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Tan6cskozSsi ioqsal r6szt vcsz: Nagyv6radi Istv6nn6 jegyzo megbizottja

Heccdtis P6l polsiirmesler koszdntdtte a jelenl6voket. Mcgdllapitotta. hogy a kepviselok koziil Engel
Krisztina alpolgermester igazoltan t6vol maradt, a testiilet hat6rozatk6pes. Megk6rdezte, hogy a

meghiv6ban foglalt napirenddel a k6pvisel6k egyet6rlenek-e, van-e javaslat tov5bbi napirendi pont
felvdlel6re. A testiilet egyhangirlag elfogadta a meghfv6ba foglalt napirendet.

Napirendi jal'aslat

Javaslat a telepiildsi t6mogat6sok6l, a szemdlyes gondoskodist nyrijt6 szoci6lis 6s
gyermekj6l6ti ell6t6sokr6l sz616 4/2016.(VIII.26.) dnkormSnyzati rendelet m6dositisira
El6terieszto: Hegedfis P5l polgSrmester

2. Javaslat sz 6tkeztetds nyersanyagkdlts6geirol 6s tdritdsi dij616l sz6l6 rendelet rnegalkotAs6ra
El6terieszro: HegedLis P6l polg5rmester

3. Javaslat a hrlzi segits6gnyijtSs 6nkdltsdg6r6l ds t6ritdsi dij6r6l sz6l6 rendelet megalkoti{sera
Eloteriesao: Hegediis P6l polgSrmester

4. Javaslat az Onkorm6nyzat 2019. 6vi kdzbeszerz6si tervdnek elfogad6s6ra
Eloteriesao: Hcgedi.is P6l polg6rmester

5. Javaslat a N6gr6d Megyei Katasar6favddelmi lgazgat6sbg Salg6tarjrini Kalasztr6fav6delmi
Kirendeltsdg6nek 201 8. 6vi t6j6koztat6jenak elfogad6sdra
EI6telieszto: Hegedris P6l polgirmester

6. Javaslat a P6sa6i Hivatrisos Tiizolt6-parancsnoksiry20l8. 6vi tev6kenys6g6rol sz6l6
beszSmol6 elfogad6s6ra
El6terjesztri: Hegediis Piil polg6rmester

7. Egyebek

Napirendi pontok tirgya llsa

I . Napirend

Javaslat a telepiildsi tamogat6sok6l, a szem6lyes gondoskod6st nyirjt6 szocidlis es gyermekj6l6ti
ellrtesokr6l sz6l6 4/201 6.(VIII.26.) tinkorminyzati rendelel m6dositis6ra

Heged Lis P6l polsdrmester t6j6koaatta a kdpviselo-testiilet tagiait, hogy a N6gr6d Megyei
Korminyhivatal Szoci6lis 6s Gyrim0gyi Osa6lya Gar6bon 6s Cserh5tszentiv5non ellen6rizte a
fhlugondnoki szol96ltatdst, ds az ellen6rz6s so16n meg6llapitotta, hogy az onkorminyzatok rendeletei
nem tartalmazz6.k a falugondnoki szolg6ltat6s Lij kieg6szito feladalSt, mdgpedig,,az egy6b szoci5lis 6s

gyermekj616ti alapszol96ltat6sok biztosit6seban va16 kijzremiik6d6s ,,{. A rendeleteket ki kell
eg6sziteni tovirbbi azzal is, hogy a ,,falugondnoki szol96ltatds t6rit6smentesen biztositott szo196ltat6s".
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Mivel a kdzcis dnkorm6nyzati hivatalhoz tartoz6 6nkorm6nyzatok rcndelctc tfhyom6 riszt
egyform6k, ezert sziiks6gesnek tartja a m6dositest.

A rendelel m6dosit5s6nak tervezetet mindcnki megkaphatta. ettanulm6nyozhafta (l.szimri mel16klet).

A polg6rmester kdrte a k6pviselok dszrevdtelcit, hozzisz6l{sail a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselok egyetdrtettek a polg6rmester eloterjeszt6s6vel.

A k6pviselo-testtilet egyhangilag - 3 igen szavazallal az aldbbi rendeletet alkotta:

Bokor Ktizs6s Onkorminyzata K6nvisel6-testiilet6nek
2/2019.(V.0.1.) iinkorminyzali rentlelete
a telepiil6si timogat{sokr6l, a szem6lyes gondoskodrist nyrijt6 szocirilis 6s

gyermekj6l6ti clkitSsok16l sz6l6 4/2016.(VIII.26.) tinkormrinyzati rendelct
m6dosit6si16l

rendelet ajegyzokdnyv l/a szimI mell6klete

Javaslat sz dtkeztet6s nyersanyagk6lts6geirol ds t6rit6si dij616l sz6l6 rendelet megalkotis5ra

I-legedlis P5l polgSrmester elmondta, hogy a napirendhez kapcsol6d6 el6terjeszt6st a meghiv6val
egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhattz (2. sz mfi mell6klet ). A t6rit6si dijat a fenntart6
t6rgy6v riprilis 1-j6ig rlllapitja meg. A tdritdsi dij <isszege nem haladhatja meg a szolgdlktasi
dnkdltsdget. Bokor Onkormiinyzata jelenleg hatSlyos rendelet6t 2018-ban alkotta meg, azonban
jogszabrllyi kotelezetts6gnek eleget t6ve a feliilvizsgSlja aZ.
A polgdrmester elmondta azt is, hogy a rendelet l. szimLi mell6klet6ben szereplo szoci6lis 6tkezes 6s

eb6dkihord6s szem6lyi t6rit6si dija v6ltozatlan marad.

A k6pvisel6{estiilet tagiai egyet6rtettek a polgirmester eloterjeszt6sdvel 6s egyhangflag - 3 igen
szavazal-tal - az al|bbi rendeletet alkotta:

Bokor Ktizs6e Onkormin la K6nvisel6-tcstiilet6nek
3/2019.(V.03.) Onkorminyzali rendelete
az 6tkeztet6s nyersanyagktilts6gei1161 6s t6rit6si diji16l

rendelet a jegyz6kony.v 2/a szam[r mell6klete

Javaslat a h6zi segfts6gnytjtris 6nkdlts6g6rol 6s tdrit6si dij616l sz6l6 rendelet megalkot6sira

He eediis ['ir] polgirmester clnrondta , hogy a napirendhez kapcsol6d6 eloterjeszt6st a meghiv6val
egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta (3. szrmf mell6klet).
Jogszabrily irja el6, hogy tinkormdnyzati rendeletet kell alkotni a hrizi segits6gnyfjtes dnkdltsdg6rol 6s

tdrit6si dij1116l. A rendelet elfogad6srival a jogszabdlyi eloir6soknak tesznek eleget.

A polgSrmester k6rte a kdpviselok 6szrev6teleit, hozzisz6l sait a napirendi ponnal kapcsolatban

A kdpviselo-testtilet tagiai egyet6rtettek a polg6rmester el6terjesztdsdvel

2. Napirend

A polg6rmester k6rte a k6pviselok 6szrevdteleit, hozzAsz6lisait a napirendi ponttal kapcsolatban.

3. Napirell!



A kdpviselo-testillet egyhangirlag 3 igen szavazattal - az alibbi rcndcletet alkotta

Bokor Kiizs6s On korm 6 nvzata K6 p v i se l6- test ii I e td n ck
,l/2 019,(V.03. ) iinkorminvzati rendclete
a h{zi segits6gnyrijtris tinktilts6g6r6l 6s t6rit6si dijri16l

rcndelet a jeglzokcinl'v 3/a szimt melliklete

4. Napirqrd

Javaslat az Onkorminyzat 2019. 6vi kdzbeszerzdsi terv6nek elfogad6sdra

Hegediis PAI polg6rmester elmond ta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjesadst a meghiv6val
egytitt mindenki megkapta, ettanulmenyozhafta (4. sz6mri mell6klet).
Jogszabrily szerint az adott 6v m6rcius 31. napjAig kell elfogadni az dnkorminyzat kcizbeszerz6si

tervdt. Ennek a kdtelezetts6gtiknek tesznek most eleget.

A k<izbeszerzdsi terv 6vktizben m6dosithat6.
A pofgiirmester k6rte a k6pvisel5k 6szrevdteleit, hozzisz6llsait a napirendi pontlal kapcsolatban.

A kdpviselo-testtilet tagiai egyet6rtettek a polg6rmesler el6terjesztds6vel

A kdpviselo-testiilet egyhangrilag - 3 igen szavazattal az al6bbi hatSrozatot hozta

Bokor Ktizs6c Onkormi t K6nvisclii-tcstiilet6n ek

Bokor Ktizs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testillete, mint ddnt6sh(126 lesttilet a

krtzbeszerz6sekrol sz6l6 2015. 6vi CXLIIL t6rvdny 42.$-a alapjin az

Onkorminyzat, mint ajdnlatk6r6 itllal 2019. 6vben lefolytatand6 kcizbeszerz6si

eljdr6sok 6ves terv6t a 4. sz6mri mell6klet szerint j6vdhagyja.

A kdpvisel6-testi.ilet megbizza a polgArmestert, hogy az esetlegesen

kdzbeszerz6ssel 6rintett fejteszt6seket beruh6zasokat kisdrje frgyelemmel'

Fele16s: Hegedris P6l polg6rmester

JavaslataN6gr6dMegyeiKatasztr6fav6delmilgazgat6sSgSalg6tarj6niKataszh6favddelmi
Kirendelts6g6nek 201 8. 6vi t6jdkoztat6j6nak elfogadSs5ra

Heeediis P6l pole6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartoz6 eloterjeszt6st ( 5' szimri

;;i 
"t 

) " 
..€hlt'6val egyiifi mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta'

ApolgarmesterismertelteaNog.aaM"egyeiK.atasar6fav6delmilgazgatosrigSalg6tarj6ni
Katasztr6favddelmi Kirendelts6ge iota. ,"#t 

"nyr6g6r6l 
sz6l6 t6j6koztat6t, melyet javasolt

I Iat6rido: lolyamatos

5. Nap irend

elfogadis6ra a K6pvisel6-testiiletnek'

K6rte ajelenl6vok dszrevdteleit, hozzbsz6llsait anapirendi ponttal kapcsolatban

A kdpviselo-resttilet tagiai egyer6rtettek a polg6rmesrer el6terjeszt6s6vel ds egyhangirlag - 3 igen

szavizattal - az al6bbi haterozatot hozta:
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Bokor Ktizs6s On kornr:in \Zata K6pviscl6-testiilet6nek
l0/2019.(V.02.) szimf hat:irozata
N6grid Meglei Kataszr6fav6delmi Igazgat6srig Salg6tarjini Katasztr6fav6dclmi
Kirendelts6gc 2018.6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6 tij6koztattl clfogadAsirt'il

Bokor Kdzseg Onkormanyzata K6pviselo{estiilete tgy hat6rozott, hogy a csatolt 5.
szimri mell6klet szerint clfogadja a N6gr6d Megyei Katasztr6favddelmi Igazgat6sig
Salg6larjdni Katasztr6f'avddehni Kirendelts6ge 2018. 6vi tev6kenys6g616l sz616
tfj6koztat6t.

A kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a polgermestert, hogy t6jdkoaassa a N6gr5d
Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6srlg Salg6tarjriLni Katasar6fav6delmi
K irendelts6g6nek kirendeltsdg-vezetoj6t a testiilet dijnt6s6rol. ds a tovdbbi szlks6ges
intdzked6seket tegye meg.

Hat6rid6: 6rtelemszer[i
Felel6s: Hegedtis P6l pol giirmester

6. Napircnd

Javaslat a Piszt6i Hivat6sos Trizolt6-parancsnoks6g 2018 6vi tevdkenysdg6rol sz6l6 besz6mol6
e lfo gad 6s6ra

Eloterieszto: Hegediis P6l polgiLrmester

Heecd(s P6l polg5mester elmondta , hogy az elozo napirendi ponthoz hasonl6an a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 el6terjesztdst a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmdnyozhatta ( 6. srimri
mell6klet ). A P5sa6i Hivatisos TiizoltoparancsnoksSg 2018. 6ves tev6kenysdgdnek beszamol6j5hoz
ktiltjn6sebb hozziiffizni val6ja nincs.
A polg6rmester elmondta azt is, hogy a megkiildott kis6r6 levdl szerint a kirendeltsdg vezet6 k6rte,
hogy a napirendi pontok t6rgyalisrira k0ldjenek neki meghiv6t annak 6rdek6ben, hogy sz6beli
kiegdszildst tudjon tenni a beszimol6val kapcsolatban. A polg5rmester szerint a tiij6koaat6k 6tfog6an
tartalmaztek a 2018. dvi tev6kenys6gliket, ez6rt nem ig6nyelt6k a sz6beli t6j6koztatest

A k6pviselo-testtilet egyhangrilag - 4 igen szavazallal - az al|bbi haterozatot hozta

Bokor Ktizs6g Onkorminvza ta K6nvisel6-testiilet6nek
1 1 12019.(Y,02.\ sz{m ri hatirozata
a P6szt6i Hivatisos Tiizoltriparancsnoks:ig 2018. 6ves tev6kenys6g6r6l sz6ki
beszimol6 elfogadisrin6l.

Bokor Kozs6g Onkorm6nl'zata Kdpvisel6-testiilete lgy hatarozott, hogy- a csatolt 6.
szimri mell6ldet szerint elfogadja a PSszt6i Hivat6sos Trizolt6-parancsnoks69 2018.
6ves tev6kenysdgdr6l sz6l6 beszrimol6j6t.

A k6pvisel6testiilel felhatalmazza a polg6rmestert, hogy tejikorassa a N6gr5d Megyei
Katasztr6favedelmi Igazgat6s6g Salg6tarj6ni Katasar6fav6delmi Kirendelts6g6nek
kirendelts6g-vezetoj6t a testiilet dtint6s6rol, 6s a tovSbbi sziiks6ges int6zked6seket
tegye meg.

Hat6rido: drtelemszerii
Fele16s: Hegedtis P6l polgermester

7.Na irend

)

Egyebek



A) Javaslat ingatlandrt6kesitdsdre
B) Dr. Forriisi Oftok6r h6ziorvos j avasiata, k6rdse
C--) Szoci6lis etkezlelds ell6t6s6ra k6tdtt meg6llapod6s m6dosir6sa

A)

Heqedtis Pil polq6rmester javaso lta, hogy drtdkesits6k az <inkormdnyzat tulajdoniban levo 019 hrsz-ir
szint6 mrivel6si iigti forgalomkdpes ingatlanukat. tekintettel a neh6z anyagi ktiriilmdnyeikre. Jelenleg
ez a ftild b6rbe van kiadva, a bdrleli szerzodds ez dv augusztuseban jir le. Ilivalalos drt6kbecslds
szerint 1.500.000 Ft a becsiilt forgalmi drt6ke ( 7. szrimri mell6klet ). Vevo lenne ri, de a testiilelnek
ezt halitozaltal kell t6mogatnia.

Maczk6 L6szl6 k6pvisel6 megk6rdeae a fennSll6 hi6ny 6sszegit ds, hogy az mibol tevodik rissze
A polgirmester t6telesen felsorolta neki.
Maczk6 L6szl6 kdpviselo szerint kcilts6gvet6si tervet kellene k6sziteni legal6bb 2 havi szinten.

Hegedris P6l polg6rmester szerint hiiba van ktiltsdgvetdsi terv, ha viratlan, elore nem Litott kiad6sok
kelelkeznek

Mac k6 L6szl6 k viselo szerint lehetne a falugondnoki aut6 fut6s5val is sp6rolni. Csak a

legsziiksdgesebb esetekben kellene haszn6lni,6s heti egy alkalommal el69 lenne a lakossig r6sz6re
vdsSrlasra igdnybe venni.

A polg6rmester k6rte a jelenl6vok tov6bbi dszrevdteleit, hozz|sz6lttsait a napirendi ponttal
kapcsolatban.

A kdpviselo-testiilet tagiai tekintettel az <inkorminyzat nehdz pdnziigyi helyzet6re - egyetdrtettek a

polgdrmester javaslatival.

A k6pviselo-testtilet egyhangtlag - 3 igen szavazattal az al bbi hatarozatot hozta:

Bokor Ktizs6s Onkormin ta K6Dvisel5-testiilet6nek
12 12019.(V.02.\ szimf hat[rozata
a 019 hrsz-[ Itild 6rt6kcsit6s6vel kapcsolatban

Bokor Ktizsdg dnkorm5nyzata Kdpvisel6-testtilete, mint d6ntdshoz6 testtilet [rgy
hat6rozott, hogy 6rtdkesit6sre meghirdeti a tulajdon6ban l6vo 019 hrsz-rl, sz6nt6
milveldsi rigir, forgalomk6pes ingatlant.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polginnestert, hogy az 6rt6kesitdssel
kapcsolatban a tov6bbi sztiks6ges int6zked6sdket legye meg.

Hatirido: lblyamatos
F elclos: Hegedtis Pdl polg6rmester

B)

ta, hogy Dr. Forrasi Ottoker hiziorvos k6rdssel fordult a k6pviselti-
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Az ingatlan becsiilt forgalmi 6rtdke teher, per- ds ig6nymentesen 1.500.000 Ft.



testijlet fel6 ( 8. sz:imri mell6klet ). miszerint lehetos6g van a Magyar Falu Program keret6n bcliil
pel)6zato1 benyLijtani megldvo orvosi rendelo felujitas:ira. hoszigetekds6re nyil6sz:ir6 cscrdjdre- fiitis
korszerfisitdsere. 1ov5bb6 irj orvosi lak6s 6pilesdre. A p|ly|zathoz tirer6 nem kell. Arra keri a

kdpviselo-testiilctet. hogy tdrgyaljuk meg. 6s timogassuk a p6ly6zat benyiijtas6t.
A polg6rmesler elmondta. hogy o maxim6lisan tiimogatja e1 a pe\'AzaloL azonban a tobbi
iinkormeryzat. elsosorban Cserhitszentiv5n dajntdsdt is figyelen.rbe kell venni., rnivel o rendelkezik a

legnagyobb tu lajdonrdssze I.

A polg6rmester k6rte a k6pviselok eszrev6teleit, hozz6sz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatbaD

A kdpvisel6-testiilel tagjai egyetdrtettek a polg6rmester javaslat5val, 6s egyhangflag 4 igen

szavazal-tal - az aliibbi hat6rozatot hozta:

Bokor Ktizs6g Onkorminv zata K6nvisel6-testiilet6nek
13i20 I 9.(V.02.) szimf hatf rozata
Dr. Forrisi Ottokdr k6relm6vel kapcsolatban

Felsotold Kdzsdg OnkormSnyzata Kdpviselo-testtilete [gy dontdtt, hogy t6mogatja a

Cserh5lszentivdni orvosi rendelo 6s orvosi szolgSlati lakis felirjitrisrit a.,Magyar Falu
Program" p|lyizati kiir6sa szerint. A. p6lyazalok benyrijt6sa azonban Cserhitszentiv6n
Kdzsdg Onkormanyzata K6pviselo-testiiletdnek ddnt6s6tol {iigg, mivel 6 rendelkezik a
legnagyobb tulajdonrdsszel.

A kdpviselo-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a tovSbbi sziiksdges int6zked6sek
megt6tel6re.

HatSrid6: drtelemszerii
Felel6s: Heged(s P5l polg6rmester

c)

Heeedris PriL pqlgdqester 6koztatta a kdpvisel6-testiiletet, hogy a Szoci6lis 6tkeztetds ellitasra

kdtritt megSllapodes m6dositeset kezdemdnyezte a szol96ltat6 FRANKA 2000 Kft.
A meg6llapodis m6dosit6sSnak a tiirgya, hogy az eb6det 2019. m6jus l. napj6t6l brutt6 850 Ft /adag

egys6g6ron kivrinja biaositani, tov6bb6 v5ltozatlanul 1.000 Ft + Afa szellitdsi kijltseget szdmol fel.

A kdpvisel6-testiiletnek haterozattal kell hozzrij6rulnia a meg6llapodiis m6dositiisiihoz.

A polg6rmester k6rte a k6pvisel6k 6 szrevEteleit hozzisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pvisel6-testiilet tagjai t6mogattrik a megrillapodis m6dosit6s5t.

A k6pvisel6-testtilet egyhangilag - 3 igen szavazattal - az al|bbihatirozatot hozta:

Bokor Kiizs6e Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
I 412019.N.02.\ szimri hatirozlata
Szocirilis 6tkeztet6sre kiittitr meg6llapodis m6dositisa

Fels6told Kdzseg Onkorm6nyzata K6pviselo-tesliilete temogatja a FRANKA 2000
KFT-vel ( 3060 P6szt6, Fo rit 74. ) - Szocialis 6tkeztet6s biztosftesara - kOtdtt
megSllapodiis m6dositris6t abban a formdban, hogy az eb6d 6ra brutt6 850 Ft/ adag
<isszegben keriilj6n megrillapitdsra, a sz6llit6s kdltsdge nem v6ltozik, marad 1.000
FVnap + AFA.

7



A k6pviselo-testtilel felhatalmazza a polginnestert a m6dositott meg6llapodris
al6ir6s6ra. ds a tov6bbi sziiksdges intdzkeddsek megtdtel6re.

Hatirido: irtelenrszeni
Felel6l: Heged[is Phl polg6rmester

Tdbb napirend nem volt, egy6b kerd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgirmesler tr megkriszdnte a

rdszvetelt. 6s az [ldst bez6rta.
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Bokor Kiizs6g Onkormdnyzata Polgirmester6tril
3066 Bokor, Szabadsiig tit 14.

telefon: 32ll 82-05 6, fax 321382-026
e-mail : csivan.koriegyzoseg@gmail.com

MEGHIVO

Magyarorsz6g hclyi iinkorm6nyzatairol szolii 2011. dvi CLXXXIX. tdrviny 45. Q-dban loglahak
alapjirn Bokor Kirzsdg Onkorm6nl'zata Kdpviselo-testtletdnek i iil6sdt

2019. m:iius 2. napiin ( csiittirttikiin ) 17.00 6rira

osszehfvom.

Az til6s helye: Vend6gh6z tan6cskoz6 terme ( 3066 Bokor, Szabads6g utca 2.)

