alapteriilet6n€l pedig egy6rlelmrien a szabad tertiletcken
6gtek le a Iegnagyobb teriiletek.
P HTP miikddesi tenileten 198 esemeny volt. A beavatkozasok kdzdtt ut6lagos tiiz€set nem
volt, igy 198 esetben vonultunk kiirese(hez. A riaszlrsi fokozat 197 esetben I-es, mi8 cgy
alkalommal ll-es volt. Kiemclt fokozatt a riasztes 3 csetben volt.
Haldllal j616 lr.izesel nem ttjrtdnt miiktjdasi tertletiinktjn.
oTE 6s onkentes Ment6szcrvezet 1I esetben avatkozott be keleseteknel (Karancs Specialis
Ment6k oTE, mely az eg6sz megye teriileten vdllalt miikdd6st, dc ST HTP-vel van EMU
kiitve). Legtijbb alkalommal a H6halom OTE segitette beavatkozAsainkat.

A 189 db ellen6rz6s sordn teltert hi6nyossigok meSsziintetes6re minden esetbcn a sztks6gcs
intdzkcdCst megtettiik, melynek eredm6nye pozitiv fejldd6s volt.

A P HTP mriki tsi tcfilcl6n I id KVMB tcljcsit sTol-qirla1ol. aki 2018 ban a R\4 OKF-r'c volt
iitrcndelve.
Vtrrchajtottuk tl telefiilisi ktjlclcs folgin \ adchni sTcrl czerekkcl kapcsol,rtos
lclkcszil6sekc1.
Kiizrcmtikddlilrrk a k6zbizt(nrs/rgi refcrcnsck 1o\':11)bkcpzes6n. r jril:isi montijszcrvczclek
rirNZtrisi gyakorlntlnrk vtgrchir jtisriban.
Fclklsziletltk n katasztr6favedclmi ifrtsiigi vcrscn]r-e a nriikiidisi tc[ilcnijl rndula
csapalokal. vegcztuk a di6kok kitzijssegr szolgelatiYal kapcsolaros lcladalokal
Itiszvcltiink kiilijnl)626 gyrkorlalokon. szir6naprohtikor, a kircscrninyek kcrclcsib€n. illclvc
elhirritisiban ts lz ollen6rzlsckcn.

Tcchnol6giai mcghib6sodis l

Rovar (mEh/ dnflizs) 2

ti6

1

A E6 m[iszaki ment6s k6reset fsitdja szerint:

6

t2
5

I

1

23

25

3

III.Polgiri V6dclmi Szaktcr tilct
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Jelen voltunk a vizfolyisok, palak medrek rillapotinak felm€rdse cdljib6l tartott helyszini
bejiresokon. Felm6rtiik a vizclvczet6 rendszerek aktuilis 6llapotet az ST KvK illetdkessegi
teriilet6hez tartoz6 telepiil6seken, a polgirmesteri hivatalokkal egyiittmiikiidve.
Felk€sziilttnk a rendkiviili id(ijrris miatt jelentkezii feladatokra (hris€griad6, t6li idiij6ris).
Lepontositottuk a meleged6 helyeke!, a kritikus lrlszakaszok felmir6sere szervezett kdzds
bejiirason t6szvettiink a krizttkezeltj munkatirsaival.
Folyamatosan vegreha.jtottuk a katasztr6fav€delmi kdziiss6gi szolgelatra jelentkez6
kijz6piskolai hallgat6k felk6szitCs6t.
Bemutat6kat tartottunk iskolai 6s telepiil6si rendezvdnyeken, rendszeresen fogadtunk 6vodai
es iskolai lAtoSat6 csoportokat a laktanytrban.

IV, Iparbiztonsrigi Szakteriilet

Kilzremtkcidtiink az iparbiztonsrgi feladatokban, els<jsorban az ADR Cs RID ellentjrzeseken.
valamint a viziigyi feladatokkal kapcsolatosan.
P HTP mindh6rom szolgelati csopo(.Ja resz€re a vesz€lyes iiruszellilis tapasztalatai16l es az
iparbiztonsigi szakleriilet aktudlis k6rddsei16l et6ad:is, foglalkozis keriilt megtartesra.
A fclcttcs szcrvck 6kal k6r1 IB szakrcriilctct 6rint6 adalszolg6ltat6sok, informdci6k (pl.
kritikus infrastrukttra, szolgeltat6k, stb.) dsszegyiijt6s6ben, valarnint az ehhez kapcsol6d6
szcml6kcn. cllen6rz6sckcn fblyamatosan r6szvcttiink.