Napirendi iavaslat:

l. Javaslat a telepiildsi t6mogatisokr6l, a szem6lyes gondoskod6st nyrijt6 szociSlis
gyermekj6l6ti ell6tesokr6l s2616 412016.(Ylll.26.-) dnkorm6nyzati rendelet m6dositAsira
Elotedeszt6: Heged[is Pil polg6rmester

2. Javaslat sz 6tkeaetds nyersanyagktilts6geirol 6s terit6si dij516l sz6lo rendelet megalkotis6ra
Eloterjeszt6: Hegediis P6l polg6rrnester

3. Javaslat a hizi segits6gnyljtes <inkciltsdg6r6l ds t6rit6si dij6r6l sz6l6 rendelet megalkotis6ra
Elotedeszt6: Heged[is Piil polgiirmester

4. Javaslat az Onkormdnyzat 2019.6vi kcizbeszerzdsi tervinek elfogad6s6ra
Eloterieszt6: Hegedtis P6l polgirmester

5. Javaslat a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6s:ig Salg6tarjini Katasar6fav6delmi
Kirendelts6g6nek 201 8. 6vi tij6koztat6jSnak elfogad6s6ra
Eloterieszto: Hegedris Pril polgirmester

6. Javaslat a P6szt6i Hivatiisos T[izolt6-parancsnoksrlg 20 I 8. 6vi tev6kenysdg6r6l sz616

beszimol6 elfogad6s6ra
Eloterieszl6: llegediis P6l polg6rmester

7. Egyebek

Megjelen6s6re, aktiv kdzremriktjdds6re felt6tlen sz6mitok.

c5

Bokor, 2019. riprilis 30.

,M;
polgdrmester
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Bokor Ktizs6g Onkormdnyzata Kdpviselo-testiilet6nek
201 9. majus 2. napj6n megtartott iildsre

Hegedts P6l

Engel Krisztina

Maczk6 L6szl6

Szepes P6ter

pol96rmester

alpolgirmester

k6pviselo

k6pviselo

!t*V

v L

Tan6cskoz6si ioggal riszt vesz:

dr. Turza Csaba J6zsef jegyzo

Nagy.viradi Istv6nn6 jegyzri megbizottja

LakossAg ki,rdb6i meqiclent

Wqq,il,lrm.&.. ...@L*.\:t.1...
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llokor Kiizs6g Onkorminvzata K6pviselii-lestiilc(6nek
.....12019. (l\/.......) iin kornri nvzali rcndelelr

A lelcptil6si l6mogatfsokrr'rl, a szem6lycs gondoskodist nyrijtri szociitis 6s gyernrekl616ti
t'll{16sok16l szriki,1/2016.(VIII.26.) iinkorminyzati rcndelcl m(idositisi16l

Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzat6nak K6pviselo-lesttilcte
az Alaptdrvdny 32. cikk (1) bekezdds a) pontj6ban valamint a Magyarorszig helyi

cinkonr6nyzatair6l sz6l6 201l. dvi CLXXXIX. tdn6ny 13.$ (l) bekezdds 8a. pontjdban meghaterozott
feladatkordben eljirva a k<ivetkez6ket rendeli cl:

r5 Bokor Kdzs6g Onkorm:inyzata Kipviselo-testiilet6nek a lelepiil6si temogat6sokr6l, a szem6lyes
gondoskodSst nyljt6 szoci6lis 6s gyermekj6liti ell6tSsokr6l s2616 4/2016.(Y111.26.)
onkomenyzati rendelet6nek (a tov6bbiakban: R.) 11.$ (2) bekezddse az alebbi ponttal eg6sztil

ki:

,, 1 1.5 @ f1 egib szocidlis ds germekj6liti alapszolgdltatdsok biztositdsltban val6
kdzremiikodis "

2.$ A R. az alSbbi 12. $-sal eg6sziil ki, 6s az eredeti 12.S-21.$ szlmozAsa 13.$-22.$-ra vdltozik:

,, t 2 $. A Fatugondnoki szllgdltatdst a laipvisel,lestiilet ingtenesen biztosirja"

3. S Ez a rendelet a kihirdet6s6t kciveto napon lip hatdlyba 6s a hat5lyba lep6st kciveto napon hat6ly6t
vESZIi

Hegcdi.is P6l sk.
polg6rmester

Nagyn6 Kaszala Katalin Kitti sk
. aljegyz6



llct ru "'tilk'tle)

Bokor K 6nkormrinvzata K6nr. i sel ii- I cstiil et (: n ck
2/2019.(V.03.) tinko rnrinvzati rendelcte

A telepiil6si timogatisokr6l, a szem6lyes gondoskodist nyrijt6 szociilis 6s gyermekj6l6ti
ellitisokr6l sz6l6 4/2016.(VIII.26,) iinkormrinyzati rcndelet m6dositis616l

Bokor Kcizsig Onkorm6nvzatinak K6pviselo-testiilete az Alaptorvdny 32. cikk (l) bekezdds a)
pontjdban valaminl a Magyarorsz6g helyi onkormrinyzatair6l sz6l6 2011. er,iCLXXXIX. rorviny l3.Q
( l) bekezdds 8a. pond6ban meghatdrozott feladatkordben cljdrva a kcivetkezokct rendeli el:

r.s Bokor Kcizs6g OnkormSnyzata Kdpviselo-testiiletdnek a telepiil6si tiimogatiisok6l, a

szem6fyes gondoskod5st nyfrjt6 szoci6lis 6s gyermekj6l6ti ell6trisok16l sz6l6 412016.(Y111.26.)
cinkorm6nyzati rendelet6nek (a tovribbiakban: R.) 1 l.$ (2) bekezd6se az alibbi ponttal eg6sziil
ki:

,,11 S (2) 1 egyib szocidlis 6s gyerntekj6ldti alapszolgdhutdsok biztositltsdban vul(t
kozrenrfikddis'

2.$ AR. az alibbi 12. $-sal eg6sziil ki,6sazeredeti 12.S-21.$ szAmozisa 13.$-22.$+a v6ltozik:

,,12 f. A Falugondnoki szolgriltatdst o kipvisel1lest let ingtenesen biztositja"

3.$ Ez a rendelet a kihirdetds6t kOveto napon l6p hatityba 6s a hatSlyba l6p6st ktivet6 napon
hat6ly6t veszti.

61

.-:i7
................/............
dr. Turza Cy'aba !,6zsef

1efizi5

ffi
polgirmester
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Boko r Ktizs6 g Onkorminy zata K6pvisel6-te st iilet6n e k
......... I 2019.(1V.......) tinkormanvzati ren d elet-te rv ezete

az 6tkeztet6s nyersanyagkiilts6geirt6l 6s t6rit6si dijf 16l

Bokor Kozsdg Onkorminyzata K6pvisel6-testiilete a szociSlis igazgatisr6l 6s szoci5lis elletesok6l
s2616 1993. 6vi IIL toru6ny (tovribbiakban: Sr.) 92. g ( I ) bekezd6s6ben, kapott felhatalm azis alapjln az

Szt. 59.S (l) 6s 62.$ (l) bekezd6s6ben, meghatSrozott feladatkdr6ben eljSrva a krivetkez6ket rendeli el.

1.S

Nyersanyagkiilts69 (norma)

( I ) Szociilis 6tkez6s I adagrajut6 nyersanyagkdltsdgdnek AFA-val emelt dsszege I .096 Ft/nap

Az tinkiiltsdg a 2. szdm melldkletbez keriilt meghatSrozisra.

2.S

T6rit6si dijak

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

a) A szoci6lis 6tkez6s szem6lyi tdtitesi dija az l. szdm melldkletben meghatirozott jdvedelmi

kateg6ri6k szerint meg6llapitott dij.

3.S

Zi16 rendelkez6s

A rendelet kihirdet6se napj6n l6p hatilyba

4.S

Jelen rendelet hat6lyba l6p6s6vel egyidejiileg hatilySt veszti Bokor Ktizs6g Onkormdnyzata Kepviselo-
testiilet6nek az 6tkeztet6s nyersanyagkiilts6gei161 6s t6rit6si dijrir6l sz6l6 2i201 8.0V. 10.) 6nkorm6nyzati

rendelete.

Hegediis P5l sk.

pol96rmester

dr. Turza Csaba J6zsef sk.

jegyz6

Cserhdtszent ivdn. 2019. dprilis .........



1. sz6rn{i nrelldklct

A szoci6lis 6tkez6s 6s ebddkihordiis szcmilyi t6ritdsi dija

Kate96ria
Jcivedelemkateg6ri6k az elliitott

tlagos jdvedelme alapj5n.a

havi Af6val niivelt szem6ll i

dij (Ft/adag)

0Ft

tdritdsi

28.500 Ft -is

II. 28.501 Ft 60.000 Ft kozdtt 260 Fr

ilt 60.001 Ft 70.000 Ft kozotl 350 ft
70.001 Ft- 85.000 Ft ktizt tt 395 Fr

85.001 Ft ftrldu 435 Ft

Megiegvz6s: az tisszegek ajelenleg alkalmazott dijat mutatj6k,6s ehhezj<in m6g 20 Ftrnap szallitisi
d{i.

IV



2. sz6mt rnell6klet

Szoci6lis 6tkeztet6si dij alapja

2018. 6vben az 6tkeztetis tcljes ktilts6gc
- Szem6ly juttat6s 0
- Szoc. hj. 0

V6s6rolt dlelmiszer + AFA alapja (20i8. 6vben teljestilt): 550.062 Ft

Osszesen:

BEVf,TEL

2018. 6vi bev6tel (6l1ami tdmogatiis)

550.062 Ft

110.720 Ft

Ell6tottak sz6saa2019.6vre tervezett 2 f6 25 1 6tkez6si nappal

550.062 Ft / 251 6tkez6si na = 2l9l Ft/na

6nktilts6sszdmitrs

KIADAS

l)_!!7_;= 109 6 Ft/ nap lf6.



I
I $wiha{

Bokor Ktizs6p Onkorm{nvzata K6 pv isel6-t e s t ii let6n ek
3/2 019.(V.03. ) iinkorminrzati rendelete

az 6tkeztet6s nyersanl.agktilts6gei16l 6s t6rit6si dij616l

Bokor Kdzsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete a szociilis igazgat6sr6l 6s szociiilis ell6tisokr6l
sz6fo I 993. ivi I I I. tdrv6ny (tovribbiakban: Szt.) 92. Q ( I ) bekezd6s6ben, kapott felhatalm azis alapl|n az

Szt, 59.{ ( I ) 6s 62.$ (l ) bekezd6s6ben, meghat6rozott feladatkdrdben eljArva a k<ivetkez6ket rendeli el.

l.$

Nyersanyagkiilts6g (norma)

( I ) Szocirilis 6tkez6s I adagra jut6 nyersanyagkdlts6g6nek AFA-val emelt risszege I .096 Ft/nap

Az 6nktllts6g a 2. .szdm mell4kletber keriilt meghat6roz6sra.

2.S

T6rit6si diiak

(l ) Az 6tkez6st ig6nybe vev6k 6ltal fizetend6 napi t6ritdsi dijak:
a) A szoci5lis 6tkez6s szem6lyi t6rft6si dija az I . szdmi ntellikletben meghatirozott jdvedelmi

kateg6ririk szerint meg6llapitott dij.

3.$

4.$

Jelen rendelet hat6lyba l6p6sdvel egyidejiileg hat6lydt vesai Bokor Kdzseg 6nkormdnyzata K6pvisel6-
testiilet6nek az 6tkeztetds nyersanyagktilts6gei161 6s tdrit6si dij616l sz6l62l20l8.(lY .10.) onkormSnyzati

rendelete-

Cserh6tszentiv6n, 2019. m6jus 2

n"r!!#*,
polgirmester

dr. Turza Cs J6zsef

/oVr
/8t;s
\o.

s
lrak I

1

je ZO

Zi16 rendelkez6s

A rendelet kihirdetdse napj6n l6p hatilyba.



1. sz6m[ n.rell6klet

A szociSlis 6tkez6s ds eb6dkihordris szem6lyi tdrit6si dija

Kate96ria
.et

J<ivedelemkateg6riSk az elLitott

lagos j ovedelme alapjiiLn

28.500 Ft -ig

havi Af'6val novelt szemilvi tdrit6si
d ij (FVadag)

0Ftt.

II. 28.501 Ft - 60.000 Ft kdzdtt 260 Ft

III I 60.001 Ft 70.000 Ft kirzdtt 350 Fr

70.001 Ft - 85.000 Ft kdzttt 395 F1

85.001 Ft fdlott 435 Ft

Megiegyzds: az osszegek ajelenleg alkalmazott dijat mutatjAk, 6s ehhezjdn mdg 20 Ft/nap szSllit6si

dt.

IV



2. szAmt mclldklet

Szoci:ilis 6tkcztet6si dij alapja

Onkiil mitris

KIADAS

2018. 6vben az 6tkeztet6s teljes ktilts6ge
- Szem6ly juttat6s 0
- Szoc. hj. 0

V6s6rolt dlelmiszer + AFA alapja (2018. 6vben teljestilt): 550.062 Ft

Osszesen:

BEVETEL

2018. 6vi bev6tel (rillami tdmogatris)

Ell6tottak szitma2019. 6vre tervezett 2 fo 251 |tkezesi nappal

550.062 Ft

110.720 Ft

550.062 Fr / 251 6tkezdsi nao = 2l9l Ftlnao 12 fi5 :1096 Ft/nap/fii.
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Bokor Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testtlet6nek
... ... ... /2 0 I 9. ( 1V....... ) iinkorminvzati rendelet-ler\ ezct e

a hizi segits6gnvriitis iinkiilts6g616l 6s t6rit6si dii:i16l

Bokor Kclzsig Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete a szoci5iis igazgat6srol 6s szociilis ell6t6sokr6l

sz6f6 | 993. 6vi ll L torv6ny (tov6bbiakban: Szt.) 92.{ ( 1 ) bekezddsdben. kapott felhatalm azas alapjan az

Szt.59.$ (l) 6s 63.$ (l) bekezd6siben, meghatirozott feladatkdrdben eljerva a krivetkezoket rendeliel.

l.s

Onktilts6g

(1) A h6zi segits6gnyirjt6s I fore jut6 tinkdlts6gdnek tisszege

segit6s: 7 42,15 Ftl6ru
gondoz6s: '7 42,15 Ftl6ra

Az dnkriltsdg az 1. szrim melldkletbez keriilt meghat6rozSsra.

2.S

T6rit6si diiak

(1) A h6zi segitsdgny jtest igdnybe vev6k 6ltal fizetend6 napi tiritdsi dijak:

a) A h6zi segits6gnyrljt6st az Onkormdnyzat t6rit6smentesen biztositja.

3.$

Z:i16 rendelkcz6s

A rendelet kihirdetdse napjin l6p hat5lyba

Bokor, 2019. Sprilis . . .

Hegediis P6l sk.

polg6rmester

dr. Turza Csaba J6zsef sk.

1egyz6



nAzr srcirsrcNyulrAs BoKoR oxxolrsrc 2019.

Feladatalapri Limogat{s:
szem6lyi gondoziis:

szociiilis segit6s:

Bev6tel iisszesen:

3x330.000 Ft: 990.000,- F1

3x25.000 Ft : 75.000,- Ft

1.065.000,- Ft

Kiadis tisszescn: 2.980.486,- Ft

2019.6vi tervezett ell:itotti l6tsz:im: 3 fij segit6s, 3 fo gondoz6s, cisszeser.r: 6 fci

2019. 6vi gondozrii l6tsz:lm: I fci

2019. 6vi gondozisi rira: I gondoz6n6 x 251 x 8 : 2008 6ra

Segit6s 6s gondozis mcgoszt{sa:

Segit6s: 3:6-0,5

Gondoz6s: 3:6=0,5

Osszesen:

2008x0,5- I ,004 6ra szoci6Llis segit6s

2008x0,5: 1,004 6ra szoci6lis gondozis

2,008 6ra

(Feladatalapri t6mogat6s megbontiisa:

Segit6s: 3 f6 x 25.000 : 1,004: 74,7 fo /6ra

Gondoz6s: 3 f6 x 330.000 : 1,004 986,05 fo /6ra

Osszesen: 1414,3 f6 I 6ra)

Onktilts6g:

Segitds: 2.980.486 Ft : 2008 6ra: 1484,30 Ft/ 6ra x 0,5 = 742,15 Ft /,6ra

Gondoz6s: 2.980.486 Ft : 2008 6ra =i484,30 Ft / 6ra x 0,5 - 742,15 Ftl ora



3[ct n- wdtu]-att

Bokor Ktizs6g 6nkorm6n zata K6 rrvis el6-test ii let6 n ek
4t2019. v.03. tin kormin zati re nd el t- r ete

a hizi segits6gnyfjt6s iinktilts6g6r6l 6s t6rit6si diji16l

Bokor Kcizs6g Onkormenyzata K6pviselo-testiilete a szociilis igazgatSsr6l ds szociilis elletasokr6l

s2616 l993. 6vi III. torvdny (tovribbiakban: Szt.) 92.$ (1) bekezd6s6bcn, kapott fe lhatalmazis alap.iin az

Szt. 59.$ (1) ds 63.$ (1) bekezdds6ben, meghaterozott feladatkor6ben eljirva a kcivetkezoket rendeli el.

1.$

Onkiilts6g

(l) A hezi segits6gny[jtes I fore jut6 onkdlts6g6nek dsszege

segit6s: 142,15 Ftl6ra
gondoz6s: 7 42,15 Ft/6ra

Az dnkcilts6g az,1. szdm melliklabez ker0lt meghat6rozisra.

2.S

T6rit6si dijak

( I ) A h5zi segits6gnyfjt6st igdnybe vevok 6ltal fizetend6 napi t6ritdsi dijak:

a) A h6zi segits6gnyujt6st az 6nkorm{,nyzat t6rit6smentesen biztositja.

3.S

2616 rendelkez6s

A rendelet kihirdet6se napjSn l6p hatdlyba

Bokor, 201 9. mSjus 2.

dr. Turza C J6zsef
je
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sAzr sncirsncNyurrAs BoKoR Oxxdlrsoc 2019.

Feladatalapri timogatis:
szcnrilf i gondoziis:

szociiilis scgitis:
Bev6tcl tisszescn:

3x330.000 Ft: 990.000,- Fr

3x25.000 Ft : 75.000,- Ft

1.065.000,- Ft

Kiadis iisszesen: 2.980.486,- Ft

2019.6vi tervezett ellStotti l6tszrlm: 3 f6 segitds,3 f<i gondoz6s, Osszesen: 6 f6

2019. 6vi gondozrii l6tszim: I f6

2019.6vi gondozfsi rira: 1 gondoz6n6 x 251 x 8 - 2008 6ra

Segit6s 6s gondozis megoszt6sa:

Segit6s: 3:6:0,5

Gondoz6s: 3:6=0,5

Osszesen:

2008x0,5: 1,004 6ra szociAlis segitds

2008x0,5: 1,004 6ra szoci6lis gondoz6s

2,008 6ra

(Feladatalapri tdmogatas megbont6sa:

Segit6s: 3 fo x 25.000 : 1,004: 74,7 fo /6ra

Gondoz6s: 3 f6 x 330.000 : 1,004 - 986,05 f<i /6ra

Osszesen: 1414,3 f6 I 6ra)

6nktilts6g:

Segit6s: 2.980.486 Ft : 2008 6ra : 1484,30 Ft/ 6ra x 0,5 = 742,15 Ft l6ra

Gondoziis: 2.980.486 Ft : 2008 6ra =1484,30 Ft / 6ra x 0,5 : 742,15 Ft/ 6ra
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M6trasz6l6si Ktiztis Onkormin)zati Hi'atal Cscrh{tszenti'ini Kirendcltsdgc
Aljegyz<ije

3066 Cserhiitszentivdn Kossulh utca I
telefon: 32l382-05 6: fax: 32/382-026:

e-mail : csivan.koriecvzose,rrasm ail.com

Javaslat
Bokor Kdzs6g Onkorminyzat{nak 2019. 6vi ktizbeszerz6si terv6nek

elfogadisira

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A kdzbeszerz6sekrol sz6l6 2015.6vi CXLIII. tdrvdny (Kbtv.) a2.g (l) bekezdds6ben foglalt el6iris
alapjin az aj5nlatkdr6 legk6s6bb m6rcius 31. napjriig 6ves <isszesitett k<izbeszerzdsi tervet kdteles
k6sziteni az adott 6vre tervezetl k6zbeszerz6sekr6l:
,,12 !(l) Az 5. $(l) bekezdisiben meghatdrozott ojdnlatkirdk a kozponti beszerzd szeryek kivdtelivel
- a kdltsd\N'1etdsi dv elejin, legkdsdbb mdrcius 31. nopjrlig dves osszesitett kijzbeszerzisi tervet ( q
tovdbbiakban : kdzbeszerzesi terv ) kisz[tenek az adott dvre tervezell kiizbeszerzdseikr1l. A
kdzbeszerzdsi temet az ajdnlarktrd legoldbb 6t 6vig megdrzi. A Ktizbeszerz1si tem nyilvdnos.
(2) A kozbeszerzisi ten, elkiszildse el6tt az ajdnlatkir6 indithat kdzbeszerezdsi eljdrast, amelyet a
lervben szintdn megtelel6en szerepeltetni kell.
(3) A ki)zbeszerzdsi lerv nem vonja maga utdn az abban megodott kiizbeszerzdsre vonatkozd eljdrtis
leftlytatdsdnak kotelezettsigit. Az ajdnlatkdr1 a kdzbeszerzdsi tervben nem szerepl6 kdzbeszerzdsre
vag/ a lervben a Jbgldltqkhoz kdpest m6dositott kAzbeszerzdsre vonatkoz, eljdrdst is lefolytathat.
Ezekben az esetekben a kazbeszerzisi tervet mddositani kell oz ilyen iginy voEry egtdb vdltoztis

felmeriilisekor, megadva a ntddosilds indokot is.
(1) Az ajdnlatkdrd kdteles o Kttzbeszerzdsi Hatdsdg vagt a jogszabdlyban az ajdnlatkd16 ellendrzdsdre

fefogositott szert kdrdsdre a kdzbeszerzdsi tervet megkiildeni.

Figyelembe v6ve aMagyarorsz|g20l9.6vi kdzponti kdlts6gvet6s6r6l sz6l6 2018. 6vi L. tdrv6ny 72. g-

6t, az abban foglalt 6rt6khatarok tekintet6ben k<izbeszerz6si eljriLrist kell lefolytatni, tehit a 2019. 6vi
kozbeszerz6si tervben sziiksdges szerepeltetni azokat a beruhiiziisokat, melyek ezeket az 6rtdkhatirokat
meghaladiSk.

72. $ (1) A k6zbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 15. g
(l) bekezd6s b) ponlja szerinti nemzeti kdzbeszerzdsi drt6khattu - kiv6ve a k<izszolg6ltat6i
szerz6d6sekre vonatkoz6 6rt6khat6rt - 2019. janurir t-Jdtitl 2019. december 3 l -6ig

a) Artbeszerz€s eseteben 15,0 milli6 forint,
6) dpit6si beruh6zSs eset6ben 25,0 milli6 forint,
c) dpit6si koncesszi6 eset6ben 100,0 milli6 forint,
d) szolgAltatis megrendel6se eset6ben 15,0 milli6 forint,
e) szolgd,llallsi koncesszi6 eset6ben 30,0 milli6 forint.
(2) Az (1) bekezddst5l elt6r6en a kdzszolgriltat6i szerz6d6sekre vonatkoz6 nemzeti

kdzbeszerz6si 6rtdkhatrir 2019. janu6r 1-jdt6l 2019. december 31-6ig
a) |rubeszerzds esetdben 50,0 milli6 forint,
6) 6pit6si beruh6z6s esetdben 100,0 milli6 forint,
c) szolg6ltat6s megrendel6se eset6ben 50,0 milli6 forint,
d) 6pit6si koncesszi6 eset6ben 200,0 milli6 forint,
e) szolgiitatdsi koncesszi6 eset6ben 100,0 milli6 forint.
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Mf traszrjltisi Kiiziis 6nkormf nl'zati llivatal Cserhetszcn tivd n i Kirendelts6ge
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i066 Cserhetszentiv.in. Kossulh utca l.
telefon: 32l382-05 6; fax: 32/382-026:

c-mail: cs van. ail.corn

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testiilelet, az el6terjesztdst elfogadni sziveskedjen

Hat{rozati javaslat

Bokor Ktizs6e Onkorm6nvza ta K6nvisel6-testiilctinek
...../2019.(IV.....)szinrii hat:irozala

2019. 6r i ktizbeszcrz6si tcn'16l

Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete, mint ddnteshoz6 testtilet a kijzbeszerzdsekrol sz6l6
2015. 6vi CXLIII. torv6ny 42.1-a alapjin az Onkormdnyzat. mint aj6nlatk6r6 riltal 2019. 6vben
lefolyatand6 kcizbeszerz6si elj6rrisok dves terv6t a mell6klet szerint j6vAhagyja.

A k6pvisel6testillet megbizza a polg6rmestert, hogy az esetlegesen krizbeszerz6ssel 6rintetl
fejlesZdseket beruh6z6sokat kisdrje figyelemmel.

Felel6s: polg6rmester
Hat6rido: folyamatos
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ezckb6l riasztisi fokozal ltnylegesen Kiemell

IllevezctIs

A Ntigr6d Megyei Katasztr6fav6delmi Igaz8at6srg (tovebbiakban: NMKI) Salg6tarjeni
Katasztr6favadelmi Kirendelts6g (tov6bbiakbanr KvK) tevekenys6get, a szervezetet 6rint6
jogszabrilyok, a Beliigyminiszterium Orszegos Katasztr6fav6dElmi F6igazgat6sag
((ov6bbiakban: BM OKF) €s az NMKI 6s a KvK normarivai, valaminl a BM OKI iltal
j6vdhagyott Szeftczeti 6s Miikiid6si SzabiLyzata (tovibbiakbar: SZMSZ), a KvK iig)rendje,
valamint a munkatcrvei alapjrn v6gezte.

A KvK illetekess6Si teriile(€hez 3 jdflis (Belonyterenyei, Piisztoi es Salg6tarjiini). dsszesen 63
lelcpiiles ta(ozik. ahol ell6(uk az els6fokir integreh hat6s6gi tevdkcnys€get.

A 2018-as 6vben tovabbra is kiemelt feladat volr az integrelt kalasztr6lavtdelmi hat6s68i
tev6kenys6g er6sit6se, mely eltal hardkohy feliigyeletl rendszer miiktjdteteset vegezztk
sziiksig szcrinl az irinlett l6rsszcrvck, l6rshat6s6gok bcvonisrval egyiiltcs cllcn6rz6sck
lefolytatiisaval, toviibbii a kcszenl6ti lllomrny eredm6nyes felk6szitese ezcn feladatokban
valo ktizremilkiid6sre 6s a k?i.esem6nyek szakszerii felszimolisira.

A Katasztr6fav6delem folyamatosan a hatekony megel6zeste helyezte a hangstl),t. Ennek
nreSfclel6en a ludatos vesztlyhelyzet-megel6zesi tevekenys6g, azrz a veszelylinesok lov6bbi
beazonositilsa (pl. a yizelyczet6 6rkok. szabadt6ri tiizcsctek helyszinei, vesz6l)'cs k6nr6nyck.
stb.) cs clhdridsa is v6gre lctt hajtva az intcgrilt hat6sriSi fcladatok kdvctkczctcs jogszabhly-
alkalrnaziisa iiltal.

Cilkiniz6s volt a vezet6i- ir6nyit6i tev 6kenys6g j avil isa. a tudaros vesz6lyhel)zet-megelijz6si
tev6kenys6g szeles ktjni terJcszt€se, a lakosseg dn8ondoskoddsi kepesseg6nck erdsitase, az
tink6ntes tlizolt6 6s polgiri vedelmi szervezetek er6sit6se 6s m{veleli alkalmazdsuk
fejlcsztese, a vedelmi igazgatas vezet6si kepess6g6nek lEleszt6sc, a szervezeli 6s az (gytni
(elJcsitm6nyc6lok tetesiilesi haliistbkenak niivelese es a2 illomany molivAlasa. nani
lovdbbk6p26sinck korszeriisilise.

A k6men)'tiizekkcl, a szen-monoxidm6rSez6ssel es a sormunkSval kapcsolatos hat6sargi

Pgktir alkalmaziisa 2018-ban is kiemelt jclcnt6s6gii, de mar kiscbb mennyisdgrj feladat volt
UoSszabrl)'viltozrs tdd6nt, a nem tarsas matsdnhizak eseteben m6r nem kijtelcz6 a sormunka.
mcgrcndelesre tiirtdnik az cBcslermck eh'czet6k cllcn6rz6sc) Sajnos nagyon sok kdminy
tovebbra sem fclel meg az el6irasoknak, ezallal dleNeszClycs 6llapottak. A kemenyck
fcliilvizsg6latht v6gz6 szcrvezetekkel napi munkakapcsolat Ictt kialakitva. A veszrllyes
kc,ntnyek esellcgcs haszndlat[( a vonatkoz6 szab6lyz6k szerinl ellenoriztijk.2018-ban a

lakossiig r6szerc a BM OKF Gazdasdgi Ell6t6 Kdzpont lalja el a kemcnyisztitiisi ts
felth izsgrlati fcladatokat.

A KvK szrmira kitrizdtt szervezcti teljesitmeny-k6vetcLm6nyeket marad6ktalanul
(eljcsirctriik.

A kiizbiztonsig niivelese €rdekeben a Kataszrr6faltdelmi Cirs 1tolahhrakban: xlo; program
N6grid megytbcn a Bdtonyterenyei KvO ltovdhbiakban: BT K!6) Ietrch,,zdsiival mir
korribban lezirult (2016. augusztus 01-t6l miiktdik). A KvO-k miik6d6stvcl biztositoti, hogy
a vonuLisj id6kct lAryegeson osijkkenteni Iehetet!, eztiltal a beavatkoz6 erdk korrbban 6rnek a

kiiresetek helyszinere, eredmenyesebben tudj6k menteni a bajban l6vdk eletdt.lesti 6pseg6t es

anyagi javaikat. Az eltelt id6szak kiresem6nyei bizonyitotdk, hogy trelyes dijnt6s volt RT
Kvo, megvnl6sult a c6lkittiz6s. A tiizott6-parancsnoksigok 6s a Kvo-k mrikiid6si tcflilctci
ennek megfelel6cn lettek kijeldlve. A KvK-nak a Prszt6i Hivatrsos Tiizolt6-parancsnoks,ig
(tovebbiakban: P HTP), valamint a Salg6tarjani Hivitisos Trizolt6-parancsnoksiiB
(lovibbiakban: ST IITP) 6s annak BT KvO-je van az alerendelts6g6ben.

A IIelyi Vedclmi Bizotlsigok (tovitbbiakban: llVB) kata szn (i fav€deh i clniikhelvcttr:sr
fcl:tdalok elldlisinAl szemclyi veltozes ncm !6rtin(, a NMKI ISaTgat6Ja iltal rras 2013-hun
krjeltilt szem€lyck lrtjiik el lov6bbra is czen l')eoszlrisokat, BAt rytcrcny6n F rngi) Sindor lii.
alezredes, PisTti)n Csgpe Zsolt tt. alezredos as SalSotnilnban Angy.rl Tibor tij. alczredes.

A ST IITP nljin cllr uk az e-r)rittmiikiidasi mcgillapodisr k61i1lt (tovibtriakh,rn: EMUr I ,ll,
6nka'nlcs ltl,Jllu eg)c(ulcr (lo!ibhrirkbin OIl.r ..zakrnflr lrlts\el(rr cll(n,'r,,(.r,.
tevtkenysegiik scEi!6s6t.

Mindennapos fcladatainkat az MSZ EN ISO 9001:2009 szrbvrny szcrint kial kik)(t
min6segirrnliliisi rcndszer belarliisdval liiltuk el.

Nagy tigyelmel forditottunk a teljes szcmdlyi illomlny hivatarstudrtinak eriisitescr.. .1.,

egys6ges csapatszellem kialakitisira. a szakmai konrpetenciik ndvel6sirc. !alanlrrrl 1,,

illorniny egeszsegtigyi iillapo(inak mcg6rz6sirc. jLrvit/rsdra. cnnck ";rdekcbcn naglon sok
sportrendez\ 6n)rcn vetttnk rtszt.

II. T(izoltrisigi Fcliigl'elii

l. Kiresetck alakul:isa:

,47 illclakcssigi tcriilctiinkdn xz cscmanlck s7,lzrl6kos rrinr-il (ckinrvc 54,r,'i !olt tiizcsct cs

34'% mliszirki nrcnt6s. A fl8l cscnr6ny 70 %-a bcxvxtkozrst iganyclt, T'% kiarkcTas clii(
lclszrimolt. I '% szinddkosan nrcgt6vcsztii tclzds,2l '1, (cvcs iclzts ts I '1, ul(ilrgos irlTls
vol1.

201U. janLrir 0l-t6l decemher I l-ig a ktjvetkezo esemenyek tijrt6ntek a KvK teniletan:

Illct6kesscgilenjlel6u: MiikijdcsiteriilcrtD

55:1

58

l1

189

51

8

l9l

5-r

Es€m6ny: ,r83 ll ll3

cl)l)iil tLiTcsrt 491

cl)hiil nriiszLrkr nr.nl6s 390

45r

167

hc:rvatkoTi\t ig6n) clt: 615

cbbiil tLlzcscl )16 2t-'l

cLrbail miiszaki mcntes 3i9 120

kir:rkez6s eliitt ltlszrmolr :

szind6kosan megl6vcszto.irlz6s:

ttvcs jelzIs:

ut6lagos jrlzls t0

(iizcsct alaptcriilctc
981 018 m-
98, IHA

612 695 mr
61,3 Ila

lcnyleges rits/lrisi ioko/xl I-cs $05

tenylcges riLrszlatsi fokl,zal II'cs l l
lenyleges riaszlisi fokozal III-as l

tinyleges riaszlrsi lbkozat IV-es

Itnyleges riasztarsi tbkozal V-ds

0

0

I

0

0

r5;.E

49

1550I riasztott szerek sTrma:



65

mcgmcntctt szcmr:lyek szima mriszaki 35 l5
|1tiizcsetnal: t1'7

s6riilt szcm6lyek szimr miiszski mcnt6snr:l: 98 tt9

tiiTrsrlnal: t8 t6
halotl szem6llek szima mriszaki mcnt6sn6l: 1 3

Iriizrsrtn6l: 2

lakistr.iz 102 ,{t
41.k6m6n),tiiz 46

szabadt€n riiz: ill 120

szabadteri rijzb6l erdd- 6s vegetdci6tiiz I

\ alclnrczclt szrndekossrig: '7 6

tiizvizsgilat indult ll

0TE bcavarkozis '71 65

tinkinles ment6szervezet beavatkozas 29 29

beipilett tiizjelzd bcrendezes t6ves jelzisc (vonulist I3I l4l

25. Kxrancskcszi

26. Kalancsiapujtri
27. KarancssAg

28. Kaziir
29. Kisbrigyon
30. Kisbrirkrny
31. Kishartyin
32. Kozerd
33. Kutas6

14. Lilke
15. Lucfal\a
36. Mirkheza
17. Mitmmindszcnt

Tclepiil6s;
L Als6told
2. B6ma
3. Bdtonyte,renye
4. Bokor
5. 86r
6. Buj6k
7. Cered

s. Cs€cii '

q. ciirlatii"nilorln

Osszesen:

3
,7

108

N{riszakiment6s: Tiizeset:

l

38. Mailrano\,6k

39. M;ihaszele
40. Mitmsz6l6s
41. Mitralerenye
42. Miitravereb6ly
43. Mihdlygcrgc
4,1. Nagyb6rkiny
45. NitgykcrcsztiLr

46. Nemti
47. Palotds

4tl. P:iszt6

49 ltlk(tcTrtriirly.l
50. S6Sijfalu
51. Salgdterjin
52. Siimsonhdza

53. Somosk6irjialu
54. S6shartyin
55. SzanasSede

56. Szilaspogony
57. Szirrik
ll{ Szuha

59. Szurdokptspijki

. 60. Tar

I
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4
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I
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I
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!
3

3

0
390

0

0
4

0

0
I
6

10. DoroghAza

I l. Ecseg

12. Egyhrizasdengeleg

13. Egyhi.zasgergc

14. Erd6kiln
15. Erd6tarcsa

16. Etes

17. Fclstttold
18. Carib
l9.lI6halorn
20:lpgl),tgm69
21. Jobb6gyi

61. Vanyarc
62. Vizslis
63. Zabar

Osszesen:

6

I

883

4

l(, A Ublrzatb6l j6l litszik, hogy a telepiil6seken a tijz es mtiszaki mentesek sz;nra nngyjrb6l
egyenletesen oszlik meg. Kivetelt k6pcz az a pel telepiiles (a verosok kiemelr
betiiformetumban vannak), amelyil0rek a nagysiiga €s a lakossdg sz6ma miat! jclcnt6sen elter
a tobbi telepiil6sl6l. Altaldnoss:igban a tiizesctek sz6ma jelenr6sen tdbb minr a nrilszaki
menl6seke. ez a tendencra a 2018-a< trre rs rgaz

22. KelJ6

23. Karancsalja

24, Karancsbereny

8

2

A KvK illet6kess6gi teriilet6n az esc,n6nyek telepiil6s szerinti kimutatdsban:
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A mriszaki r]rcnlcsek.r kii\clkczii mcto\/lilshan ibr(lulllk clii

Kiresetek fajt{i:
Alatbaleset
Egy6b
EIemi csapds - viharkdr
6letmentis
Elliint szem6ly keres€se

lp.lilf 19T.lq.,. Tiq.il!.p..ll ct bal cs€t

Fa kid616s

Gezszivergas

Halott kicrrclts
Ktjzleked6si eszkaizb6l kil'olyt iizemany^g
Ktiaiti bslcsct
Olajszennyezcidds

OmLisveszdly

Rovar (m6h/darezs)

S6riilt mcnt6sc

Szin-monoiicl sziv6rgris

Technol6giai meghibrsodes

Teher- vagy szemelyfelvon6 balesel

Vesz6lyes anyagok

Vizk6rok

A mllszaki ment6sek karesetei kdz6tt jelcnttisen kiugr6 adat az egy6b, a fakid6lesck cs a
ktiztti balesel kateg6riiinak szema. A ttibbi kateg6ria mennyis6Se nem kiugr6 6(ik a

t6blezatban.

2, Jelent6sebb k{reset:

Mdjus l9-6n Salg6tarjinban cgy ipari iizem l50x60m-es csarnokiban l6vci IOX tnntilyhan
(kemence) a technol6giai folyamat soflin. feltchet6le! fizikai |obbanis tij[ent A tartiil]b.rn
kialakull nyomis hatasira s6-olvaddk kcrijl! a tartilyon kivnlre (kh.40-50 m2-es tcrtlctre).
amely meSglujtotta a kdmyezet€ben l6v6 technol6giehoz hasznilt anyn!.okrt 6s

bercndez6seket. Az eseminnyel kapcsolatosan, iisszesen ? sTem6ly sinill me8, kijzilltik h,llo!
l6gtti panaszokkal k6rhdzba sziillitoltak. EBy szemely feliileli eScsi sarillesl szcnlcdelt a

bok6jen, itt nem kelle( k6rh{zba szalliiani. A helyszinrc vonult TarJiin/l-cs. TaIin/l-es.
Betony/l-es. Sz6csEny/l-es, Tarjrn/Lttra, Tarjin,Vizszeltit6, N6grid'KML, as

N6gr6d,/KMSZ. N6grrd/KML a helyszincn miiszeres miriseket v687elt. melynck sorrin

hatarertek alatti erteket m6rtek. N6gird/KMSZ a helyszinen, helyszini szeml6t v68zetl.

Jtlius l4-6n Salg6tarjiinban a szem6ltclcpen keletkeze( tiiz. A hclyszinrc vonult Tirjiin/1,
Tar]6n,n/izsziillit6, Tarjen/2. BAtony/1, Szicsenyll. Cyarmatlvizszillit(i. NLlgrdd/KMSZ.
Metra/KML. OzdNizszdllito 6s P6terke/1. A riasztis II-es Kiemelt volt. A VGU
szcmetlelep6n tu olt trrol szemet 6gelt kb. 1000 2-en. Az egysagck 6sszesen 8 db "C"
sugdraal a tiizel Iefekclitc(lck tdbbszdri li(telcpiilessel. A tLizoltasban SiSirjfalu €s EndreJitlva

oTE tagiai is rdszt vetlck 5. illetve 4 ldvel. A tcriilc( ejszakai dl7dset a KSM I db

gepjdnniifccskend6vel cs 7 f6vcl veSezte.

50

40
34

33

36
28

13 +

--.-Tiiz ---MIszaki ment6s

A havi escmdny szemokat megflgyelve lrtjuk. hogy az esem€nyek itlagos 6rt6kckct
mulatnak. Kiv6tel a mercius, eprilis, jrilius, augusztus 6s okt6ber h6nap mikor kicmelked<icn
sok volt a krresct, amely osszefiiggesben van az iddjerasi ktjriilmanyekkel.

A tijzesctck a kdvetkezii megoszliisban lbrdullak e16:

Tiizrser€k hrlvrzinri:
Nincs mindsitvc
ljgdszs6grjgyi. szociilis l6tesitnrcn)
Egyeb

Ipari, le(nel€si lttesitmeny
Kt'rc<kedelmi. sz,'l86ltari lere\ilmdny
K62leked6si eszkitz

Kiizri(
Mtivelrirl6rr lite,itnrery
Orthlln irllcgri litc\itmtny
Szabad le ilcl
I rr',1.r\r lcn'\rlmrrrv
Tiizeset szabad te;iile(en

Kalr,tririiloz trrt6z6 [r-lIk

A llizesetek szimr kdzdtt jelcnl6sen kiugr6 rdat a ltizesc(ck szabad leriilclcn kateg6ria [s xz
otlhon jcllcgr.i lctesitm6ny, ha ncm szamoljuk a nincs min6sitYc kateg6rial. A ldbbi kategoria
n cnnyi\ete n(rrr kruEro irlck J lnbli/albr
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Katcg6riihoz trrt6z6 6rtak
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Dccember 0?-6n Salg6tarjinban egy kijzepmagas lak66piilethen keletkezett tiiz. A h€lyszinrc
vonult Tarj6n,l, Tai6n/2, Bitonyil, Sz6cs6ny/1, Tarjrin/L6tra. TarjinA/izszillit6,
NrigridrKMSZ, Patcrke/I, Gyarmat/l as a Cyarmal/Letra. A riaszt;is fokozal III-as Kiemelt
volt. A j€'zett helyen €8ett egy l0 emeletes lak6dpiiletben a l6pcsiihriz iltal hrtirolt
technol6giai akna, mely belonfallal kijriilhadroll. Az akna befoglal6 m6retei:1,5r1,5rn
alapteriilet 6s az €priler lerejere szclliizd( ki 4 db 100 mm 6s ldb 150 mm ritm€riilii f€m
csijvekkel. Az akna fijldszinli r6sz6n talilhat6 egy 0,65x0,65 m-es vasajt6. Az akn6ban €gett
kb. 3 m2 teriiletcn felhalmozott szem6t, valamint lobb mCter hosszri szigetelt kibel. nely
tekercsben volt. Az egys6g a tizet I db ,,C"suginal eloltotla, valamint az iptilet kiiirit6s6l,
szell6ztet€s€l elv6gezte. A tiiz nem terjedt ki az aknrb6l. A kimenlett lak6k a kiireset
felszemoliseig meleged6buszban lettek elhelyezve. Az ut6munkilatok befejez6se utdn
visszat6rhetlck lakiisaikba. Sz€m6lyi s6riil6s nem tdnent.

December l8-iin Palotrson egy 6piilet tet6rere 6gett. A triz kb. 100 tn2 volt. A helyszinre
vonllt P:iszt6/1, Hatvan/1, Bercel/1, Asz6d/1. Gijdiill6:Vizszelli16, N6g d/KMSZ 6s a

H6hatom OTE/1. A riasztisi fokozat [I-es Ki€melt volt. Jelzett helyen 10x15 m6teres bolt 6s

irodahelyisdg tetoszcrkezete teljes terjedelemben 68ett, amcly trap6z lemez h6jazattal
rendclkezett. fa ta(6szerkezetlel volt alitdmasava. A tiiz oltisrt az egysegek 3 db "C"
sugenal 6s 2 db "D" sugdnal hajtottak v6gre. Az olt6s sorrn a lemez h6jazatol az eSys6gek

cllilolitott6k. valanrint a bcls6 ilmcnnyczctct is dszbcn mcgbontotti* az izz6 iszek
meSsztintetas6hez. Az elad6terbe 6s az irodeba a triz nem tededt 6t, de ielent6s vizkdr
kclctkczct(, az tptilct fod6mszcrkczclc a tiiz iltal .iclcntdscn k6rosodott. A padldst6rbcn a

tulajdonos elmondisa szeriht fel nem hasznalt, megmaradt €pittsi anyagok voltak terolva. A
t6apiiletre a dz ne terjed dt. annak €lad6ter6ben vizker keletkezett.

III. Polg6ri vddelmi Feltg)clti

A KvK illet6kessegi teriileten a Polgiri V€delmi feltigyel6s6g legfontosabb feladatai 2018.

6vben az aldbbiat voltak:

l. A telepiil6si k6reles polgdri v6delmi szervezetekkel kapcsolatos felk6szit6si feladatok,
gyakorlatok megszervez€se.

2. A teleptl6si tink€nteses polg6ri vedelmi szervezetek megalakilisa, rendszerbedllit6,
mrndsit6 Byakorlalenak megszerver6se.