V. Hat6s6gi tev6kenys6g

A P HTP 6.intett 6llom6nya r6sz6re a ST KvK Hat6sdgi osztily hat6s6gi tovebbk6pz6seket
tartott.
ST KvK Hat6segi oszlilya rendszeresen bevonla a tiizolt6parancsnokot a feladatokba.
valamint a keszenl6ti illominy a gyakorlatok sorrin a tiizv6delnri el6iftisok betartis6t kiemelt
ligyelemmel kezelte.
Tdbb esetben vettiink r6szt:

- ritfog6 (izvddelmi el)en6rz6sen,
- haszndlatbav6telielj6reson,
- m kiidesi enged6lyezesi eljerlison.
- ut6lagos tff zzel kapcsolatos ellen6rz6sen, iigyf6l meghallBalison,
- szabadt6ri triz kockizati helyszinek ellenrirz6s6n,
- rendezv6nyartisienged6lyez6siszeml6n,
- tiizeset uteni szeml6n.
- megtiliott 6gesterm6k-elvezet6k iizemeltetasenek visszaellen6rz6s6n,
- panaszos b€jel€ntessel kapcsolatos helyszini szcml6k lefolytatisiin,

Az ST KvK illet6kess6gi teriilet6n rendezett t6megrendezv6nyek eredmdnyes,
probl6mamenles megtartiseban kiizremiikddtiink.
A ,,Ne gytjtsa, gyiijtsel" kampeny sorrin iltalinos iskolakban el6adest urlotlunk, nisl
6rzekel6t adtunk 6t es lakossagi f6rumot tartottunk Prszt6n. A lakossagtdjekoztat6 anyagokat
kiosztott!k Piszt6 jArrsban.

\/I. H\rB fcladatok

  Piiszt6i HVB-ben en, Csepe Zsol( tii. alezredes ltizoll6parancsnok vatsyok a

katasztr6fav6delmi eln6k-helyettes.
A HVB leladatainak ellitrisriban sziiks6g szerint es men6kben a P HTP ti)lyirnra()sun
kiizrem0kdd6tt-
  HVB folyamatosln kapcsolatot tafl az tjnkomiin)zatokkal.
A szabadttri tilzek, kdnikLtla/l6s6griad6, ttli lelk6sziil6s es a hLrllad6kszirllitrissal krpcsolatos
feladauink v6grehaj(iisa soren a H\'B seSits€get k6rtiik, hoSy az dnkormiinyzatok sz.im.rra
meghatirozot feladatok leljesiiljenek. ,^ ktizbizronsigi refcrensek iltrl jclentdscn iayull ir

kapcsolatlartis 6s a feladatok vegrehajtrsa.
A IM szimrra rcndszcrcscn mcgkiildasrc kcrtiltck az NMKI \'cszilyhclyzcti prognuzis.t is
a bev;il?is vizs8rlat, tovabbl ST KvK Miiveleri Tervei cs azok vlgrchajrisrt<;l szrikl
jelent6sek. Ezdltal biztositva vol(. hogy a HVB Elnrik rneglclelti tijekozl.rrisban rcszesiilj6n
ez ir6nytan.
A H\rB-vcl i6 munkakapcsolatot tartunk-

\/I I. H umin

A humin ftladatokal az NMKI Humrn Szolgilata v6gzi.
Az lgazgal6s6g 6llomSn),tebl6ja alapjin P HTP rcnciszeresitcit l6tszinra nem kenilt 100 %-
ban feltiilt6sre, de ez a mrikddesr nem akadelyoTla. A szemclyi vrllLrTesokkal kapcsolatos
munkakiiri leirrsok elk6sTnltek.
A P HTP szcm€lyi 6s tdrgyi teltdtele biztositoft volt.
Nagy figyelmet forditottunk a teljes szem6lyi dllomeny hivaiestudat6nak eriisitesere, 17

egyseges csapatszellcm kialakitis6ra, a szakmai kompetencirk ndvelisar().
Az egy6ni teljesitmeny-6nekeleseket az el6itt hataidiikben \'6grehajtotluk.
R6szvetliink a kdzponti, teriileti 6s. helyi hat6s6gi tovibbkEpz6scken. a fclkeszitiseken. az
eg6szs6gtgyi sziir6vizsgilaton 6s PAV vizsBIilaton.
A pszichol6giai €s az 6ves oflosi sziirdvizsgilaton, tovibb, a fizikai alk.rlmassrigi fclmiriscn.
valamint a 161€ves sz6monk6r6sek sor6n mindenki megfelel6en teljesitett.
A P HTP-6n a rendkiviili es ismctkidii munkav6delmi oktatisokat, a Tov;bbkepzasi Tcrvben
I6vd foglalkoz6sokat megtartottuk. A munkav6delmi vizsSakdtelezc(s68nek az 6rinrcll
szem€lyek eleget tettek, az egeszs6gv€delmi megbizort megfeleliien elL6tta feladatit.
sikeresen szerepeltiink a kiildnbti26 szakmai 6s sport versenyeken.
Az dllom6ny folyamalosan fcjlesztette szakmai tudris6t kiilijnbdzd lri7olt6-rechnikn kezeliii
lanfolyamokon, az ezokat ktivetcj vizsgikat teljesitellak.
A g6pj6nnrivezet6k a lehet6sdgekhez mdrten vettek reszt vezet6stechnikii !r6ningeken.