3. KtjzbiztonsAgi referensek tov6bbk6pz6seinek megszeryezese.

4. Lakossagfelk6szil6si feladatok.

5. H\B feladataiban val6 teszvetel.

6. Kockdzati helyszinek, egy6b helyek 6s eszktiztik polgeri \'6delmi hat6segi ellen6rzese.

7. Kijzijss6gi szolgalat biaositisa a dirikok szimira.

E. Egyeb feladatok.

l. A t€lepiil6si ktiteles polgiri v6dclmi szerezelekkel krpcsolrtos felk6szfttsi f€hdatok,
gyskorlatok megszerv€z6se.
2018. jtnius l2-13-14-6n a HVB-k bevonisival a rendkivtili nyeri iddjerdssal kapcsolatos
gyakorlalot szerveztiink a telepiilesck szimira. A gyakorlalon mind a 63 telepiil6s r6szl vet!,
47 lelepiil€sen riasztasi gyakorlat is Iett v6grehajtva (iisszesen 946 fd r6szvetel6vel).

A Syakorlator a KvK vezet6je megfelel!e 6rt6kelte.

2. A telepiiltsi iink6ntcses polgdri v6d€lmi szenczetck mcgalakitisa, rcndszerbeillit6.
mindslt6 gyrkorlrtdnrk mcgszervc?6se.
201{l-ban tinkentes ment6csoporr rcndsz€,betllita), illctve nemzeti minitsitii gyrkorlalur.r ncm
keriilt sor. Vtgrehajtolluk az 6ves riasztasi gyakorlatot ( l2 telepillesi, 3 jririsi menl{icsopo().

A jirdsi men(6csoportok res26re egyiillmiikdd6si gyakorlarot szer.r'cztiink clriint szcnraly
keres6se, ment6se folmeban.

3. Kiizbiztons6gi refcrcnsek tov6bbk6pz6scinck mcgszen'czdse.
A szabdlyozonak megfelel6en negyed6\,ente fclk6szi!6st tartottunk a kdzbrztonsigi rcFcrcnsek
r6szirc. Az cl626 6vckhcz hasonl6an a tclk6szitcsckct liibb hclyszincn hi{tottuk vCgrc r! nrincl
nagyobb r6szv6tel 6rdekeben. Kivclcl a IL negycde\'i, amcly az araldsi lonferenclaval
egybekdwe a KvK-n lett megszervezve. Az I. 6s a lll. negyed6\'i ltlk6szitast a Pisztoi
Polgiirmesteri Hivatalban es a KvK-n hajtottuk vegre. A IV. ncgyedevcs felkeszit6s helysTirc
kib6vult a Bitonyerenyei Polgdrmcsteri Hivarallal, fiavel a f€lkaszitest dssTeYontuk a

rezsicstikkentesbdl ad6d6 katasztrofavddelmi feladatokr6l szolo t6iakoTtat6val. A
tovibbk6pz6sckr6l c,nl6kcztct6t k6szitiink. amcly t rtalrnazT,a a. lalkiszitds lanrijtil. N

v6grehajlando feladatokat, hat6rid6kct 6s a lelel6sdke(.'l'6bb alknlomnral kradvin\ok,
scg6danyagok cljuttatiseval scgitcttiik a kijzbiTronsigi rcfcrcnsck nlunkriiart.
20lli.januer l-6n 52 i6 ktizbizlonsi8i relerenssegitettcmunkinkatezasziim20lli.6\ vc!crc
50-re csiikkent. 35 fd lett r6szt legalrbb I alkalommal a fclk6szhiscker.

4, Lakossigfelk6szlt6sl feladstok.
FElkeszitetliik a katasztr6lhvedelmi itjisrgi rcrseDy,c a csapalokal. A nregyei (l(n1t6n a KvK
illet6kcssdgi teriilet6t 6 csapat k6pviselte, k6z6piskolai kategd'riaban Fdy, Stromtcld, Tincsics
iskola, eltalinos iskolai kateg6ridban Doroghriza. H€halonr 6s S!. Kodily iskola. H6halonrb6l
ket csapat is nevezett. ezert ott helybcn versenyezte(iik a csapatokal a megyci dcinlijn Yal6
r6szv6tel6rt. A kdz6piskolai kateg6riaban a Salg6tarjini Szakk6pz6si Cenrnln Srromfcld
AurEl Szakgimnaziuma 6s Szakkozepiskolejrnak csapata lelt a gy6ztcs. igy iik kdpvischik
N68r6d megyet az orszdgos diint6r.

V6grehajtotluk az Orczigos Trizmegeldz€si Bizotts6g 6ltal kiadott feladatokat (rajzpilyirzat,
halilos s6liil6ssel jir6 balesetek szamiinak cs6kken(6sevel kapcsolntos elii.rdrisok,..Ne
gytjtsa, gyiijtse szelektiven" kamp6ny, stb.).

Tijbb lakossligi kezdcm6nyez[sr.i, illclve trrsszervek 6ltal kczdemanyczctt rcndezvinycn
vcriink riszt. Taibb 6vodai csopon lelo8a(a meg a tiizolt6 lakranf,61. A knlijnbdz6
felk€szit6seken, el6adisokon, rendezvtnyeken iisszesen 147 alkalommal 8198 lii IAtogat6 vcii
r6szt a kiil6nbiiz6 rendezv6nyeken (6voda 655 fii, iltalanos iskola 3288 fd, kijzcpiskola 432
15, lakossrig 4023 f6.

5. HVB feladataiban val6 r6szv6tel.
A HVB bizotts6g iil6scinck el6k6szites6bcn, v6grchajtis?iban k6zrenriikddliink A KvK
illetekess€gi tertilelcn l6v6 I db HVB kalasztr6favedelmi-elnijkhelyettcsi beosztrsit a K\K
ellomeny6ban I6v6 f6tisztek adjnk. A HVB iil6sekre iisszeillitort el6tcicszr6scinkcl
elfogadt6k, sz6beli kicg6szilescket lellunk a leBfonlosabb Ieladdtoklal kapcsolalosan.

Vdgrehajtottuk a munkacsoportok felkeszit6sar, \,alamint 2018. okt6bcr h6napban a HVB
iilcsck ulrn a polg6nnesterek Iclkaszilts€t.

Rendkiviili iil€s risszehivasdra nem kcriilt sor.

2018-bon ijsszcsen I0 lclcptlcscn hajk)ltuk vlgre, rllctve koordinllhrk a tclcpiilisi kiileles
polgriri vddclmi szcrvezet cgvsegcinck to\ibbk6pzasil. A tovribbkipzisckcl rnoTr(isilarsi
gyakorlat elij/t€ me8, iisszcscn 147 fij rctt rts/t ralla
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6, Kockizati helyszinek, egy6b helyck 6s eszkiiziik polgiriv6delni hat6sigi ellcn6rzdsc.
osszesen 207 db ellen6rzast hajtottunk v6gre ebb6l kockezati helyszin 84 dh. Az
ellcnrirzesek megoszlasa az alibbiak szerint alal:ull:

Kdzremriktidriink egy6b haktsegi feladalokban elsdsorban a letilton kem6nyek hasznelatanak
ellenorzesevel kapcsolalosan, de kiizremiikijdiink viziigyi hat6srgi, Iiizvedelmi ellen612cseken
is.

7. A kalasztr6fa\'6delml kiiziiss6gi szolg6lst (tovibhlakbrn KKSZ) biztositdsr r diikok
szrmira.
Pohtositottuk a Levezet6si ten,einket (KvK. ST IITP, P HTP vonatkoziseban), illetve
feliih izs8rltuk a mcntorok kijeltjltsdt.
A kirendelts€g illet6kess6gi tertilet6n dsszesen I I kt z6piskola van, mindegyikkel
kapcsolatban ellunk- Az e1626 6vhez hasonl6an van mis megy6b6l diik, aki a KKSZ-I nilunk
1611i le.

Lchetoseg szerint a munkavedelmi oktatdsokat az iskolekban egyszcnc ta(juk meg. Van
olyan iskola ahol cgy alkalomra dsszegytijtik az 6rdekltjdiiket, vah ahol minden els6
6vfolyamnak kiil6n kell megtartani az el6adist.

A kijztisstgi szolgil.tt teljesitds6nek adatait az alibbi ldbl:izat mutatja:

l-10 
"ra

I I-20 6rn 2l--'10 6ra 3l-40 6ra 4l-50 6ra

Tapasztalaturrk szcrint miis int6zm6nyekntl. szervczcteknCl kib6\'iillck a lchc!6se8ck a

kiizdss6Ai szolgAlat lctdltasdrc. cTcrt a diikok krscbb szirrban vrilisTtiiik a

katasztrcfavddehnel.

8. Egy6b fcladatok.
Kijzrcmiikddtiink az iparbiztonsiigi fclndatokban. elsdsorban !z ADR cs RID ellcnrirzcsckcn
A KvK szemilyi 6llomdnynb6l 5 fci adott KML k6szenliti szolgrila!ot.

Riszvcttiink a hilijnbdz6 gyakorlatokon (t6rzsvczct6si,6rlcsitasi, bcrcndcl6si. KVL sttr.l. az

OLGI pr6bekon. V6Srchajlolluk a szircnapr6biikat cs a szir6na cllcnorz6sckct.

Tagjai vagyunk a leldrozassal kapcsolatosan nregalakitott osoportoknik. vagrchaJtottuk az

ijnkorm6nlzatoknrl l6v6 szakanyagok lcltdroziisit.

Lepontositottuk a szcrz6d6sbcn lekiittjtt anyagokat, tcchnikai cszkciziiket, szolglltatllsokat,
intezk€d(ink czek hatirozatban t6n6n6 lebiztositisira. illeNc el\'€geztiik a ma,dositisokat.

Folyanratosan tanjuk a kapcsolatot a polgernresterekkcl es az ilnkornrinyzali !ezeliikkcl,
beosztottakkal. valamint a tlrs szervckkel. hLlnranitarrius szcrvczctekkcl. JeTen voltltnk tiitrb
telepiil6s tinkorminpaldnak lcsdilcli iil6s6n, \'alami,rt polgiliir egycs letek tlcscin Raszl
vesziink a Polgdri Vadelmi SzdvetseB munkeidban.

MeBJelenttink a kiildnbdzii kriresern€nyekntl. jav.rslatainkk,rl scgitcttiik r (16ftlscik.

elstidleges int6zkedeseik meghozatal6t.

Folyamatosan pontositottuk a polg6ri vtdelmi adafterakat (Helios, Kap).

I \'. IpxrbiztoDsrigi l,'rliigyclii

2018. 6\,ben az iparbiztonsdg teriiletan a tervczelt feladatok vcgrchajtasm kcriillck.

A KvK illet6kess6gi teriiletcn a vesz6l]€s irmk szillitrsinak katziti. vastti cs telephclyi
elleniirzesei a ten'ezoflek szcflnt. illetvc tenen lcliil lcttek vegrchaitra.

2018. 6vben a KvK az illetakess6Si tenilet6n 56 alkalommal \'6grehajtolt kijztiti ellun,rrzes
sorin 726 megilljtott jirmiibijl i;sszesen 7l szrllilo( valarnrlyen vesz6lles irrt. Az
ellenijlz6tt. ADR hatiilya ala tartozo szdllit6sok I9 csclbcn valamilycn mentesstggel (ADR
1.1.3.6, korletozott mcnnyis6g), a g€pj tlrmtivck j e ldl€s c nelkiilval6sultak mc8 A 20lE. avl)en
a kdzirti ADR ellendrz€sek lelics idotanama dsszcsen 194 oriil lel! ki.
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,\z cllcn6rz6sck a kijcldlt lchctsdgcs cllcn6rzasi pontokon, cls6sorban a vcsz6lycs ,mk k6zuti
szillitesiiban Icginkibb trintctt 2l-cs szdmt fd\ilon kcriiltck vdgrchajtisra, czck mcllctl
tdrt6ntek €llen6rz6sek a 22-es 6s a 2l-as szdm(r f6ulakon €s azok iisszekdt6 6s bekiit6itjain,
valanint tilbb csctbcn Salg6tarj6n bcltcriilctdn nrobil cllcn6rzcsck is v6grchajdsra kcfiltck. A
2l-es szdmri fiiriton a lehets6ges cllencirzdsi pontok az titfeliljilisi-b6vit6si munkAlatok miatt
folyamatosan vdltoznak. A veszClyes rru szillites kitzuti elten6rzesei t6bb esetben a

tirshat6srigokkal (rendiirs6g, vrmhat6sig. kiizlekcd6si feh.igyclet, magyar kiizut stb.) kdzosen

keriiltek v6grehajtesra. Ti;bb eselben kcriilt sor a szallitisi szokesok megismercse c6ljib6l
munkaid6n tuli elleniirzisre, valanrint l2 6r6s 6s 24 6r:is ellen6rz6sek vtgrehajtrisera is. A
kdzuti ADR ellen<irz6sek hat6konyabb 6s biztons6gosabb v6grehajtisa c6ljib6l a Magyar
Kijzlrt 6ltal kihelyezett ryithat6 KREsz-tdblikat folyamatosan igenyb€ vEtte az ellen6ri
dllomiiny, mely alkalmak6l nllvAnhrtris k6sztlt. Az ellen6rz6sek sorrn megrllapithat6, hogy
a KvK teriilet6t 6rint6en a veszelyes 6ruk szellil6sa a 2l-es szanrt t6ritra koncentrril6dik,
elsiisorban Salgotarjen, Beton)'terenye 6s Prszt6 vrirosok elLit6sa 6rdek6ben. A vesz6lyes druk
tranzitjelleggel tdrten6 szallilisa a KvK itletdkess6gi teriilet6n ritka, eseti jellegii. Az
ellcn6rz6sek sordn szillitott vesz6lyes 6ruk tisszes mennyis6ge 544.729 kg/litervolt.

2018- 6vben a leSgyakrabban szrillitott (ellemirzdtt) vcsz6lyes ,ruk a kijvelkez6k voltak

sarum Szillitisok szima

l1

Az ellen6rz€seken ktildemtnydarabos sziillidsi m6dban 29 csetboD .Jellcrnz6en grzprlackok,
tandnyban 38-szor riltaldban 6ghct6 folyadakok 6s csepptbly6sitotl g{zok, itrnlcsztlc 6

alkalommal 6ltatiban kiikjnf6le hullad6kok vizsgilatdra kenllt sor A ,-l darab ADR hatilya
ali tarl026 szillitrsb6l l5 eselben keriilt egy vagy tobb hiinyoss:ig fclllriisra (liizollr;
kdsziil6kek hibrii, kiildem6nydarabok jelcil6sei, oktatrsi igazol6sok hirinya, rak<nntinvrii!zildsi
hilnyossigok, helytelen fuvarokm6nyok, rdgzitellen narancssirga tibla. hiin_vzri
fclszerel6sek, nem megfeLelri irisbeli utasit6sok), mcl)nek kdvctkezncnyekant a szrllithsi
folyamalban rdszlver(ik r6sz6re 2l hatArozrtban iisszcsen 915.000.- Ft birsig ke'tl(
kiszabisra. A szabrilytalanul vegzctt szillitisok kdzLll 9 db { 23-as szrirnu l'tjtilon, I dtr a 2l-cs
szdmi fdtron.2 db a 22-es sz6mi fdtton 6s I db Salg6tarjln beltedilet6n val6sulr mcg.,\ 15

szabelytalanul sz6llitest \'6926 gepjtirnrii kirziil minddssze 3 rendclkezctt jcliil6sscJ
(natancss6rga trbl6k. nagybercdk), a l6bbi l2 esetben valamilyen mcntessagScl 6llck a

sztillitdsban r6sztvev6 c68ek, igy azok a luvarok a gcpjinniivek me&iclajl6sci n6lknl
val6sultak meg. A 2018. 6vben a ktjztti cllen6rz6sekcn cl6rt lalderitcttseg 20.55 r% \olt.
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A KvK illet6kcss6gi tenilet6na20l8.6vhen vesz6lyes eru lclephelyi ellen6rz6strc l2 c\etbcn
kefiih sor. Szur6probaszenien kontroll alii keriillek tdhbek kitzdll az uszoddk, a slrandfiirdijk.
a mez6gazdasigi tev6kenysdget fol),tat6 vellalkozdsok. egy g6p- 6s egy gumialkatr€szekel
gyerr6 iizem, valamint egy kiiszijb6 6k ale larlozri vesz6lyes iizem is. Az ellenijrzesckct tijbb
esetben a tershat6sagokkal, dltalAban el6zetcs ki6dcsit6st kijvctiien hajtoftuk \'agrc. Az
ellen6rztsek tapasztalatai alapjdn megrillapithat6, hogy az cllenijrzott villalkozasok csak a

legsztiks6gesebb mertekben hasznilnak, illelve 16r()lnak a lelephclytikiin vesz6lycs ilrukar.
anyagokal, szillitiisi feladatokat ritkan vagy egyeltal6n nem ldtnak el, a legtaibb esetben csak,
nrint ,,cimzett", illelve veszelyes hulladckok elszillit,rtisa esetaben, mint ,,fclado" jclcnnek
meg a vesz€lyes aru sz6llitisanak folyamatiiban. Az ellcn6rz6sck sorhn. I lclcphclyen l
vesz6lyes 6ru sz6llites telephcl)'i c!6keszit6senek tckinteltben hiinyossig kerijll
nregellapitesra (ADR 1.3. fejezete szerinti oktalesok hiiinya), melynek kdvetkezm6nyekenl
150.000,- Fl birseg kertilt kiszabrisra. Tovibbi a Heves Mcgyei Kalaszl16fa\idelnri
Igazgat6sig Katasztr6favedelmi Mobil Labor egys6ge 2018. 6prilis l7-cn cgy K{i.

20UN 1203 Motorbenzin 3, ll. (DE) ktjmyezctre vesz6lycs

l1UN 1202 Cezolaj 3, IIl. kdmyezetre veszelyes

UN 1965 Sz€nhidrogen-giz kever6k, cseppfoly6silott m.n.n
(A I 6s Cl kevetek) 2.1

5IIN 3291 Nem specifikelt k6rhezi hullad6k mn.n.n
(eg€szs€giigyi hullad6k) 6.2 IL

5tN l0l I Szin-{lioxid 2.2

IJN 1977 Nitro€en. melyhiitdtl. cseppfoly6s itott 2.2 5
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telephetyinek ellentirz6se soran tijbb hirnyossigot is feltirt, czCrt !6r8yi tigyben az els6foki
eljdr6s lcfblltatAsAra a BM Orszdgos Katasztr6fav6delnri F6iSazgat6seg a KvK-tjel6ltc ki. A
ldrgyi hatosagi eljrrist lefolytauuk, mely kdvetkezm6nyckent 2 haliirozatban dsszesen
450.000. Ft birseg keriill kiszabds|a. A 2018. €vben a tclephclyi ellen6rz6seken el6lt
felderiletlseg 8,33 % volt.

A KvK illetekcssegi teriilettn vas[ti teherlbrgalmi szallitas ritken, eseti jelleggel ttjrtenik,
201E. 6vb€n egy esetbcn sem tdrl6nt. A KvK rcsz6riil. orszigos Disaster akci6 kereteben 4.
egy6b ellen6rz6seken tovabbi 3 alkalommal vettiink reszt vesz6lyes iru szallites vastti
ellcn6126seD a Fovarosi Katasztr6fav6delmi Kirendcltseg illetekessdgi lenjlet6n taliilba16
Budapest, Ferencviros rendez6-pAlyaudvaron. a ldbbi ellen6r76s a KvK illet6kessegi rertileren
(aliilhat6 vasrl16llom6sokon keriilt vegrehajtesra. osszesen l5 ellen6rz6s kertilt v6grehajtesra,
melyek alkalmrival 16 vastti szerelv6ny. 182 vasriti kocsija, abb6l 99 RID hat6lya al, tartozo
ellencirzdse t6rt6nt meg. Az ellen6rzes soren sz6llitott vesz6lyes 6ruk dsszes mennyis6ge
2 088.528 kg/liter volt. A vesz6lycs 6ru vasiti szrillitisiinak ell€n6rz6se sorin a szillidrsban
r6sztvev6k reszercil egy vastti kocsi eset6bcn trifl6nt hiihyosseg feltrriisira (a lefcjtrj csonkon
talilhat6 mianyaS zir6kupak al6l a veszalyes iru csdpdSdt/szirrrgotl). mclynek
kdvetkezm6nyek6nt 500.000,- Fl birseg kertill kiszabisra a fuvarozAst vegz6 v6llalkoz6s
r6szdre. A 2018. dvben a vasrili ellen6rzescken el6r felderitetts6g I % 1.ol(.

A KvK illet6kessegi teriilet6n vesz6lycs iru szrillitisdval kapcsolatos balesel nem ttirt6nt.

A veszdlyes iiru sziillitisiira vonatkozo BM OKF f6igazga(6i 6s NMKI igazgat6i
int6zkcdcsbcn szcrcpl6 iratmintik alapjen a sztiks6gcs fclhasznelt iratok, nyomratvenyok,
jegyz6k6n)'vek folyamatosan pontositiisra, aktualizeldsra keriiletek A VASZ programra a

KvK illet6kess€gi teriilet6n v6grcha.jtott vesz6lyes iru kdzuti ellen<irzesi jegyz6keinek
telrttlt6se megrtjrt6nt.

A kirendelhettj tolmicsok egyeztet€se lblyamatosan tdrtenik. Osszedllitesra keriiltek a

vesz6lyes 6ru szallitisival kapcsolatban kert adatok, javaslatok, vdlem€nyez6sek, tdbbszdr
megttjrtinl a vesz€lyes 6ru szillit6s helyszini 6s telephelyi ellenirrz6sek lefolFat6sehoz
sziiks6gcs eszkiizijk iclm6r6se. A vesz6lyes iiru szallit6s helyszini es telephelyi ellen6rzesek
lcfollalasehoz sziiks€8cs, a BM OKF inttzkcdesben mcghadrozott eszktjzijk az ellcnriri
illominy szimira teljesen eg6szeben rendclkez6sre dllnak.

A KvK rillomdnyeb6l 7 ld rendelk€zrk a vcsz6lyes eru sz6llitis v6grchajtisdhoz el6irt cllen6ri

logosultsigot ad6 6s a ktnyszerit6eszkijzdk hasznalatahoz sziikseges vegzcttsegcklel
(iparbiztonsrSi tehigycki, polgriri r'6delmi ftliigyelci, hat6sigi osadlyrol4 td 6s I lii KVN,IB).
Az ellenijrz6sekhen rajtuk kiviil nrinden hat6s6gi fcladatot cll[t6 szem6ly bevonAsrtt kerillt.
Az elleniirz6sbc bevonl Allorn:iny rEsz€rc a ha|i 6s f6lcves tor'6bbk6pzesck kerctein beltl a

k6zpontilag kiadott tematiket dapul v6ve a vesztlyes dru szillidsdval kapcsolatos ismcrclek,
jogszabilyok bijvit6sere, az aktualis feladatok, problemik me8besz€l6se,c rendszercscn sor
k€nilt.

2018. avben vcgrehajlottuk a 3 6vnel kevesebb szakmai gyakorlattal rcndelkez6 VASZ
ellcn6126seket v6g26 rllomAny elm6lEli 6s Syakorlati oktatrsrt €s vizsgiiztadsAr.

A P HTP, a ST HTP 6s a BT Kvd 6llom6nya r6sz€re a 201?. 6v vesz6lyes 6ru sziilli(iisi 6s

vesz€lyes tzemekkel kapcsolatos tapasztalatair6L 6rt6ketrj, ismeretfeltjit6 k6pz€s 2018. ets6
negyed6v6ben megtartiisra kertlt.

A KvK illetekessegi tcrillet6n l€v6 veszdlyes iizemekkel a kapcsolatta(es folyamatos. Az
IBIR programba-rendszerbe a KvK teriileren lev6 \,eszelyes iizemekrc vonatkozon az
esetlegesen vdltoz6 adatok aktualizelesa folyamatos. Az NMKI-val ktiziisen az illet6kessegi
teriiletiinkijn vcgrehajtott iizemazonositdsokban 6s a tov6bbi hat6sdgi eljirisok

I6

lefotyatisiiban (SKET gyakorlat ellenrfz€se) r€szYettiink. Jelenleg I db SKET-es irzern
(HEDO Kft) van, mivel 6v kiizhen a SALGGLAS Zrt-n6l megsT-rint a veszclycs anyall
jclenl6te, €z rhal mer nem min6snl kiiszUb alatti vesz6lyes iizemnek

A KvK illet€kess6gi teriilet6nek vonatkoziisiiban a 2018. 6vben a vesz6lyhclyzeli
progn6zisban es a Mr.iveloli Tervben meghaterozisra keriill felada(ok:t folyamatosan
v6geztiik. A Eyorsforgalmi rithel6zatok a 2l-es 6s a 23-as fdutak tekintet6ben a pihcn6-
befogad6 helyek, a fcl-lehajt6k, alul-feliiljdr6k, valamint ajelent6sebb kockezati ttnyez6k (h(i

6t-ftvesos tertilctek. lefagydsra, clakaddsra kiildndscn vesz6lyes irtszakasz) 
^ktualizrlisrakcriiltek. A k6zlekeddsi iNonalak helyzel6njl. legfdk6pp az eldzelescn mcghatiirozo[ kritikus

teniletek, virakozisihclyek tckin!eteben helyszini szenrrev€telezes nregtiirt6nt.

A kdzmiiszolgdltatokkal a kapcsolattarlis, a kdzlekedisi ritvonalak figyclese lblyamnlosan
megltifl enL. a lelr gef sTerrleken risTvelldnL.

Fclhivtuk az illcttkcsscgi tcriilctcn taliilhat6 Horgdszcg)cstlctck ligyclnr6(. rnrcnnyibcrr
vizszennyez6st vagy lijmegcs halpusztulist €szlclnek, azonnal tij6koztassrlk a KvK-t.

A progn6zis akruiilis feladaki s2erint szcmlit tartolBnk a salgotirj:ini Szcnt l-iizilr Megyei
K6rhez 6s a piszt6i Szent Margit K6rhiz teriilettn (ta{al6k cncrgia cll6tLis. legkondicionelris-
szell6aet6s).

2018. ivbcn a KvK-ra a l6tlbntossagli rcndszcrck 6s litcsitmanyck aronosilrisirol.
kijclitl6scr6l 6s \'6dclnrir6l sz6l6 2012. 6\'i CLXVI. tdrvany, valamint kiikinbilzci az rgrz.rtr
kormenyrcndclctck (agrArgazdasig. cgcszsagiiSy, cncrgia, hoflvddclcm. infbkorrrnunikricios
lechnol6giak, penziigy) alapjen az rigazati krjelii)6 hatosrgokl6l negkcres6s k61 csctbcD

arkezett. Az intbkommunikaci6s technol6giik ag zatb^n ^ Nenrzeti M6dia-as IIirkdzl6
Hat6seg a Magyar Telekom Nyrt 6s a DIGI Tivktizldsi 6s STolgiiltat6 Kft eset€ben

szakhat6srgi ellesfbglaldst k6n. Mint inlemet-infiastrukrura 6s internel hoTzif6rts
szolgeltates vezet6kes 6s vezct6k ndlkili elektronj[-us hirk6zlesi szolgilutesok. vczetckcs es

vezerdk nelki.ili hirkijzl6 hii6zatok AligAzatb^n tttncr6 kijcliilese celjiibol. Azon kcrdesrc
kitcrjeddcn, hogy a Magyar Telekom Nyrt. Cs a DIGI Tevkdzl6si ts Szolgaltflto Ktl
tckintetcben teljesrilnek-e az infokommunikeci6s lechnol6gi6k 16llbntosseeu rcndszcrek 6s

l6tesitm6nyek kteliil6s6nek feltetel6iil meghatdrozott horizontilis kritariumok. A
szakhal6s6gi clj6resokat a Iendelkezesrc nyilva ello hal6ri{l6n bchil lcii)lytalluk, nrindkcl
esetben hozzdjirul6 szakha16sdgi illisfbglalds kcriilt kiadesra.

Pontosilisra, illetve kieg6szil€sre keltltek a k tikus intiaslrrkturn v6dclemrncl kapcsolrto\
nyilvintafi dsban szerepl6 szolgAltrt6k el6rhet6segei. adatai.

Az iparbiz(onslggal kapcsolatos teladatok \ 68rehaj tiisiiba a polg.li !cdclmr ltlngyclij. n

hat6s6gi osztily beoszlottai 6s a KVMB-sck is bevonisra kcniltek.

A 2018. evben KML parancsnoki, technikusi, g6pjrrmii vezct6i bcosztrsiiba r KvK cs ST
HTP v68zetts68gel rendelkez6 lillonldnya fblyanratosan beosztrism kedlt.

A 2018. evben a vesz6lyes iru szillitisrvai kapcsolak)s hat(isrigi elitirtisoklt minden csetbcn
az iparbiztonsegi feltigyelii v6gezte.

A 20,8.6vben meSrendezett ADR ellendriik lI. Orsz6gos Szakmai vcttlkediijtn a

salg6tadeni iparbiztohsegi leliigyel6 csapatdrsival orszSqos I. hclvez6st 6rt el. tovrlbbh a

B6pjimii ellcniilz€s gyakorlali feladatinak v6Srchajtisl\al kirpcsolir(ban kiiliiniijban
raszesrilt.

A 20l8.6vben megrendezett RID ellen6rtjk Il. Orszigos Surkmri vet6lkeddj6n a

salg6tarjani iparbiztonsigi fclilgyelti csapattdrsarval orszisos II. helvezdst 6rt el, tovribbi a

t5
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Ha gi ellen6rz6sek

869

kiildemenydarabos 6s az timleszt€tt erul szellit6 vasriti kocsik ellen6rzesi feladatinak
vegrehajtiisival kapcsolatban kiiliin-dijban reszesiilt.

A Kdzponti ktizleked€si kiizigazgatisi birsignyilventartis a 2018. 6vben rendszeresen
aktualizelrsra. felt6lt6sre keriilt.

V. Hakis{gi tev6kenys69

A 2018. 6vben az integrelt hat6siigi teriileten krtiiztitt cdlok, a tervezett feladatok
v6grehajtesra keriiltek.

A feliigyeltikkel egyeztewe hajto(uk vegre az ellen6rz6seinket, melyek, valamint az integnilt
hat6srigi munka v6grehajtesa sorin a HTP-6k ellom6nyet is a leh€t6s6gekhez m6nen ig6nybe
vettiik, els6 sorban a K\4VB-ket, tiizolt6parancsnokot, valamint a tiizoltisvezet6ket
(k6menyttizek, CO m6rgezesek).

Az iparbiztonsagi szaktcriilct ADR ktiziti, ADR telephclyi, valamint RID cllcn(irz6scin szt
vettiink, az ADR telephelyi ellen6rz6sckct 5tfog6 tiizv6delmi elleniirz6sekkel ktjztjsen
vdgczttik.

A polgriri v6dclmi szaktcdilci tdli kdztti kockizati hclyszinckrc, bcfogad6 hclyckc,
vizelvezet6ke, rizlAroz6kra, vesz6lyes fa, fasorokru, lakoss6gi riaszt6 eszkijziikre kiterjed6
ellencirz6seit a polgiri redelmi feliigyel6vel k6ziisen vegrehajtoltul.

A trlzmegel6zesi szakteriileten a hat6segi, szakiat6sagi engeddlyez6seket lefollattuk, az

6rintett teliigyeliivel, ttzolt6parancsnokkal a sztks6ges szakmai konzultici6t megtanoftuk,
6szrev6teleiket 5llSsfoglalesainkba belcfoglaltuk, a lervezett 6s lerven feltili hat6segi
ellen6rzeseket v€grehajtotnrk, valamint megfelel6 hadsegi kontrollt glakoroltunk a

tiimegrendezv6nyek vonatkozisiban is.

A hadsegi oszt{ly ,llominya r6szvett a BM OKF 6s az NMKI eltal szervezett
tovebbkepzeseken, a KvK havi hat6s6gi tovebbkepz6sein.

Hat6s{gi ellen6rz6seki
o Teryezett ellen6rzdsek szrma: 257 db (173 (i^6delmi, 56 iparbironsdgi 6s 28 polg6ri

v6delmi).
o Terven feliili ellentirzdsek szema: 90E db (70) tfizv6delmi, 28 iparbizlonsAgi 6s 179

polg6ri v6delmi).
o Elmaradt ellendrzds: 6 db (5 nizvedelmi €s I iparbizlonsagi).
o V6grehajtott ellenain6s: ll59 db (869 tizv6delmi, 83 iparbiztons6gi 6s 20? polg6ri

v€delmi).

A terven feltli nagyszrimu hatirsrigi ellenijrz6sek szima az tlcG as vagyonbiTtonsiigot
kdzvetleniil ves26lyeztetii hib.rk(id okin megtiltott 69esterm6k clvezet6k tizemelteGsenek
visszaellen6rz6s6bijl. a Iakossrigi riaszt6-lrj6koztat6 eszktjziik, I szabadt6ri tiiz kockezati
helyszinek ellcmirz6stb6l ad6dik.  z clmaradt ellenrjrzdsek okui: az iigyf6l k6rclm6rc az

cpiiletek felijitiisa nlialt. nrclyck n kasiibbickbcn kediltek nrcgu isftr. illctve soron kiviili
egyeb szolgelali okok nriall.

1400

1200

1000 908

l! Tetuerett e len6i2esek rih,
800

600

440

701

r Teruen felilli ellen6rzdsek

lr Elmaradt ellen6r.6s:

Dg 2oi rv-;sreh:jtotr etten6d6s
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Hat6siigi ellen6rzesek

{0

1,1?

I

7A

II lili $

*,"s' .s *,':]"."""""o.r.o'"".C

A tervezett ellentirzesek a feleltes szervcklillal havi bortisban ftechat6rozott cllen;rrcsr
tervel. valamrnt a SZTER celkilizesel alapldr Ietlek utcrncz\ c.
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lntdzkedisek
A helyszincn EllcnrirzEsi Napli)t tdltUttiink, illctve a k6szcnl6ti szolSdlati csopofiok Oktatasi
Napl6iban dokumendltuk.

A megrillapitrisokat. hibik feltir.lsrt 6s 0 sziiksiges javasIatokat nrinden esctbcn nrcgtettiik.

A KvK-nril NMKI Elloni)zdsi Szolgz'rlata 5 alkalonrmal hailott vegre ellcniilzcst. mel_vbiil 3

t6mavizsg6lat Crinlctte P 6s ST IITP-kcl.

A KlK ellcn6rzesein feltl a P HTI'-n€l rz BM OKF N4Eo I alkalornmrl. NMKI 27

alkalommal. a ST IITP-nel BM OKF MEO 2 alkalommal. NMKI 35 alkalommal. valarnint a

BT KvO-n a BM OKF MEO 2 alkatornnral 6s az NMKt 2l alkalommal cllcn6rziirt

A feltiirt hiiinyossiigok rrcgsziintetes€re mindcn esetbcn intCzked[s t6rtant

VII. HVB feladrtok

A HVB katasztrolhv6dclmi clnokhclycrtcsi fcladalok cll6t,rsAt az NMKI lBazgflroja iltrl ncg
20ll-ban kijeltilt szem6lyek latldk 6s jelenleg is litirk el, Bitonferenyin Farag6 Sindor tii.
alezrcdes. Piszt6n Csepe Zsolt tii. alezredes 6s Salg6tarj6nban AnSyal Tibor hi. alezrcdcs.

A jir6si (t6v6rosi keriileti) hivatalokr6l szot6 218/2012.(VIII.il.) Kormiryrendelet rendezi
az illet6kess6gi szabelyokat, a szabAlyoz6snak mcglelcl6cn a helyi \'6delnri biTottseg
illet6kess€gi teri.ilote a jdresok6hoz igazodik.

Ennek megfclel6en a Betonyterenyei IIVB az al6bbi 8 tclepiil6src kiterjcd6 illct6kess6ggel
liitia el feladatail: Bdtonyterenye, Doroghdza. Mdtramindszent, Mrtranovrk (2014.01.01-t6l
IIL Kat. oszt6lyba lett :itsorolva), M6traterenye, M6ravereb6ly, Nemti, Szuha. A HVB
sz6khelye: BAton),terenye.

A Peszt6i HVB az al6bbi 26 telepiilEsrc kiterjedti illet6kess6ggel lntja el teladatait: Alsa)told.
86r, Bokor, Bujdk, Cserhatszenlivin, Cs6cse, Ecseg, Egyhizasdcngeleg. hrdijkt ,

Erd6tarcsa, Fels6told, Carrib, H6halom, Jobbdgyi, Kdl16. Kisbdgyon, Koz6rd, Kutas6.
Metrasz6liis, Palotiir, Piiszl6, Szarvasgede, Szir:ik. Szurdokpiispiiki, Tar, Vanyarc. A H\/B
sz€khelye: P6szt6.

A Salg6tarj6ni HVB az alebbi 29 telepiil6sre kilerjedd illet€kesseggel latja el feladatail:
B6ma, Cered, Egyhrizasgerge, Etes, Ipolytam6c, Karancsalja, Karuncsbereny, Karancskeszi.
Karancslapujtti, Karancssrig, Kaz6r, Kisbirkdny, Kishaflydn. Litke, Lucfalvx. Virkh6za.
Mebaszele, Mihdlygerge, Nagybdrkdny, Nagykeresztrir, Rik6czib6nya. Sigtifalu,
Salg6tarlj6n. Siimsonh6za, Somosktitjfalu, S6shartyin. Szilaspogony. Vizslis. Zabar. A H\/B
sz6khelye: Sal g6tarj iin.

Mindharom HVB az €ves munkaten,eben tcrvezett ketto rcndes iil6s6t meglartotia, azokon
minden eselben r6szt vetttink 6s rendszeresen napircndi javaslalokal rcrjesztclriink elii az

akturlis megel6z6 v6dekez6si feladatokra va16 eredmdnyes felkdsziil6s erdekeben. mclyet r
lM-ek elfogadlak. Rendkiviili iil6s,negtadiisrra neDr volt sziiks6g.
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VI. Feliigycleti 6s etten6rz6si tev6kenys69

A KvK ellen6rzeseit a 2018. I6s IL itl6vi ve2et6i Munkatervekben ten'ezettek alapjdn

hajtotta v6gre.

Azelten6rz6sekszemartekintve20lS-bani;sszesen48Sellen6rz6skertltv6grehajt,sra'ebb6|
ilf 

"ff"ntrrest 
(szolgaht ell6t6s, veltAs, kikapz6si foglalkoziis, Syakorlatok'..beavatkozesi

rJter,y.eg, szolgilaiszervez6s, felszerel6s 6s v€drjeszkiiz, MT es TMMT [llapota KvK

,'" i ri ir"iilO 
" 
k"r ha1rort vegre a P HTP-;61 46, az sT i{TP-nel 55, valamint BT Kvo-n

:olit"fon1ln"f. rov6bb6 a; EMU-r kitrijn 7 0TE-b6t 6 eser6ben 6rtog6 e en6rzesr hajtorrunk

vEgre.

P HTP oarancsnoka az illominyindl ll5 ellen6rz6st (szolg6latviltas' szolg6lat ell6r6sa'

krkipzisi foBlalkozis. ellendrzd gyakorlat. beavalkoTes) hajtoll v6gre'

ST HTP parancsnoka 6s BT Kv6 rirsparancsnoka az allom6nyrknal dsszesen 212 cllenilrz6st

l."i*eLirji*., .r"fgalal elledsa. kikepz6si foglalko26s' eltenrirzii gyakorlat' beavalkozds)

i,":i"i"t,Jg,". g^" f"liil az ST HTP;z EMU-t kdt6( 7 db 0TE-n6l 2l ellen6rz6st hajtotl

v6gre.

Az ellen6rz6seket a kirendelheSvezetd, a tiizoll6sigi feliigyelri, polg6ri v6de]mi fe]ii8yel6,

riizolt6parancsnokok, 6rsparancsnok 6s a miiszaki biztonsiSi tiszt hajtotta v6gre'
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Miiveleti Tcrvei as azok vegrchajtdsir6l szarl6 jelcnt6sck. Ezlllal hiztositottuk, hogy a I IVB
Elnitkiik megfele16 trj6koztatisban r€szestljcnek oz iriinytan.

A HVB-kel a KvK 6s a Katasztr6lavidelmi lrlnijkh elye(esek j (i munkakapcsolatot tatan k.

VIII. Prisztr'ri Hivatisos Tiizoltri-parancsnoks{g

A P HTPjelenleg 28 teleptles cls6dlcges v6delme lgondoskodik.

Feladataikat I g6pjiirmfifecskend6vcl, I ErdStuzes Sapjirnriivel as 5 l6 napi szolgilati
letszdmmal Iatuk el, valamint a tLizolt6segon iiizoll6-parancsnok es kaiasztrofav6delnri
megbizo( tcljcsir m6g szolgdlatot, dc a KVMB 2018-ban cgasz avbcn BN,l OKFrc volt
itrendelve.

Az alebbi oTE-kcl ,.van" egyiitmiikodesi megdllapodiis:

l. Karancs Speciilis N{ent6k OTF. mcly az c8;sz ,negy( rL'r'ulclcn vrillall
mukode\1, de ST HTI'-vel kiiltilr EMU-t

A gyakorlatok az avcs gyakorliltcrvckbcn mcghLl(irozottak szcflnt kcnikck \'aSrchajtiisrir. A7
tv ktizlcni n6dosit6s rdgzitvc volt a KAP-on. illctvcjclcntvc volt a NMKI-l?.

A .cndszcrcs cllcn6rzdsek crcdnranyckant tcvtkcnysagiik rncgtclcl6 volt. a ttl(il1
hienyossegok megsziintetes6re minden esethen int6zkedes tijnent.

2018. janulir 0l-liil december 3l-ig a kdvcrkezii esemanyek tiirt6ntek P IITP nriikiidi\i
teriilet :

ebbcil nriiszaki nentds t6
1,16

rhhiil tiizcsct ,.1

cbb6l nriisz ki nrentis l5

tiiTcsel irlaptcdiletc
21.6,1Ila

tdnylegcs riasztrisi ti)kozat I-es

S,alhelr' t'Jl6s llvB kal!sztr6ta16delmi etnijk-hrtycr(.si
cl6t.rJcszt6sck rarrath.

Eldtr.jcszla\.kkcl

Srlg,lrarjin 20Ir.04 l9
09.00 6ra

ol6 a Salgolarjiini Kataszhjfsvidcthi
Kirendelr\ag 20 I ?. evr re\ikerysagarit. :.
Beszimol,l . leLi rendl'i!nl rdii,I'.!(ql
kapcsolalos tapaszhlatokr6l. l. Besznool{t r
vill,imiiryiz- ds bclviz elleni felk6sriiles16l.
4.'I :ijikozrat6 a szrbadtiri vcsctiici6s djzck
megeldzisarc ten indzk.disek16t. 5.
Tijakdzraro a nylri rcndkir.riti id,jjirism vat6
fclkOszillis fcladatokrot.

Elfog!dva

201u 04.19
11.00 6ra

s&arj jnr Karrszr16f.!illclNr
Kircidcltsd8 20ll ivi tcvikcnysigirdl. 2
Bcsznmol6 a rdli rcndkivntr id6jdrdssat
kapcsolatos taplszlalarokrdl. 3. Bcsz6hot6 a
villimrNiz- is bclviz cttcni fclkdszrit6sr6r
4.Tdjatoaat6 a sznbadtari veSei6ci6s tii2ck
mcgcl6z6sdrc teh intarkcdCsckr6t. 5.
Ti.jckorrard a Dyiri rcndkiviili idiijirrsrn vat6
fclkasznlisi fcladarok16l.

6 a SNlsi',tarjl1ii Kntaszr(lfavl(lctnri
Kncndcllsttl 2017 ivi t.lakcnysa8dr6l. 2.
Bcszdmo16 a tali rcndkiviili iddjaris$t
kapcsolatos tdpasztalarok(il. L Bcszimol(i i
villrmlruiz-tsbclvizctlcni ralkarziitasriil
4.Tiij6kozrad a szabadrdn !egedci6s tiizek
mcgcl6ztstrc rctl irrdzkcdtsckrrjt 5
Tilakoaaro a nylri rendkivriti idtijirnsra !!t6
fclkasziilasi iiladak,kr6l.

EIfo8!d!a20tN.04.r 9
13.00 6ra

20t8 t0.12
10.00 6ra

l. A tali iddliirrra val6 karusztr6favidclmi
f'elkasziilesi hladarok.2. A ravaszieF €s b.hiz
cllcni vidckczivc va16 fctk6sziitis fctadarok
3. A ralas2icrd6- ts lcgcrici6liizck

0lii2as6u vakl rtlkasziillsi ichdarok
tllfogarlv2018. r 0.15 r A l6tiiddj iiri!! \.i i k,n,L./tr(iirr:l.lnr

tlkesziil6si t-eladamk 2. A ravaszidF es b.lviz
cllcni vadckczasrc val6 felkaszritasi f.ladarok.
l. A ravas2i .rd6- as v.g.riici6tiiz.t

vrl(, r.lkaszilisi l.huhk
20 ti. t0.24
10.00 6ra

I ,^ l[]l ldiir iininr !n 6 karrsTxoftladel,n,
fell(asznlisi leladarok 2 A tavaszi.ic as bct!iz
elleni !€dckcz€src !all lelkasznlasi titadrr,rI
I ]1 livaszi erd.i- cs veSerici6trzek

val6 lilk6szilisi feladdtok

lillo8 lri

A HVB-6k folyamatosan kapcsolatot tadanak az ijnkorminwatokkal
Bekcive*czeft vcszelyhelyz€t nem voh.