VIII.Gazdas6gi

A gazdasigr ieladatokat azNMKI Gazdasrigi IgaTgat6-helycttcsi szencTcr litia cl
Kiilts6ghatdkony miik<ld€sre a tcljes Allomhry figyclmc fel lctt hivva. azt bclaftotluk
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Cepj6rmriveink mriszaki 6llapota megfele16.
Rendelketink:

. I db 2006-os gydrt6st Mercedes ATEGO I62E Tt-F 4000 g6pienniiltcskend<ivel.

. I db 1998-as syArds[ Nissan Navara 2.4TD erdiitiizes kiiliinleges szcr|e1.
El\'6geztiik a gazdasrigi, miiszaki feladalainkat (pl. a tavaszi 6s a t6li 61dll6st, ruh6za(i
szemliket 6s a g6p.jarmfivek szeml6it, !eltdrozes, sele.jtez6s).
A bizlons6gtechnikai feliilvizsgilatokat mivel P HTP-6n nincs ilyen beosztis, a ST HTP
6llom6nyiban levS megbizoft Miiszaki BiztonseSi Tiszt 6s az NMKI miiszaki osztilya
koordinilja. Csak 6s kizrr6lag Erv6nyes Ieliilvizsgrlaltal rendelkezd eszkdzijk kedil(ek
hasznrlata. Az egy6ni v6ddeszkdztik, kisg6pek feliilvizsgalatdt rcndszeresen vegrehaitottuk.
Az egy6ni v6d6eszktjztik cser6je az elhasznel6das tekintet6ben folyamatosan mcgttirtenik az
NMKI Gazdasdgi Igazgato-helye(esi szewezet ir6nyitAsAval.
A M(szaki Biztonsdgi Tiszt kiemelt figyelmet forditot! a munkavddelmi, miiszaki,
cgaszsigiigyi 6s cgy6b vonatkoz6 cl6,r6sok v6grchajdsera.
Az elhelyezesi kitriilmenycint megfelel6ek, folyamatosan vt8ezriink karbantartisi, fehijitisi
nnrnkrkar

lX.Osszegzds

C6lunk a katasztr6thv6dclnri rendszcren bcliil a tiirv6nybcn mcghatdrozott fcladatok cll6ds6ra
a P HTP allomAnyenak hatdkony es eredm6nyes felk6szitese, ennek megfelel6 ieladat ellrtrs,
valaminl a szoros egytinmiikttd6s biztositdsa a P IITP, a ST I{TP, a ST KvK es az NMKI
k6zijtt, valamint az integrlilt hatirs6gi leladatok vonatkozaseban a hat6kony m€gel6zesi
teladatok vegrehajlas6ban vat6 r6szv6tel, az elhirithatatlan karesemenyek telszrmolrsa.
Kiemelt c6lunk toviibbra is a magas szinvonali szakmai munka vegz6se. A beszemol6
lEEzetei megmutaltik a 2018-as 6v elErt eredm6nyeit. amik bizonyitjak. hogy az elvrrt
tcladatok vegrchajt6s6t eredm6nycsen teljcsitettiik. A kdlts6ghatdkony gazdelkodist P IITP-
dn is kicmetu silk6nt kezcltiik.
A fele(es 6s tdrsszervekkel, 6nkormenlzatokkal, egy6b szervezetekkel j6 munkakapcsolat
keriilt kiepi6src. mel).nek megtaresa, fejleszt6se tovibbra is fontos feladatunk. A lakossiggal
j6 kapcsolat kerijlt kialakitdsra, sok lclepijl6sen bemutat6kat, lakossagi felkeszil[seket,
et6addsokat lartoltunk cs a laktanyaban az oda ldto8at6 diekoknak, 6v6ddsoknak,
drdekltid6knek megmutattuk a technika eszkdzi;ket 6s riivid elcjadasokat tanoltunk
munk6nk6l.
A kiizbiztonsrg er6sitese kiemelt szerep P HTP feladatell6dseban. A P HTP rt\zere
meghadrozott c6lok teljesiiltek, tovrbbra is tdrekedniink kell alfa, hogy a P HTP
feladatelldtesa minden kijrtilm6ny figyelembev6tel6vel tovrbb erdsilse az ellampolSirok
k6zbiztonseg 6rzetenek niivel€s6t, a katasztr6fav€delem egys6ges szen'ezetenek pozitiv
megiteles6t, tovrbbi a magas szinvonalt szakmai munka vigz6s6t, n]clyhez clcngcdhetctlen,
hogy jirl k6pzett szakemberek legyenek aparancsnoksigon.
2018-ban is kicmell fi8yclm€t forditottunk a v6dclmi igazgatesi lcladalok cllilli\iirr, a