A hat6kony megel6z6s 6rdek6ben (pl. szabadteri tiizek, k6nikula/hiis6griatJ6, t6li felkesz ds
€s a haliilos, seriil6ses nizesetek csdklentese) feladataink vegreha;tdsi sorin 2018_ban is aHVB-!k segi(s6g6t kaniik. hogy az tinkormdnyzatok szi;dra meghariirozolr leladatok
teljcstljenck.

Mindegyik HVB szemlra rendszeresen megkiild.src kcrillrek az NMKI 6vcs lcszelyhclyzeti
proSn6zisa es a be\il6s vizs8ilak. rovribbii a KvK L es IL negycdavcs. ma.ld II: fal6ves

19-7

l

L\rman\ 198

ehbdl riiTosc!

hcavatkoz6st ig6nyclt:

l6
srrindr:kosan mrgl[\ csztii iolzt\: 2

t6ves jrlz6s 3.1

'rl6laso\ iclTi\: 0

ezckb<jl riaszt:isi fokoTat tenylcgoscn Kicml]lt

rirsztoll szer.l( szlnnx 357

kidrkezas elo(t felsTrimolt:

2

Gnyleges riasztesi fokozat III-as: 0

I lEnyleges riaszt5si fokoTat IV-es: i 0

I renyteges r iasztasi fokozat V-6c: 0

I

t6nylegcs riasztisi fokozat II-es



megmcntett szem6lyek szima m(szaki men tasn il: l
tiizesetn6l: 32

ririilt szsm6lvek sz,imr milszaki ment6sn6l: 4t

trizesetn : 2

halott szcmr:lyck szima mliszaki mcnt6sn6l: 0

tiizcsctnil: 0

lakestiiz 26

kemen),liiz t5

szabadltri tiiz: 37

szabadl6ri tiizbttl erdii- es vegetrci6tiiz 24

\ 6lelnrczctt szzinddkossrig I

tfizvizsSilat indult 0

TE beavatkozds ll
6nkentes mcn16szcn'ezet beavatkoz6s I

U..pit"tt rtir;"lrO berend€z6s t6ves jelz6se (vonulrst

istnyl6)
23

25

IX. Salgdtariini HivatAsos TiiTolt6-parancsnoksig

A ST HTP jelenleg 26 telepiiles elstHteges v6delm6rtil gondoskodik, ezen beliit BT Kvo
miikdd€si teriil€tehez 10 telep es tanozik

Feladataikat ST HTP-6n 2 g6pj6rmiifecskend6vel, L6traszerrel, Vizszellit6val, Erdiitiizes

g6pjirmiivel 6s 13 f6 napi szolgdlati letszimmal liltdk el, valamint jelenleg a tiizolt6s,gon

iiiiolt6-pa."r".nok, mtszaki biztonsegi tiszt es katasztr6fav€delmi megbizott teLjesit m6g

szolgilatot.

Feladataikar BT Kvo-n I g€pjirmiifecskend6vel 6s 4 fij napi szolgalati l6tszemmal lattik el'

valamint 6rsparancsnok 6s katasztrofav6delmi megbizott teljesit meg szol96latot.

Az alibbi 0TE-k€l van egyiittmiikiidesi megillapod6s:

L Karancs Specialis Ment6k OTE, mely az eg6sz megye teriilet€n vallalt miikttd6st,

2. Mihilygerge oTE,

3. R6nafalu oTE.
4. Salg6tarj6n oTE,
5. Sisujfalu oTE,

6. Somosk6tjfalu OTE,

?. 6szak-Metra OTE.

76

A rendszeLes ellenijrz€sck crcdmdnycktnt te\'akcnys6gtik rnesfclelii \ o1!. r fcltirt
hiiinyossrigok rregsziinletes€re minden esclbcn inl6zkcdcs 6nint.

201Il. janulr 0l-tiil deccnrbcr 3I-ig a kijvctkczij cscmEnyck tijr(6ntck S I- tl l l'
mrikiid€si tertile(tnl

Escmin'!:

t,+5

I l9l

ebb6lt(zeset ti2
ebb6l nriiszaki nrcnlcs

bcavatl(ozii\t igtnlcll:
2nl

107

ebb6l ttiTeset t6l
ebbdl miiszaki mentes

ki6rkczts el6tt ltlszimolt: 38

szind6kosan mcgt6veszt6 jelz6s

tIvcs iclz{s: t60

u(6lagos jelzr:s: 2

tiizeset nlaptenjlele 179 044 ml
37.9IIa

tcnylcgcs riasztrisi lbkozflt I-cs r08

t6nylcges riaszdsi lbkozat II-cs l
t6nyleges riasztrisi fokozat III-as I

t6nylegcs naszthsi fokozat IV-es

t6nyleges riasztesi tbkozat V-iis

0

0

ezekbiil riaszlesi tikozat tenylegesen Kielnelt
riasztol( szcrek sz/r a

megmcntett szem6lyek szima miiszaki ment6sn[l: 12

85tiizeseln6l:

s6riilt szotn6lyek sz,imn miisrrki n'rnlasnll: 1lt

lltii2csctn6l:

halott szem6lyek szima miiszaki mentisn6l: .,]

tiizrrrln0:
lnkaNrii/

I

kimcnytiizr 11

sTabadl6ri tuz lil
szabadteri flizb6l erd6- 6s vegct6ci6tiiz

!6,elmezctt szend{ikossiB j

51

l,tiizvizs8/rlat indull
(l I l- hr.['rtkoTas:

dnk6ntes menl6szel.rezet bcavatkozds 29

|8be6pitett tlizje126 berendez6s t6ves jelzese (vonulist
il6nyl6):A gyakollatok akalehan az aves gyakorlattervekben meghatAiozottak szerint keriiltek

vdg-rehajt6sra, azok minden esetben megfelelt 6rtekel6st kaptak' Az 6v krjzbeni m6dosit6s

rtigzitve volt a KAP-o , illetve jelentve volt a NMKI-ra

lnr:

56
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Az egy6ni v6d<ieszk<iz6k, kisgtpek, fclszerel6sek, eszk6zijk feliilvizsSelatet rendszeresen
vegrehajtottuk.

A Miiszaki Biztonsegi Tiszt kiemelt figyelmet forditott a munkav6delnri, nrLiszaki.

eg6szsEgiigyi €s egy€b vonatkoz6 el6iriisok vegrehajtisira.

Az 6ves leltiirozdsi feladatok, ruhdzati szcml6k v6grchajlasdban rcndszerescn r6szt \,etliink.

Az elhelycz6si ktirtlmenyek jatitAsa crdekeben lblyamalosan v€gezliink es jclcnleg is
v6gziink kalbantartrisi, feliijitesi munkiikat.

A kdzfoglalkoztatott progam kereteben alkalmazott szcm6lyek a KvK 6s az al6 rendcll P HTP
6s ST HTP'6k, BT KvO napi tevekcnysig6ben aktilan rcszt vetlck (pl. tgykezelcs.
karbantartis, k6rletek takaritdsa. stb.).

Az elhelyez€si objektumokban kialakitott,,eml6kszoba" fennlaftasiban tovebbra is akli!an
ktizremriktjdtijnk, a laktanyik tcljcs eg6sz6n van kiillitrisi eml6ktrirgy elhclyczve.

XIl. Osszegz6s

C6lunk lovdbbra is a hal6kony nregel6z6si feladatok vigrehaJtisa. valamint az elhtrilhalallan
kircscminyck fclszimolisa volt. cnnck irdck6bcn 2018-ban ll59 db cllcn6rz6st is ll{) db
szemldt hajtonunl vdgre integrik hat6srigi f€la&taink ellitesa sorin, czihal (cljcsirve az
elijlj^r6k eltal meghat^r'ozott cdlokat, valamint az av kdzben felnertl6 feladatokat.

Kicmelt feladatunk ak lekintjiik tov6bbra is a magas szirvonahi szakmai munka r'6gz€sct.
melyhez elengedhetetlen, hogy tov6bbra is j6l k6pzelt szakenrberck legycnck a szen,czctben,
ennek €rdekEben rcndszeres tov,bbkepzeseket hajtottunk es hajtunk vegrc. ennek
credm6nyekent orszigos szaknai vet6lked6kdn sikeresen (ADR clsii. RID nrarsodik ts
tlizmegelozdsi versenyen harmadik helyez6s) vettijnk r6szt.

Az elsri tbki hat6sdgi 6s szakhat6sdgi f'eladatainkat a vonatkoz(i j o8s zabrlyo k n ak megitlelcien
kijvetkezeres jogszabely-alkalmazissal ell6fiuk. A7 Orszegos Tiizltdelrni ST.rbil)zat
elfjil.lisail nraximdlisan trvenyrc j utlatj uk.

A haldlos 6s s6riil6ses ttizesetek cstikkenteslvel kapcsolatos kiemclt f'eladataink vigrchaithsit
lolyl ruk. folyamalnsan kiemrlt(n keTrlji.il.

Tovebbra is cdlunk a szabadt6ri vcBedcio-trizek sziimlnak alacsonyan la(isa. csiikkcntese.
mely,nek 6rdek6ben rendszeres hattlsigi ellcnrirz6seket hajtunk vegre, valanrnt szclcs k6 )cn
telhi\1uk 3 figyelmer J megeloz6s lonlo\:iiS,ira.

Vagrehajloltuk a .,Nc gyujtsa. gyiijtse szclektivcnl" prevencios lakossegi trii[kozlal6
programol.

A polgrri vedelmi tevtkenysdgtink solAn is a tLrdalos vesz6lyh€lyzet-mc8cl6zisi
lcy€kenys6gnek megltlel6en a val6s vcszalyek bcazonosi(iisrl krjvelijen azok hntakony
clhirikisdra helyeztiik a hangs(rly.

Az 0nk6nlcs Menliicsoportokhak eves riasztiisi gyakorla$t (12 tclcpiil6si. 3 ldrJsr
men(6ssoport). a jirisi ment6csoportok r6szere cgyiiltmiikddisi gyakorlalol szcrleztiink
clliint szcmdy kercsdse, mentise lormdban, ennek credm6nyck6nt a lakosslg kozbiz(onsigx
ismdt tovrbb ndvekedett. C6lunk, hogy tovibb fejlessziik 6ke1. valamint [jabh
ment6csopo11okathozzunk t6tre tovebbi telcpiileseken.

A KvK-6n, a humrin feladaroka( a? NMKI Humin Szolg6lara v6gzi.

A beosztisok, ellirisihoz szijkseges beiskolrzrsokat (pl. vezet6v6 k6pzii, rendeszeti
szakvizsga. VASZ, t(ML, nehezg6pes, rr.lzolt6 modul I6s II.. kiils6 szakmai iov6bbkepzesek,
eleaming felk6sziilEsek 6s vizsg6k, stb.) a Hum6n Szolgelal megszervezte, melyet az 6rintett
szem6Lyek elv6geztek.

A fluktu6ci6 2018-ban sem jelentett kimagasl6 €rt6ket. A hat6s6gj oszt|yndl kiemell szerepe
van a megfelelti szakmai tuddsnak, tapasaalalnak 6s ehhez megfeleld iddt kell eltAlteni az
adott beoszdsban. Mivet ez az el6ad6k eseteben nem val6sult meg, ez6rt riibb figyelmet
kellett 6s jelenleg is kell fordirani szakmai hrddsuk fejleszr6s6re. A p HTp KVMB-se
2017.09.01-16l a BM OKF-re van Strendelve, feladatainak elllltesat a trizolt6parancsnok,
polgdri vedelmi feliigyel6 6s a tdbbi KVMB-S lirJa el. A k6szenl6ti illomenynel a
szerpamncsnokok eseteben ttjrt6nt szem6lwalbzes, ilt is fokozoft figyelmet kellett 6s kell
jclenleg is forditani a felk6sziilts6giik fejleszt6s6re.

Az NMKI-n rendszeresen r6szvetliink 6s vesziink a KML 6s KMSZ keszenldti szolg6lar
ellrrnsehan

A munkakdri Icirisokat, kicg6szit6 munkakijri lciresokat minrlcn csctbcn clk6szitctttik 6s a
szem6lyi anyagba l-l p6ldenyt itadrunk a Humen Szolgflatnak.

A szervezeti kulrura r6sz6 v61t a szervezeti es az egy€ni teljesih€nydrt6kelas, amclyeket az
cl6irt hat6rid6kben v6grehajtoftuk.

Az €ves on'osi szfirdvizsgelatokat 6s a fizikai feimdreseket teljesitettiik.

A munkav6delmi vizsgakiitelezetts6gnek az 6rintett szem€lyek el€get tettek, az
eg6szs6gv6delmi megbizottak megfelel6en elllitjek feladataikat.

Rendszeres€n r6szvetriink az eSyet€mistek szakmai gyakorlatinak biztosires6ban, segitettiik
kataszt16fav6delm i ismereteik fej leszt6set.

A szem6lyes adatkezel6ssel kapcsolatos leladatokat tblyamatosan vdgrehajtottuk.

Indultunk a kiiliinbtjz6 szakmai 6s sporl versenyeken, ezeken t6bb dobog6s helyez6st
szcreztiink.

A KvK 6s az al6 rendelt P 6s ST HTp-€k illomdnyib6l 4 fd kapon elismerist (l fii
Bitorsagefl 6rdemjel, I fd H6sies helyell6sen elismer6s, I fd miniszteri tirgyjuralom es I Iii
Ev Tfizolt6.ia cim) kimagasl6 munkavdgz6siik, helyldllasuk kdverkeztiben. Fegyelmi el.l6r6s
m6g 2017-ben I esetben indult, ami 2018-ban letr lczrrva 6s m€grovdsban r6szesiilr I fii,
tovdbbe I f6 figyelmezlel6sben es I f<i elj6rris n6lkiili figyelmeztet6sben reszesiilt.

X. Humrin

A KvK-in a gazdasr gi lcladatokat az NMKI Gazdasirgi Igazgat6-hclyettesi szen/ezet vigzi.
Kiemelt figyelmet fordito(unk a kdlrsdgharekony gazdrilkodris eltisegit6sire. A Kr.K es az alii
rendett P 6s SI HTP-6k t€ljes szem€lyi dllomanya megfelel6en v6grehajtia a gazdilkod6ssal
iisszefiigg6. beosztesival jir6 el6irasokat. l'eladatokat.

XL Gazdasdgi
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Fontos feladatunk a lelfontossegi rendszereld(el es l6tesitm.nyekkel kapcsolatos teend6k
v6greh:rjtiisa, a vonatkoz6 ell6rhsokal lcfolyattuk.

Az clstj fohi hat6s6gi jogkiiriinkben eljArva a vesz€lyes:iruk szrllitrsrval kapcsolatos
fcladatainkat €ll6uuk. a r€ndsz€res ellentjrz6sek eredm6nye, hoSy e8).re kevesebb a
szabilytalansrg, valamint a feltirt hiinyossi.gok kev6sb6 stlyosak.

,^ felettes 6s tdrsszervekkel, dnkdminlz.ltokkal, eBy€b szervezetekke I j ir munkakapcsolatban
vagyunk. Ez nagyon fontos. mivcl a KvK ktizmegit6l6s6t ez is jclent6s m6rt€kben
meghatarozza,

Kiemelt feladatuhk volt az is, hogy a vezet6i, ifinyit6 munkrt. annak tudatossrget 6s

eredm6nyesseg6t fejlessziik. A vezet6i ellen6rz6sek min6s6gEt ndveltiik.

Nagy hangstl),t helyeztiink az ellomiiny moti\'alisira, valamint az egesTsegUgyi ellapotiinak
mcg<irzcsirc, javit6s:ira, cnnck 6rdckcbcn cgiszs6gi-igyi sziir6nap [s sz:imos spo(o]Asi
lehet6seg lett biztositva resziikre, melyek hat6s5ra sport\ersenyckcn rendszeresen sikeresen
szerepeltiink.

A KvK. tovdbba az ali rendelt P HTP 6s ST HTP-6k. valamint BT KvO szaktertleti
beszemol6i bemutattdk a fenti id6szak el6rt eredm6nyeit, amik bizonyilak, hogy az elvrn
ibladarok vigrchajtesat crcdmchycscn tcljcsitcttiik (a 2018-as 6v szTER crtdkcl6siink 94,43
r%), cz 6ltal biztositottuk a lakoss6g 6lct- 6s vagyonbiztonsligit, a ncmzctgazdaseg vddclm6t.

..Magyarorszdg szolgrlaLiban a kdzbiztonsag6rt" szlogcntnknck 2018-ban is clcgct tcttiink,
cnnck garantdl6sira a rcndclkczisrc 6116 cr6kkcl, cszkijzdklccl 2019. 6vbcn is mindcnt mcg
lbgunk tenni.

Tisztelt Kiiz$/tl6s/X6pviselai Tcstiilet, a fentiek figyelembe v6tGl6vel k6rem a

Salg6terj:ini Katasztr6frv6delmi Kirendelts6g 201E, 6r'Gs tev6kenys6g6riil sz6l6
tiJ6koztat6 tudomisul v6tel6t!

Kelr: Salg6taden, e/ekronil'1ts hl lwg:1; ret in t

Tisztelettel:
Angr'{l Tihor tii. nlczrcdrs

kircn(lcltsigvczetti

Cimr 3100 Salsdtarj;n, Srent Fldraiin ter 1.

Telefon +36 (32) 411-400 Fax: +36 (32)411-400
E-ma l: salSoiarjarkk.tit@katved.Sov.ho
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I.Belczctds

A Piiszdi Hivadsos Tiizolt6-parancsnoksaB (tov6bbiakban: P HTP) tevekenys6get a N6grid
Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6sag (tovebbiakban: NMKI) Salg6tarj6ni
Katasztr6fa\,6delmi Kirendellsegenek (tovabbiakban: ST KvK) aliirendelts€g6ben is
feliigyelete 6llal l6tja el.
A 2018. 6vben a Katasztr6favedelem ismerclten a veszelyhelyzetek ha!6kony megel6z6sre
helyezte a hangs yt. Ennek megfelel6en a vesz6lyfondsok tovibbi beazonositdsa (p'. a

vizelvezel6 erkok, szabadtiri trizesetek helyszinei, \'esz6lyes k6minyek, stb.) 6s elhdritrsa lett
v6grehajtva az integr6lt hal6s6gi feladatok eltal, melyekben P HTP aktivan r6szvett.
P HTP jclcnlcg 28 tclcpiilis vonatkoz6sdban letja cl az cls6dlcgcs tiizv6dclmi 6s miiszaki
ment6si feladalait.
Feladatainkat I Bdpjarmiifecskenddvel, I ed6ttizes g6pjrirmrivel 6s 5 fd napi szolgrlati
ldtszemmal l61juk el. A szolg6lati csoportok 6len szerparancsnok tel.jesit szolgdlatot, tevoll6le
eset6n a helyettesit6se!el megbizott tapasztaltabb beosztott hizolt6 helyettesiti.
A trizolt6s6gon tiizolt6parancsnok 6s kaEsztr6fav6delmi megbizott (tovibbiakbani KVMB)
tcljcsil mag szolgdlatot. A KVMB 2017. szcplcmbcr I -!61 a BM Orszdgos Katasztr6fav6dclmi
Friigazgat6sigra van itrcndclvc.
A PAszt6i Helyi V6delmi Bizottslig (tovebbiakbani H\4)) katasztr6fav6delnri elntikhelyettesi
fcladalok cll6dsdra Cs6pe Zsolt tti. alczrcdcs, tdzolt6parancsnok van kijcldlvc.
2018-ban egyiittmiiktid6si megdllapodis (tovrbbialban: EMU) a Magyar Honvidseg vit6z
Szirmay Sandor Budapest Hely6rs6g D6nderral (Bujtki Udiild) es a Hthalom 0nk6ntes
Tiizolt6 Egyesiilettel volt.
Mindennapos feladatainkat az MSZ EN tSO 9001:2009 szabviny szerint kialakilon
min6s6girturyitrsi rendszer betartis6val litjuk el.
Nagy figyelmet fordilottunk a teljes szemelyi ,llomriny hivatrstudatanak er6sjtdsere, az

egys6ges csapatszellem kialakitAs6ra, a szakmai kompetenciek n6vel6s6re, az illominy
eg6szs6giigyi illapotrinak megcirz€s6re.

ILTiizoltisi szaktcriilet

Kircsetrk alakulrsa:

A P HTP mtkiid6si teriileten az esem6rlyek szdzal6kos arinyit tekintve 57 %, (l 12 db) volt a

tiizeset 6s 43 % (86 db) volt a mriszaki ment6sek szema. A l9ll escmeny 74 70-a beavatkozis(
igenyelr (146 db),8 % ki6rkez6s el6( fclszemolt, I %, szind6kosan megteve\zt\ ielzcs, 17 "1,

l6resjelz6s. 0 % utolagos riizesct volt.

l la\ i hontisllnD n7 cscnr6tr\ ck ir I' l l l'P 
'niiliidasi 
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Az 6vcs rltlag havi cseniny mcnnvis6gtt tckiftvc 16.5 darab cscm6nv tiirtanl h(h pokrn
Iehontva (a l2 h6nap irtlaga). A havi escminysTtimokxt nrrgtigyel\,e Lii!uk, hogy u7

cscminyck htlagos tltakckct mutarnirk 2 hirnap ki\'clelcvel. Augusztlrsban nrcgnavckcd.(r
a sTabad teriileleD kelelkczett inzek szina (crdii 6s vEBclrcio liizl, nrig okt6trcrbcrr a tercs
jclz6sck szima volt kicnrclksdii (tiizjclzij bcrcnd!zcs). Rendkivrili idij irrhs mr.rtt nenr

nijvckcdclt I bcavatkozisok szaBa. l,egkevcsebb escmixry lebruirbrn rs nrijLLNb.Lf tijrLen(.
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2018. j.nudr 0l-tdl decernber 3t-ig a kiivetkez6 esem6nyek tiirt6ntek a P HTP
m(kdd6si teriilct6n:

Esrm6ny:

A bcarrtkozhsok tclcpiiltscnk6nti mcgoszl:is^:

'l'rlepiil6s:

l. Alsritold

T(zcsrtrk szima:
Ilhiszaki mcnttsck

szima:€bb6lttzeset:

"UUOI 
rnritruti *"nte",

I l2

146

7l

15
L

l6

2. Bokor
I

I
j
3

I

b€avatkozAst ig6nyelt:

ebbcil tiizeset:..',.'..'.
ebhol muszakr mentes:

ki6rkez6. el6tt felszimolt:

3. Bujik
4, Csccsc

5. Cscr hhtszentivhn

o. hcreg

szindikosan mcgt6veszt6 jelz{s:

tdvcs jelz6s:

ut6lagos jelzr:s:

ttueset alaoteriilete

riasTlrisi lbkoztll I-cs

7. Fclsriiold
8. Garel)
r) Jobbig),i
I0. Kisbrigyon
I l. Kisbirkdny
12. KoTerd

I3. Kutas6
14. Mirkhiza
15. Marrrszenlimre
16. MelraszenliInr e'

BaSolyirtis
17. Mitr:lszentimrc-

Fall(iskrit
18. Mitruszentinrrc-

Galyatet6

2

t0
0

0

t634

lo

233642 n1
23,3642lla

tsl

0

0

0

0

I

4

0

0

2

3

0

4

0

6

riaszliisi fokoTat

II-esl

nl-as: 0

riaszt;isi lbkozat IV-es 0

aszlisi lbkozat V-ris:

ezekbiil riasztiisi lbkozat Kiemelt:

0

3

295iasztott szerek szimal

megmentett szem6lyek szima miiszaki nrent6sn6l

mrgmcntett szcmdlyck szdma trizcsetn6l: 2

19. Maraszentistvin
zo.uitraszenti6izlo
2 i .MritraszSltis

22.Narrybdrkany

23.Palot6s

24.P6szl6

26. Szarvasgede

27. Szurdokptspijki
28. Tar

A ldblezilbol kidcriil. hogy a nagyobb tcrtilelrj ts nagyobl) lakoss.iBgal rcn(lclkezii
lelcpiil6sekon liibb beavatkozis tdrltn1. Kivilolt kapcz I tlizcsclek kijziilr ,rz crdij es
vcgetecia)s tiizek okozta esemanYsziim (Tar) es a lak6 ingatlanokban escmanysziitn (Tar.
Jobbrigli), a mLiszaki menl6sck koziill ir koztri baleselek okozra escrn[nyszinl (]l-cs io ul).
amcly kiugrri 6rtikckct mutat. 2018. avbcn a trizcsLlck szlrma l6bl) rnitrl a lniiszirki nlcntcseki.

s6riilt szem6lyck szrmr nriiszaki mcDt6sDal:

s6riilt szcmtlvck sz:ima tirzcscln6l:

20

I

halott szcmalyek szima miiszrki mcnt6snil:

halott szem6lyck szema t(zesctn6l:

0

0
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0

0

0
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0

0
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0
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0
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67

0

2

l2
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.Icl.trtiisrhl) karrcselck
2018. december l8-an Palotison egy dpiilet tet6tere egett. A tr.lz kb. 100 nr2 volt. A helysTinre
vonult P6szt6/1, Hatvar/1, Bercel/1, Aszod/1, Gildijll6,Vizszellito. Nogrdd KMSZ 6s a

H6halom 0TE/1. A asztesi fokozat ll-es Kiemclt volt. Jelzett helyen l0xl5 neteres bolt 6s

irodahelyisig tel6szerk€zele teljes terjedelemben egett, amel) trapez lenrez h6jazal(al

rendelkezetl, fa ta(6szerkezettel voll alelilmaszr!a. A tiiz ollisit az egys6gek 3 db "C"
sug6nal €s 2 db "D" sugarral hajtott{k v6ge. Az olt6s soren a lemez h6jazatol az eg-vs6gek

eltrvolitoftik, valamint a belsd iilmennyezetet is r6szben megbont(ttlik az izz6 ttszek
megsziintet€sdhez. Az elad6terbe 6s az irod6ba a liiz nem terjedt At. de ielen!6s vizkar
keletkezett, az €piilet lddebszerkezete a tilz iiltal jelentdsen k6rosodott. A padlistdtucn a

tulajdonos elmondasa szerinl fel nem hasznalt, megnraradt €pit6si anya8ok vol(ak terol\a. A
fd€piiletre a triz nem terjed 6t. annak elad6ter6bcn vizkiir keletkezett.

Kires€t hitiia:
Allatbalesct
Egy6b

Elemi csapris-viharkir

Krleg6riihoz tarti)z(i 6rt6k:
1

ll

Elctmenr6s

Eptlctoml.is
Fakid6las

GizsziviirgAs
Kdzi(ibalcset
S6riilimentdse
Srtn-monoxid sziv 6 Gvakorlatok:

Cyakorlatok ehal,aban zz 6vcs gyakorlalteNbcn szerep16 helyszinen
v6Brehaj!6sra, 6s minden esetben meSlclelt nlirrdsit6st kaptak.
A Syakorlalok v6grehajtesa az alrbbiak szerinli volt:

- Helyismereti foglalkoz6s: 36 db.
- Sziturci6s bcgyakorl6 Syakorlrt: l8 db.
- Hclyi szintii cllcn6rz<i gyakorlat: 6 db.
- Megyei elleniirzd gyakorlat: I db.

id6ponthrn kcriiltck

A mliszaki ment6sek k6resetek ktiziil a kdzfti balesetek 6s a lakid6l6sek esem6nyszima
kfu8r6 6n6k. A ttibbi cscmdny sz6m 6rt6kc ncmjclcnr6s.

A I l2 ttzeset helyszin tipuss 6s le6gett teriilet szerint:

Hclyszin tfpusa:

Nincs miniisitve
Egy6b

Koreskedelmi, szolgeltat6
K(;TlckedCsi cszki;z

Ollhon jellegti 16tesitmeny

T61()lrsi l6tesitm6ny
Tiizeset szabad tertileten

6sszesen:

Kategriridhoz t:rrt6z6 trt6k: L€6gett teriilet
ragy,srigs m2-ben: .l

0

t7

6

2

i
386
102

2329',78

233642

lctcsinntny

F,lhniirzarck:
A keszenl6ti szolgilat szervczase ds cll6tdsa. a sTolgilatvdltis 6s a gyakorlatok az alibblak
szerint keniltek ellen6rzesrei

- BM OKF MEO: I db.

- NMKL 27 db.
- KvKi 46 db
- P HTP parancsnok: t l5 db.

A I89 db ellen6rz6s sor6n tcl6rt hiinyossdBok meSsziinteles6rc mrndcn csetbcn a sziiksiScs
int6zked6st megtettiik, melynek eredmenye pozitiv fEl6d6s volt.

III.Pol g6ri V6dclmi Szakteriilct

A P HTP nrikrjd6si lodleten I lij KVMB tcljcsil szolsarlatut. uki 201s-ban a BNI OKF-rc volt

vegrchajtottuk a tclepriltsi kdtclcs polglri rcdeLllri szenczctckkel kapcsohros
felkcszil6sckel.
Kijzremiikiidttirk a kiizbiz(xs6gr Icferensck tovibbktpzisIn. a lrilrisi menlijsrervc/ctek
Iiaszt;isi gyakorlatrinak v6grchr!trsribrn.
Felk6szitettLik a kntasztr(iftrv6delnri rlirsrgi verscnyre a rniiki tsi tcriilcn-61 illrl la)

csrpnloka(. vaSeztuk ir di6kok klizrjssegi szolgiilatdlxl krpcsolalos fcladalokal
Rcsrvettunk kiildnl)ozd gyakorlatokon. szirtnnpr6bikon. a kircscm6nyck kczclislben. tlltrrc
elhiritisiban as az cllcn6rz6sckcn.

A lrizesetek helyszinei ktiztl a szabad teriiletcken is az otthon jellcgij l6tcsitm6nyekben
fordult elti leStdbbszdr tiiz. A niz alaptcriilctin6l pedig egytrtelmLien a szabad teriileteken
igtek le a legnagyobb teriiletek.
P HTP mtlkijd6si tertletEn 198 esemeny vok. A bcavalkozasok kdzdtl ut6lagos tiizesct nem
volt. igy I98 esetbcn vonultunk kdrcsethez. A riaszt:isi fokozat 197 esetbEn l-es, mig eg1

alkalommal Il-es volt. Kiemel! fokozatt a riasztAs 3 esetben volt.
Ha16llal jir6 lrizesel nem rtjrt6nt mrik6desi leriilerijnkdn.
0tE es Onk€ntes Ment6szervezet I 1 esetben avatkozott be keresetekn6l (Karancs Spccidlis
Mcnl6k OTE, mely az eg6sz megyc teriilet6n v6llalt miikijdtst, de ST HTP-vel van EMU
kdlvc). I-cgrijbb alkalommal a H€halom 6TE segirelle beavatkozisainkat.

I cchnol(jgllli mcghrbrisodris 1

Rovar (nrch/ dariTs)

ti6

1

A Ef miiszaki ment6s k6reset fajtija szcrinf:

3l
l
I

5

I

t

30

3

3',7

tt2
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VI. HVB fe ladatok

A P6szt6i HVB-ben 6n, Cs6pe Zsolt tri. alezredcs tijzolt(ipalancsnok vagyok .t

katasztr6favedelmi elnijk-helyelles.
A HVB feladatainak elliiisiban sziiks6g sze nt 6s mErlekben a P HTP folyilnratosan
k62remriktidiitt.
A HVB folyamatosan kapcsolatot tarl az dnkomiinyzatokkal.
A szabadl6ri tiizek. kinikrla,4riisegriad6. teli felkisziil6s es a hulladakszellilrissal kapcsolalos
feladataink v6grehajtisa sonin a HVB scgitsdg€t ke(iik. hogy az iinkolmarnyzatok sztirnjrx
mcghat6rozolt feladatok tcljesiiljenek. A k{izbiztonsigi reltrensck eltal .jclcnt6scn .jLr\ult a

kapcsolatlartiis 6s a feladatok vegrehajtisa.
A H\rB szritn6ra rcndszcrescn rrcgkiildcsrc kcniltck az NMKI vcszilyhclyzcti prognozrs.r is
a bevrlars vizsgrilat, tov6bbi ST KvK Miiveleti TeNci es azok vcSrchatrrsrri)l sz6li)
jelentesek. Ezdlta) biztositva yolt. hogy a HVB Elntik mcgfelelti trij6koztarisban r€szcstiljcin
ez irrnytan.
A lM-vel j6 munkakapcsolatot tartunk.

YlI.Hum6n

A humrn f'eladalokal az NMKI Humin Szolgelata vegzi.
Az lgazgal6seg allomenyebleJa alapien P flTP rendszcrcsiten letszima ncnr keriilr 100 %-
ban leltrjlt6sre, de ez a miikijdest nem akadilyozta. A si.€m6lyi valtozrsokkat kapcsolatos
munkaktiri leiresok elkesztlt€k.
A P HTP szemelyi 6s ter8yi teltetele biztositott volt.
Nagy figyelmet lorditottunk a leljes szem6lyi iillomany hivatiistudatanak er6sit6s€r€, az
egys6ges csapatszellem kialakitrsera, a szakmai kompetenciik ncivcl6s6re.
Az egy6ni teljesitmeny-6rtekel6seket az el6in halirid6kben v6grehajtotluk.
REszvettirnk a ktrzponri. redleti €s, helyi hat6sigi tovibbk€pz€sekcn. a l'clk6szit;sckcn, az
egesTsegiigyi sTr.ir6viTsgelaton 6s P AV \ iTsg;laton.
A pszichol6giai 6s az 6ves orvosi szrjrijvizsSrlaton, tov6bbi a fizikai alkalmassagi felmcresen,
valamint a f6l6ves szimonk6r€sek soriin mindenki megfelcliien tcljcsitet(.
A P HTP-6i a rendkiviili 6s ism6tkjd6 munkavedelmi oktatdsokat, a Tovdbbk6pz6si Tcrr'bcr
l6vii foglalkozisokat meStarhfiuk. A munkav€delmi vizsgakiitelezetlsegnek az arintelt
szem6lyek eleget tettek, az eg6szsegv6dclmi meSbizott meBfeleldcn ellrlta fcladatiit
Sikeresen szerepeltiink a kiiltjnbriz6 szakmai €s sport verscnyeken.
Az ellomdny folyamatosan fejlesztettc szakmai tudesdt kiililnbiizij tiizolt6-tcchnika kczelaii
tanfolyamokon, az azokat kdvet6 vizsBikat teljesitett6k.
A g6pjinniivezetrik a tehet<is6gekhez m€rten vettek rdsz! veze!6slechnikai tr€ningeken.

VIIl.Gazdasigi

A BazdasiSi feladatokat az NMKI Cazdasigi lgaz8at6-helyettesi sTcnezet lArja lrl.
Kdlts6ghat6kony miikcid6sre a teljes allomeny figyelme fel Iett hivva. azt betartottuk

Jelen voltunl a vizfolyisok, patak medrek illapot6nak felm6r6se c6ljib6l tanott helyszini
bejririsokon. Felm6rtiik a vizelvezct6 rendszerek aktuelis 6llapotet az ST KvK illet6kess6gi
leriilelchez tarto26 telepiil6seken, a pol96rmesteri hivatalokkal egyiittmtktidve.
Felkisziiltiink a rendkiviili id6jerirs miatt jclentkezii feladatokra (hiis€griadir, t6li idiijirris).
Lepontositottuk a melegedti h€lyeket, a kritikus ttszakaszok felm6r6s6re sz€rr,,ezett kiiz6s
bejrrlson rdszvetiink a ktizutkezeltj munkatlrsaival.
Folyamatosan v€gehajtottuk a katasztr6fa\'€delmi kiiziissegi szolgela(ra jelentkez6
ktlz6piskolai hallgat6k felk6szit6s6t.
Bemulat6kat lartottunk iskolai 6s teleptl6si rendezv6nyeken, rendszeresen fogadtunk 6vodai
6s iskolai litogato csopoflokat a laktanyeban.

IV. Iparbizton sigi Szakteriilct

Ktizremiiktjdtunk az iparbiztonsagi feladatokban, els6sorban az ADR es RID ellendrzeseken,
valamint aviziigf feladatokkal kapcsolatosan.
P HTP mindhrrom szolgrlati csoportja r6sz6re a vesz6lyes eruszallitds tapasztalatair6l 6s az
iparbiztonsaSi szaklerijlet aktu6lis k6rd6sei16l el6adas, foglalkozas keriilt megtartiisra.
A fclcttcs szcrvck iltal kcrt IB szaktcrilcrct 6rint6 adatszolgaltatdsok, informaci6k (pl.
kritikus infrastruktfua, szolgAltat6k, stb.) ijsszcgy(jt6sdben, valamint az ehhez kapcsol6d6
szcml6kcn, cllcn6rz6sckcn folyamatosan r6szvcfttnk.

V. Hat6s{gi tev6kenys69

A P IITP 6rintett 6llominya r6sz6re a ST KvK Hat6segi osztiily hat6segi tovabbk6pzeseket
tartotl.
ST KvK Hat6srgi osztalya rendszeresen bevonta a (izolt6parancsnokot a feladatokba,
valanrint a k6szenl€ti illomrny a gyakorlatok sor6n a dizv6delmi ekjirisok betandsdt kiemelt
figyelemmel kezelte.
Tiibb esetben vetfiink r6szt:

- rtfog6 trizv6delmi etlen6rz6sen,
- hasmelatbav6teli eljarrson,
- miikiid6sienged6lyezesi elj6r6son,
- ut6lagos nizzel kapcsolatos ellen6nesen, iigyfel meghaltgadson,
- szabadt6ri tiiz kockezad helyszinek ellen6rz6s6n,
- rcndezv6n,,tartesi engeddlyez€si szeml6n,
- trizeset utdni szeml6n.
- megtihort 6gesterm6k-elvezet6k tzemeltet€s6nek visszaellenrirz6s6n,
- panaszos bejelent6ssel kapcsolatos helyszini szeml6k lefol}la[isrn,

Az ST KvK illet€kessegi teriiletdn rendezclt tdmegrendezv€nyek eredminyes,
probl6mamentes megtatt6s6ban ki;zremiikiidriink.
A,,Ne glujtsa, gyiijtse!" kampdny sor6n 6ltalinos iskol6kban ekiadrist tartottunk. fiist
6rztkel6t adtunk rt €s lakossaSi f6rumot lartottunk Piisa6n. A lakosseBej6koztat6 anyaSokat
kiosztottuk Pliszt6 j6resban.
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Cepjermriveink miiszaki 6llapota megfelel6.
Rendelkeziinki

. I db 2006-os Bydnrisi Mcrcedes ATEGO 1628 TI-F 4000 g6pjirmrifecskendrivel.

. I db I998-as gyirdst Nissan Navara 2.4TD erdiitiizes kriliinleges szerrel.
Elv6geztiik a gazdasdgi, mriszaki feladarainkat (pl. a tavaszi 6s a teli etiillest, ruhizati
szemleket 6s a g6pjiirmiivek szeml6it, lelt6rozis, setejtez6s).
A bizronsAgtechnikai feliilvizsgelarokat mivel P HTP-6n ninos ilyen beoszds, a ST HTP
dllomenyaban l€v6 megbizott Miiszaki BiztonsAgi Tiszt €s az NMKI mtiszaki oszleLya
koordin;ilja. Csak 6s kizir6lag ervenycs feliilvizsBilattal rendelkcz6 eszkrjztjk kcrtltek
hasznalatra. Az egy6ni v6d6eszkdztik, kisg6pek feliilvizsgrlatet rendszeresen vegrehajtottuk.
Az e8y6ni v6d6eszktiztjk cser6je az elhasznil6dis tekintet6ben folyamatosan megtdrtinik az
NMKI Gazdasrigi Igazgat6-helyettesi szervezet i16nyitesaval.
A Mijszaki BiztoDsAgi Tiszt kiemell llgyelmet forditott a munkavedelmi, mriszaki.
cg6szsigiigyi 6s cgy6b vonatkoz6 cl6inisok v6grchajtds6ra.
Az elhelyezesi kiiriilmenyeink megfelel6ek, folyamalosan vdgcztiink karbantrrliisi. fcltjititsi
munkdkat.

IX.Osszegz6s

C6lunk a karasztr6lhvidclfti rcndszcrcn bcliil a tdrv6nybcn mcghatarozott fcladatok cllildsara
a P HTP 6llom6ny6nak hat6kony 6s eredm6nyes felk6szitese. ennek megfelel6 feladat ell6trs,
valanrint a szoros egytittmr.ikaides biztositdsa a P tlTP, a ST HTP. a ST KvK 6s az NMKI
k6ziitl, valaminl 

^z i)te$Alt hal6siigi fcladatok vonatkozisiban a halekony megelozesi
teladatok v6grehajteseban val6 r6szv6tel, az elhirithatatlan kiresem6nyek felszrmolisa.
Kiemelt c6lunk tovebbra is a magas szinvonaliL szakmai munka v6gz€se. A besz6mol6
fejezelci meg,nutattak a 2018-as 6v eled erednranyei!. anrik bizonyitjek. hogy az e1v6n

feladatok vtgrchajtesat eredm6nyosen tcljcsitettLik. A kdlts6ghat6kony gazdrlkodrsl P IITP-
€n is kiemelt c6lkent kezelfik.
A felettes 6s tdrsszervekkel, rinkormdnyzatokkal, egy6b szervezetekkel J6 munkakapcsolat
keriilt kiepitasre. mel),nck megtartrsa, fejlesztese tovdbbm is fontos fcladatunk. A lakossriggal
j6 kapcsolar keriilt kialakitiisra, sok telepiil6sen bemutat6kat, IakossaSi ftlk€szitlseket,
eldaddsokat tanottunk es a laktanydban az oda lelo8ato dirikoknak,6r'6disoknal,
6rdekl6d6knek megmutattuk a technika eszkiizdket is rdvid el6ad.isokat tartottunk
munkrink6l.
A kiizbiztonsits er6sit6se kiemclt szerep P HTP feladatellatrsiiban. A P tlTP rcsz€re
meghatArozol cdlok tcljesiillek, tovebbra is tijrckedntnk kell ara, hogy a P HTP
leladalell6dsa minden kijriilmeny tlgyelembev6tel6vel tovdbb erdsitse az allampolgirok
ktjzbizlonseg 6rzet6nek ndveleset, a katasztr6favidelem egyseges szenezetenek poziti\,
megitileset, tovibbd a magas szinvonalt szakmai munka vagz6s6t, melyhcz clengedhc(etlen,
hogyj6l kepzett szakemberek legyenek a parancsnoksigon.
2018-ban is kiemelt figyelmet forditottunk a vedelmi igazgatAsi feladatok ellit6sirr, a

polgdrmesterek 6s a HVB Elnitk v6delmi igazgatiisi tev6kenys6g6nek szakmai segita'sire. A
telepiil6si ijnkentes ment6csoportok rendszerbe illitrsa 6ltal a lakossrig ktjzbiztonsriga tovebb
ntiv€kedct(. A gyakorlatokba, k6pz6sekbe 6s sztiks€g szerint a klresem6nyek elharit6siba be

kell vonni Oket 6s az OTE-ket is. Kiemelt feladat, hogy lovibbi tclcpijldsi dnkentes
ment6csoportok legyenck I6trehozva 6s meSfelel6en kik6pezve. P HTP rniikrid6si tenilet€n
jelenleg a Karancs Specidlis Menl6szolgalat 0TE rendelkezik egyittm(kdd6si
mcg6llapodAssal.

Kiemeh feladatunk volt, hogy a vezct6i, ifdnyito munk6l, annak ludalossirg/tl es

eredmdnyess€get fejlessziik. A vezet6i ellcn6ft6sek min6segtnek lavitis6ra is odaiigyclttink.
Az ellen6rz6sek sor6n tapasztall hidnyossigok megrrutattik. hogy mely tertlelekre kcll ttiblr
figyelmet forditanunk 6s ennek megfeleliien hajtjuk v6grc a 2019-es eli toviibbkepzcsokct.
Az ellendrz€sek sorin fcltirl hihnyossigok megsziirtel6s6rc tov:ibbra is fokozott figyelmet
forditunk.
Tovebbra is kicmelt feladatunk a szabad(eri vegclrci6{iizck szemrinak alacsonyan tart6sa,

csdkken!€se, a haliilos 6s s€rtil6ses t(zesetek csdkkontCsavel kapcsolatos tcondok
vegrehajt6sa, el6adAsok tartdsa.

Nagy hangstlyt helyeztiink az illom,ny eg6szs6gtigyi 6llapotinak meg6rzescrc..Javilrisrra.

ennek 6rdekeben szemos sportolesi lchet6seg lett biztositva resziikre, melyek hatisarrfl

spomersenyekcn rendszcresen sikercsen szerepeltiink, r6szt vc(riink a7 eS6sTsdgijSvi

szrirdnapon,
A P tlTP tcljcs szcnr6lyi dllominya ilral vcgrchajtolt fcladatok jclcntrjscn hozzilirultak, hogy

a Katasztr6fav6delem szervezet6t6l clvarlan pozitivnn viltozzon a kijzbizrcnsrg.
Szlogeniinknek 2018-bnn ism6lcllen leljes m6(€kben elegcl (etlrjnk. hiszcn a ST KvK
illetikess6gi teILjlet6n, ide 6r!vc P HTP tevekenys6gdt is,6rvcnycsiilt a,.Magyrl,,rs,/ig
szolgdlaliban a kdzbiztonsig€rt .