polgermesterek 6s a HVB ElnUk videlmi igazgatdsi tevekenysegenek szakmai scgilCsare. A
teleptil6si cint6Dtes menl6csoporlok rendszerbe illitisa iltal a lakossag kdzbizlonsega (ovabb

n6vekedctt. A gyakorlatokba, kdpzasekbe 6s sziiksdg szerint a kirescminyek clhrritrsaba be
kell vonni 6kct 6s az OTE-ket is. Kiemelt feladat, hogy tovibbi telcpiil6si 6n-k6ntes

ment6csopofiok legyenck Ietreho^,a 6s megfelel6en kikdpezve. P HTP mlikdd€si tcnilet6n
jelenleg a Karancs Speciiilis Mentiiszolg,lat oTE rendelkezik e8yuttmtit6desi
rneg:illapodrissal.

Kiemelt feladatunk volt, hogy a vezet6i, iftinyit6 munkit, annak tudatossriSirt 6s

eredm6nyess6g6t fejlessziik. A vezetdi ellcn6ndsek min6se8enek javilisira is odafiSyclliink.
Az elleniirz6sek sorin tapasztalt hianyossrigok megmu(attek, hogy mcll, tcriilelckre kell liibb
figyelmet forditanunk 6s ennek megfelelilen hajljuk v€gre a 2019-es 6vi tovabbkEpzcsoket.
Az ellentjrz6sek soren feltdt hienyossrigok mcgsziintet6s6re tovibbra is fokozolt figyehnet
fordilunk.
Tovibbra is kicmelt feladatunk a szabadt6ri ve8e16ci6{tizck sz6mrtrak alacsonyan t rlrsa.
csijkkenl6se, a haliilos ds seriil6ses liizeselck csdkkent6s6\,el kapcsolalos (ecndiik
vegrehajl6sa, eltiadisok tardsa
Nagy hangsilyt helyezttink az ellomdny egdszs6giiSyi lillapotdnak nrcg6rzastrc. javitarsiira.

cnnek 6dekebcn szimos spodolesi Iehct6seg lell bizlosilva resziikre. mclyek hatrisira
sportverscnyekcn rendszeresen sikeresen szerepcltilnk. reszl vctttink az eg6s7sc8[gvr
sziir6napon.
,^ P HTP tcljcs szcm6lyi ,llom6ny^ dltal r6grchalrolt fcladalok iclcnt6scn hozzijirultak. hogy
a Katasztr6favddelem szervezetet6l clvifiaD pozitivnn Ydltozzon a kijzbrzk)nsirg.
SzloSentinknek 2018-ban ism€telren teljes m6rttkbcn cleger tcfitink. hiszcn r ST KvK
illet6kcss6gi teriileterl, idc ertvc P HTP 1ev6kenys6g6t is. arvinycsiilt a..Magyaror\,,J!
szolBdladban a kdzbiztonsr86ra'.

Tisztelt K6pviscl6 Testiilct, a lcntiek t'igyclenbc vatel:vcl k6rem a Pisrt(ii Hivr(iros
Tiizolt6-p^rancsnoksig 201 8. avi tev6kenys6g6riil sz6l6 beszimol6nr elfbgadisitl

Csap( Zsolt tii. alczrrdrs
liiTollofirincsnok

K€szitrtte:



11 u c,'wrn n Urful+

Polgdrmesteri Hivatal

Ga16b

Tisztelt Polgdrmester 0r ds K6pvisel6 Testr.ilet

Szeretn6m felhivni figyelmriket 6s tdj6koztatni 6ndket,hogy a Kormdny a

Magyar Falu program keretdben pdlydzat beaddsa-elnyer6se eset6n jelent6s
.osszeg{i tdrnogatdst.ig6r.oruosi .r:endel5-oruosi szolgdlati .lak;is fel{jitiisiira
hSszigetel6sre ,nyil1szAr6 cse16re,f(t6s korszer[isit6sre.Nevezett 6priletek tobb
mint 80 6ve 6ptiltek ,f6lega ny(l6sz6rok 6s a ffitdsi reniiszer elavult.K6rEm
6n6ket hogy testtileti ril6sen tdrgyaljiik meg ezen pdlydzati lehet6s6get.
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Cserhdtsze ntivii n 2019.04. 10. orrdsi Ottokdr

Hdziorvos

,ru\^