Tisztoll K6pviscl6 Tcsliilct, a lrntiek li,t-velcnthr v[tcli!tl kitrm a Pis,/l6i Ili\r(itso\
Tiizoltri-parancsnoksig 2018.6vi te\,6kcnys6g6riil sz6l6 l)tsTnmok;nr ellbgxdisit:

K6sziletter
Csr:pc Zsolt ni. alczrtdts

Itizolkiprrincsnok
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I, ERTEKELESI BZONY1TVANY

6rt6kc16s ti.qvar 3066 Bokor kiiltertilet 19 hrsz.

Bokor Kdzs6g dnkormenyzata (3066 Bokor Szabads6g ft 14..)

Bokor Kozs6g Onk ormlnyzata (3066 Bokor Szabads6g tt 14.)

Lacz-k6n6 D€nes Orsolya ingatlanforgalmi 6rt6kbecsl6

3100 Salg6tarjlq Szerpentin irt 8. fsz.l.

(mobil: 06-20/582-2086)

Piaci forgalmi 6rt6k rneghat6roz6sa

Piaci dsszehasonlit6 adatok elemzes6n alapul6 forgalmi

6rt6kel6ss el

McsrendclS:

Tulaidonosok:

Ert6kbecsl6:

A megillapitott forgalmi 6rt6k:

A vizsgilt ingatlan becsiilt forgalmi 6rteke teher-, per- 6s ig6nymentcsen

az 6rt6kel6s fordulSnapjin: 1.500.000,-

azaz egymilli6 - i)tszizezer F t.,

Korlitozisok, amelyek mellett a megfllapitott 6rt6k 6rv6nyes:

A helyszini szemle meg6llapitisarl az drt6kbecsles teteles r6szletcz6s€t, az alkalmazotl

konskci6s t6nyezSket jelen forgalmi 6rt6kbecsl6s tov:ibbi fejezetei tartalnazz[k, me'lyekkel

jelen 6rt6ktanrisitviny szoros egys6get alkot, azok n6lktil 6rtelmez6sc 6s felhaszndl6sa nem

megengedett.

A helyszini szemle id6pontja: 2019. 6prilis 12.

Salgr6tarjrln, 2019. dprilis 15.

Laczk6n6 D6nes 0rsolya

IN-r2-184
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Ert6kbecsl6s c6lia:

Ert6kbecsl6s m6dszere:
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3.AME,(;BiZAS

3.1. A MEGBidS TAR(]YA

Bokor K<izs6g Onkorm6nlzata -3066 Bokor Szabadsdg 6{ 14. - megrendel6s6re forgalmi
6rtdkbecsl6st keszittink a Bokor kiiltertileten l6v5 19 hrsz-ri sz6nt6 megnevezesii tertletre.

3.2. A MEGtslZAS Cf r..rA:

Az 6rt6keles a teriiletr6sz 6rt6kesit6s6hez k6sziilt, c6lja az ingatlan va16s piaci 6rt6k6nek
mcghaterozt4sa.

A szakv6lem6ny a megbiz6snak megfelelSen kdsziilt el 2 pld-ban.

Az 6rt6kbecsl6s csak a tdrgyi ingatlanra terjetl ki.

Az 6rt6ke16 feladata az rngatlan &6keit r6gzit6 szakv6lem6ny dsszeallil6sa, a rendelkezesre

6116, illetve feltalilhat6 inform6ci6k alapjan.

3.3. ALAPELVEK, DOKUMENTUMKEZELES, KORIATOZO FET,TETELEK

Az 6rt6kel6s sor6n figyelembe vettiik a vagyon6rl6kel6sre vonatkoz6 6ltal6nos szabdlyokat,

el6irrisokat, k onds tekintettel a 25/ 1997.(Ylil. 1.) PM rendeletre.

Az 6r16ke16s a Megbiz6 riltal szolg6ltatott adatok, dokumentumok 6s a helyszini bej6ras soran

szemrevetelez6ssel meg6llapitott t6nyek alapjan kesziilt.

A szemrev6telezds soran potenci6lisan veszdlyes anyagok el6fordulasival nem tal6lkoztunk.

Etdfordul6sukat a helyszinen litottak sern indokoljrik. Nern vdllalunk felel6ss6get az

esetlegesen rejtetten elSfordul6 vesz6lyes anyagok - olaj, azbeszt, savak, mas vesz6lyes

anyagok - j elenl6t66rt.

A vesz6lyes anyagok j elenl6te befoly6solhatja az ingatlan forgahni 6rt6k6t.

Az 6rt6kel6s trirgy5t mint tiszta tulajdonri, forgalomk6pes es tehermentes ingatlant 6rt6keljiik a

helyszini szemle id6pontj 6ban megismert 61lapot6ban.

Semmilyen jogi term6szetii iigyben feleldss6get nem v6llalunk.
Nem follattunk vizsg6latot az 6rt6kelt vagyonra vonatkoz6 jogcimmel, sem pedig a vele
szemben fennil16 k6telezettsdgekkel kapcsolatosan. Az 6rt6kel6s felt6telczi, hacsak err6l
kiildn emlitest nem tesznek, hogy a tulajdonosi ig6ny 6w6nyes, a tulajdonjogok megfelel6ek

6s 6rt6kesithet6ek, valamint nincsenek olyan megkot6sek, amelyek egyszeni eljar6ssal ne
ienn6nek tisztrizhat6k.

Jelen vagyon6rt6kel6sben felhasznAlt, a ftildteriilet 6s az 6pitm6ny m6ret6rc vonatkoz6

adatokat 6s egy6b leitisokat a megbiz6 szolg6ltatta.
Minden, sz6munkra mcgadott i.nformfci6t rnegbi:zhat6nak tekinteffiink, de r.a16dis6guk6rt nan
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villalunk fele16ss6get. Nern vilialunk 1ele16ss6get azon adatok6rt, amelyckot a tulajdonos

tudott, dc az 6rt6ke[<i nem kapott meg.

Az, nga{an 6rt6kbecsl6s mell6kletek6nt becsatolt iratok, tirk6pek 6s alaprajzok csak a

bemutatds t6ny6t szolg6lj 6k.

A szakv6lern6nyb en kozzbtett 6rt6kek az itt vazolt fett6telezeseken alapulnak ,6s kizfu6lag az

itt neghatarozott felhasznrllisi c6lra 6rv6nyes.

Az 6rt6kkel kapcsolatban kifejtett kcivetkeztet6sek 6s v6lem6nyek 6rv6nyess6g6nek

id6tartamiit jelent6stnkben feltiintettiik. A kifejtett v6lem6ny a hazai piacgazdasrigrak a fenti
id6pontban fenn61l6 helyzet6n 6s az akkor 6rv6nyes forint-v6s6r16er<in alapul.

Jogi termeszehi vizsg:ilatot nem follattunk, az ingatian forgalonrk6pessdg6nek jogi eredetii

korl6toz6.srir6l nincs tudomasunk.

A szakert6 jelen 6rt6kel6s kapcsin ki zitr6lag a Megbiz6 fel6 tartozik felel6ss6ggel, harmadik
szem6ly fel6 kdtelezetts6g nem terhcli.

Szak6rt6 kijclenti, hogy a rendelkezes6re bocs6tott dokumentumokat, adatokat 6s

infonnici6kat iizleti titokk6nt kezeli es tudom6sul veszi, hogy azokat harmadik f6l r6szdre

csak a Megbiz6 el6zetes ir6sbeli hoz-zijirul sixal adhatja ki.

Eiemzesflnk elk6szit6se sordn sz6beli 6s ir6sbeli infonn6ci6kat kaptunk. Ezen adatok

helyess6g6t ellendrz6s n6lkiil elfogadtuk. Nem v6[1a1unk fe1el6ss6get a mrisok iltal
szolgSltatott es megbizhat6nak tartott inform6ci6k6rt.

3.4. AZ ERTf,KELES ID6BELI IIATALYA

Az crt6kel6s id<ipontja 2019. iprilis 15. A gazdas6gi, jogi felt6telek 6s piaci viszonyok el6re

kel16 pontoss6ggal nem prognosztiz6lhat6 v6ltoziisai m6dosithatj6k, illetve 6w6nytelenithetik
a szak6rt6i v61em6ny vonatkoz6 meg6llapit6s ait. Ez&t az ngatlan 6rt6k6t befolyasol6

kdriilmenyekben be6ll6 l6nyeges v6.ltoz6s eset6n a megadott 6rt6k feliilvizsg6lata sziiks€gess6

vilhat Az 6rt6kel6si jelent6s 180 napig 6rv6nyes.

Jelen 6rt6ke16s 2 eredeti, egym6ssal megegyez6 p€ldfinyban k6sziilt, amelynek 2 p6ldrinya a

Megbiz6t illeti.
Az 6rt6keles teljes eg6szk6nt kezelend6, cbb6l birrnely r6szt kiragadva, rin6li6an 6rtelmezni,

hasznositani, illetve publikilni a Szak6rt6 ir{sbelihozzbjirul6sa n6lkiil nem lehet.
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3.5. AZ INGAl'I-ANI,lR'II,lKI{I,LESI IILJARAS

Az ingatlan6rt6kel6s a piaci forgalmi &16k meghatarozSsara ir{nyul, 6s az 6rt6kelesi feladatok

megolddsdra alkalmazott elj6lis nem nagyon t6r el a kiil6nbrizcj 6rt6kelesi m6dszerek
eset6ben.

Az ingatlan 6rt6k0nek meghat6roz6sdhoz hagyomriLnyosan h6rom lfli16nb6zr1 megk<izelitds

aikalmazhat6. Ezek a hozamsziimitrison, a piaci <isszehasonlitiison 6s az rijrael66llitdsi
k6lts6gen alapul6 m6dszerek.

A vagyonErt6kelesi feladat jelleg6t 6s a megbiz6s o61j6t figyelembe v6ve, a piaci

6sszehasonlit6son alapul6 m6dszer segits6g6vel hatiirozzuk meg az ingatlan piaci forgalmi
ert6ket.

3.6. A PIACT t:nrnX UrFmiCto.rA

Az a legval6sziniibb rir, amelyet egy bizonyos idSpontban, k6szp6nzben, kbszpdnzzel

egyen€,rt6kii egy6b €rt6kben, vagy mris, pontosan meghat6rozott felt6telek mellett kapni lehet

egy meghat6rozott vagyoni jog6rt, miutin az 6sszeni ideig szerepelt egy versenyfelt6telek

k6ztitt mfik<id6 piaon, olyan k6nilrn6nyek k<iztitt, amelyek minden felt6teliikben eleget

tesmek a korrekt eladds felt6teleinck es az iizlct egy megfontolt, a kdriilm6nyeket ismer6,

iinmaga nev6ben elj6r6 6s szabad elhataroz6sb6l cselekv6 elad6 6s vev6 k6zdttj<in l6tre.

3.7. ELOZMENYEK

Az ingatlan forgalmi 6rt6k6nek meghatfirozhsAhoz 201,9.6pri1is h6napban helyszini szeml6t

tartottunk.

Az ingatlan alapteriilet6re vonatkoz6 adatokat a Megbiz6 a rendelkez6siinkre bocs6totta

3.8. A FELADAT ME,GHATAROZASA

/

AMegbiz.b az ngatlanforgalmi szakvdlern6nnyel szemben az a16bbi tartalmi kdvetelmdnyeket

t6masztotta:

- az ingatlan piack6pess6g6nek fe1t6r6sa

- az ingatlan alapterDlet6re vonatkoz6 adatok felsorol6sa

- a tenilet jellemzese

- k6zmriell6tofts6g, a ktizmiielldt6s helyzet6nek ismertetdse

- a k<irny6k intastruktualis e11&6senak bemutatasa

- hasznosithat6srig

- piaci forgalmi 6rt6k meghatfuoz6sa
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4. A LE(;FoNTosAgB TENyEK ss E,ntfx[,Lrsr rRrioluitwnr
0ssznRor;t-LlAsa.

l ivlncnizAs rAncy.q
Az 6rt6kelt ingatlan rnegnevez6se

Az TNGATLAN ciur 6,s ezoxosiTAsA
Telepiil6s (v6ros, keriilet)
Utca. hAzszbm
Helyrajzi sz6m:

TULAJDONVISZONYOK

l.ulajdonos neve
Tulajdoni h6nyad

A trlajdoni helyzetlforgalomk6pess6g
6rtekel6se

AZ INGATLAN F6BB JELLEMZoI
Az ingatlan teriilet

: Bokor K6zs6g Onkorm dnyzata
1/1

forgalomk6pes

:12A?9m2

: sz6nt6

Bokor

:19
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5. AZ INGATLAN ISMERTETESE

5.I. AZ INGATLAN FEKWSE, KORNYEZETE

Bokor kdzs6g a Cserh6t l6b6nrii fekszik, nagyj6b6l a P6szt6-Holl6k6-Buj6k hiromszog
srllypontjdban. Zs6kteleptil6s. Lcgk6nnyebben a Holl6k6re vezeLb '&1161 kozelithetS meg,
amir6l Als6toldon lc kell t6mi Mohora fe16 a 2123-as riton, majd Kutas6 el6tt l::ieg eEyszer, a
21 147-es riton. Van egy id6szakosan j6rhat6, fest6i aszlaltos erdfgazdasig;t tt Buj6kr6l is -
ezt nem minden t6rk6p jelzi. A vSlgyben fekvS falut dombok-erd6k 6vezik, kiv6l6 gyalogos-
cs ker6kp6r-ttvonalakkal. Bokor kdzs6g N6grdd megy6ben, a Peszt6i jarrisban. Nev6t egyes
kutat6k a k6z6pkorban haszn6latos ,,Bukur" szem6lyn6vbdl eredeztetik, de a bokor ktizn6vb6l
is sz6rmazhat a t6j bokros-csefas jellege miatt.

5.2, A TIILEPiJL6S ToZTXTNATENYI ELLATOTTSAGA

Bokor kozs6gnek megfelel6 szinhi int€zr:e6nyi ell6tottsiiga van.
A telepiil6s k<izpontj6ban tal1lhat6 a Polgdrmesteri Hlalal, aFahth{z, K6myez6
telepril eseken 6voda, iskola, orvosi rendel6 megtal6lhat6.

5.3. AZ INGATLAN MEGKOZEI,iTHET6SEGE

Bokor krizs6g a Cserh6t ltlbinal fekszi( nagyjdb6i a P6szt6-llol16k6-Buj6k hriLromszog
suJypontj6ban. Zs6ktelepiil6.s, megkrizeliteni a 21. ritt6l Holl6k6re vezet6 6ton lehet. Van egy
id6nk6nt jarhat6, fest6i aszfaltos erd6gazdasrigi irt Buj6kr'61 is, ezt csak a terkepek egy r6sze
jelzi. A v6lgyben fekv6 telepiildst dombok, erd6k rivezik.

Az 6rt6kelt ingatlan a k6zs6g kdzpontjrit6l nem messze ktilteriileten helyezkedik el. A
szomsz6dos ingatlanok hasonl6 jellcggel hasznositottak.
Az ingatlan 6ldriton megktizelithet6.

9
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6.A PIACI ADA'I'OK ELENIZT4SEN ALAPUI,O ERTDKEI,ES

Piaci adatok tisszehasonlit6 elemz6s6re ep ti modszer olyal eljarAs, melynck sor6n az
6rt6kel6st v6grehajt6 szak6rl5 az 6rt6kelendcj ingatlan elemeit <isszehasonlitja az adolt
ktirz.etben a krizelmriltban 6rtdkesiteft vagy 6rt6kesit6sre felajrinlott ilgatlanok param6tereivel,
majd elv6gzi az elt6r6sek alapjan sziks6ges kiigazit6sokat. Min6l k6zvetlenebb
<isszehasonlit6sra nllik lehet6s6g, anniil pontosabb a bccs6rt6k.

A piaci 6sszehasonlit6 adatokon alapul6 m6dszer f6 lip6sei:
1. Alaphaimaz kiv6laszt6sa. Az <jsszehasonlit6 vizsg6latokat egy olyan aiaphahnazban

kell elv6gczni, melyek fiiidrajzi elhelyezked6se, az ingatlanok tipusa a vizsg6lt
ingatlan6val megegyezik. A sz6lsri6rt6keken figyclmen kiviil hagyjuk.

2. Osszehasonlitrlsra alkalmas ingatlanok kiviilasztSsa, adatainak elemz6se. Csak azonos
6rt6kformikat 6s azonos jogokat szabad 6sszchasonlitani, illetve a kiilonbciz6
6rt6kform6k es jogok k6z6tt ko.rekci6s tenyez6ket kell alkalmazrii. Az
6sszehasonlitand6 Atakat AFA n6tkiil kell figyelembe venni.

3. Fajlagos alap6(6k meghat6rozisa. Ez a fajlagos alap&t6k 6ltal6ban teriiletre,
ndgyzetm6tere vetitve alkalmazhat6.

4. frt6km6dosit6 tlnyezlk e1emz6se. Iirt6km6dosit6 tenyez6k6nt olyan jelentds, 6rt6ket
bcfolyrisol6 t6nyez6 vehet6 fel, amely az dsszeha.sonlit6 adatok alaphalmaz|ra netn
j ellemz6.

Az aldbbiakat minden esetben vizsgdlni kell:
- mfiszaki szempontok
- 6pit6szeti szempontok
- hasznri,lati szempontok
- telek-adotts6gok
- infrastnrktura
- k<irnyezeti szempontok
- altemativ hasznosi t6s szempontjai
- jogi szempontok hat6s6gi szab6lyoz6s

5. Fajlagos alap6rt6k m6dosit6sq fajlagos 6rt6k szSmit6sa.

Az 6rt6ket jelent6sen rn6dosit6 t6nyez6k sztrnszerilsitese, a fajlagos 6rt6k rn6dositdsa

6.V6gs66rt6kszamitasaafajlagos6rt6k6sazingatlanm6ret6nekszorzatak6nt

10
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{l.t6kel6siink sor6n dsszehasonlit6 adatk6nt vetttk figu elemtre

s.l/ et fo
1./
S

33o

https://ingatlan.corr/cserhatszentivan/elado+mezogazdasagi/termofold-
szantolno grad+me gye+cs erhatszen liv uJ 25 007 833

lrinyrir: 1.200.000-,- Ft

2.t httpsl/ritgatlaljofogas.hu/nograd/Szantofold-kulteruleten-elado-89588679.htm

N6gr6dsdp kiiltertlet 0E/17 Hrsz.

Ir6ny6r:4.320.000,- Ft

3./ https ://ingatlan. com/alsopeteny/e1ado+mezogazdasagi/altalanos-
mezo gazdasagi/ nograd+msgye+6lsopeteny/25 I g42 I 3

Als5petdnyben kfllteriileti gyep, idilli k<imyezetben, vadban gazdag vid6ken _ csend, bdke, nyugalom _

Irriny6r: 1.900.000,- Ft
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Ikataszter Bt.3l00 Salg6tarjrn, Szerpentirt it 8. fsz.1,
T cl: 20 /5822-086, F s\t 321412-190, E-m a il: dencsorsi@gm,ril-com

A hozantsuindldson aldpu16 rfl 6dszer bematat.isa a haszk.tlt Iogalnrfi k
i nel mezds ivel ds i rtd k ki p t ds

A tenn6lold 6rt6kel6s6t a ftldnyilvrintart6sban szerepl6 aranykorona 6rt6k
figyelembev6tel6vel kell elv6gezni. Kiv6telt k6pez ez al6l a s2615- 6s gyiimdlcsiiLltetv6ny,
valamint a halast6 6ltal {bglalt termSftild. A s2515- 6s gyiim<ilcsiiltetv6nyekkel boritott
term5fijld 6rt6kel6se az iiltetv6ny telepites6t megel6z6 miivel6si 69 besorolishoz tartoz6
aranykorona &t6k alapjrin t<ir16nik. Ha az tiltetv6ny kor6bban is iiltetvdny volt, a kdrnyek
hasonl6 adotts6gri sz6nt6 tenileteinek jel1emz6 arairykorona 6rt6k6t kell alapul venni. HaJast6
eseteben a t6 6ltal foglalt tenilet 6rt6k6t a halast6 k<jzvetlen k6rnyezet6ben l6vci termSftjldek
jellemz6 afinykorona €rt6ke alapj6n kell me ghllapitaru.
A term6lold forgalmi 6rt6k6nek meghatiLrozlsira az dAbbi k6plet szolg6l:

iihol:
Fre = a term6l6ld forgalmi d,rt6ke

Pi : a term6fiiid j6rul6k jel1egfi jtivedelme, melyet 6tkez6si briza kg/AK egys6gben (nj*a)
nj : normativ fbldj6vedelem (|tkezbsibtzak{ I AK) az F\/]vI tesaki5z.z6

a = a fiild saj6t fajlagos AK 6r1ike (IAK/ Iha)
B : az ingatlan ftildhozad6ka 6tkez6si buza kg 6r16kben kifejezve (b*a)
b : az ingatlan kdmyezet6ben jellemzdnek tekinthet6 haszonb6rleti dii (6tkez6si buza kg/AK)

a: 21.98 AK/ha
Pi=nj*a:334k9/ha
B-b*a:563kg,ha
P:60.000/t
i:5%
k-l

Tcrm5fiildingatlan legel6 aj6nlati 6ra forintban (334153):r0Q x 1,5 :807.300 Ft/ha
2+0,05

Forgalmi 6rt6k (hozamszf mitrissal): 807.300 Ft/ha x 1,2079ha = 97 5.138,- Ft
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Bt.3l00 Salg6tarjdrr, Szerpentin it 8. fsz.l.
'I'cl: 20/5822-086, l-ax: 321412-190, tr-mail: dencsors conl

V6gs6 forgalmi 6rt6k meghat6rozf s:

A kiildnb6zci 6rt6kbecsl6si m6dszerek jelent6s m6rt6kben elt6mek egymast6l.

A v6gs6 rneghat6roz6sn6l a piaci osszehasonlit6 m6dszerrel szemitott ifuat vettem figyclembe,

A piaci iisszehasonlit6 adalokon alapul6 mcgkdzeiitessel meghatarozott 6rt6k kerekitve:

1.500.000.-Ft,
azaz egymilli'-dtszfzeze r 00/100 forint.
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tltkataszter Bt. 3100 Sa196tarjrn, Szerpentin rit 8. fsz,1.

Tel: 20/5822-086, Fax: 321412-190, Fl,-mail: denesorci@gmail.com
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Polgirmesteri Hivatal
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Tisztelt Polgdrmester Ur 6s K6pvisel6 Testrilet

Szeretndm felhivni figyelm0ket 6s tdj6koztatni Ondket,hogy a Kormdny a

Magyar Falu program keret6ben piilyiizat beaddsa-elnyerdse eset6n jelent6s
dsszeg( temogatdst (96r orvosi rendel6-orvosi szolgdlati lakiis feltjftiisiira
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