Cserhdtszentivin Kiizs6g Onkormr{nyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

5. szimri

jegyz6kiinyve

K6sziilt: Cserh6tszentivin Kiizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2016. fipritis
napj 6n megtartott til6s6r6l

29.

IEGYzOxONYV
K6sztilt: CserhStszentiv6n K<jzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilet6nek 2016. ilprilis 29. napjhn a
M6traszolosi Krizrjs Onkorm6nyzati Hivatal CserhStszentiv6ni Kirendelts6g6nek 6ptilet6ben
( Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca l. ) megtartott rendkiviili iil6sdrol.
Jelen

vannak:

Eszter
Andr6s
B6nyey Zsolt
Lord

alpolg6rmester

BalSs Isfv6n

k6pviselo
k6pviselo
kdpviselo

CservolgyiZoltilnBamab6s
Tan6cskoz6si joggal r6szt

vesz:

Nagynd Kaszala Katalin

Kitti aljegyzo

Lord Eszter alpolgilrmester k<iszontdtte a jelenl6voket. Megrillapitotta, hogy a k6pviselok koziil Cs6r6
IstvSn polg6rmester betegsdge miatt tSvol van, a testtilet hathrozatkdpes. Megk6rdeae, hogy a
meghiv6ban foglalt napirenddel a k6pviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovrlbbi napirendi pont
felv6tel6re. A testtilet egyhangrilag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.
Napirendi javaslat
1

iily inat benyfj tSsa Ku ltri rh6z fehij it6sSra
Eloterjesdo: Lord Eszter alpolg6rmester

.P

2. Bakay J6zsef kdrelme a 05812 hrsz-ri ritra tort6no kapu kihelyez6,sdre
ElSterjeszto: Lord Eszter alpolg6rmester
3. Javaslat a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6shg Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6g6n ek 20 1 5 . 6v i tev6kenys6 96ro I sz6 16 thj lkoztato e I fogaddsSra
El6terjeszto: Lord Eszter alpolg6rmester
4. Javaslat aPisztoi Javaslat Hivatiisos Tiizolt6parancsnoks6g 20l5.6ves tev6kenys6g6rol sz616
besz6mol6 elfo gadrlsrlra.
Eloterj eszt6 : Lord Eszter alpolg6rmester
5. Egyebek

El6terjesao: Lord Eszter alpolgSrmester

l.

Napirend

Lord Eszter alpolgdrmester elmondta, hogy hamarosan megnyilik a p5ly5zat, melynek keretdn beliil
lehet6s6g nyilik a Kultfrhaz fehijft6s6ra. A terveket Sis5k G6bor tervezo elk6sziten6 el, a testiiletnek el
kell dontenie, hogy kfviin-e elni apLlyizat benyrijt5s6nak lehetos6gdvel.
A tervezett munk6latok a kdvetkez6k:

Ennek kdlts6ge a tervezb tiljdkorta1'asa szerint kb. 20 milli6 Ft. Az elnyerhet6 trimogatSs mdrt6ke
85%. A l5%-os oner6 cisszeg6nek 50%-6t BM-es oneroalapb6l szindekozik biaositani, a mrisik 50%-

2

ot meg kell finanszirozni. Abban az

esetben, ha

a

szi.iks6ges onerot

az onkorm6nyzat nem tudja

finanszirozni, az elnyert tilmogat6st vissza lehet mondani.
K6rte a kdpviselok 6szrev6teleit,hozzilsz6l6sai a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselok egyet6rtettek az alpolg6rmester eloterjesd6s6vel,
az alilbbt hatir ozatot

h

ozt6k

6s egyhangrilag

-

4 igen szavazatlal

-

:

Cserhitszentivin Kiizs6s 6nkormdnvzata K6pvisel6-testiilet6nek
| 4 12016.(IY .29.1 szirmfi hatfirozata

,,Cserhdtszentiv:in Miivel6d6si
k6relem benyrij tdsr{16l

Hrizfnak fehijitisa" cimii

trimogat6si

kdpviselo-testi.ilet dont arr6l, hogy trimogat6si k6relmet nyrijt be a ,,Telepiil6sk6pet
meghat6roz6 6ptiletek ki.ilso rekonstrukci6ja, t<jbbfunkci6s kozoss6gi t6r l6trehoz6sa,
fejleszt6se, energetikai korszeriisit6s" VP-6-7.4.1.1-16 k6dsz6mri felhiv6s 2. szirmtt
c6lteri.ilet6re az | - 211 hrsz-it 3066 Cserh6tszentiv6n Kossuth utca 31. sz6m alatti

A

ingatlan felirjit6s6ra,,Cserh6tszentiv6n Mrivel6d6si Hhzinak felfjit6sa" cimmel.

A

testi.ilet felhatalmazza

az

alpolg5rmestert

a piiyinat

benyrijt6s6ra 6s

a tovribbi

sziiks6ges int6zked6sek megt6tel6re.

Hat6rido: 6rtelemszerti
Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester

2.

Napirend

Lord Eszter alpolgirmester tillkodatta a k6pviselo-testiiletet, hogy Bakay J6zsef mezogazdiikodSsi
vSllalkoz6t6l enged6ly k6relem erkezett ( 1. szdmri mell6klet ) azzal kapcsolatban, hogy szeretne a
05812hrsz-i onkormiinyzali itra kapukat elhelyezni, igy el6rve aA,hogy a foldjei teljesen el legyenek
zhrva a vadak elol. igdrete szerint a kapukat nem szeretn6 lakattal lezirni, b6rki szabadon 5thaladhat
rajtuk, 6s olyan m6retriek lesznek, hogy nagy sz6lessdgii mezogazdasigi gdpek is 5tf6rjenek rajta.
Kerte az dszrev6teleket,hozzdsz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban. A k6pviselok egysdgesen
hozziljftrdtak Bakay J6zsef k6rel m6hez.

A k6pviselo-testiilet egyhangflag

-

4 igen szavazallal - az alitbbi hat6rozatot horta:

Cserhdtszentiv{n Kiizs6s Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
15/20'l'6. (lY .29.\ szflmfi hatir ozata
Bakay J6zsef helyi gazd6lkod6 k6relm6vel kapcsolatban

1. Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkormiinyzata K6pvisel6-testiilete, mint d<jnt6shoz6,
napirendre ttizte 6s megl6rgyalta Bakay J6zsef helyi gazditlkod6 k6relm6t 6s tigy
hatfurozotl,hogy hozzil6rul a tulajdoniiban levo 05812 hrsz-ir foldrit lezlrisirhoz azzal
a felt6tellel, hogy a k6relmez6 a kaput nem zhrhatja le, annak mindenki 6ltal
nyithat6nak 6s csukhat6nak kell lennie. Biztositania kell tov6bb6 a gyalogosok
r6sz6re az itt haszn6lat6t valamint, hogy mindenfdle j6rmri 6s mezogazdas6gi gdp ifi
tudjon haladni rajta.
2. Abban az esetben, ha a fenti felt6telek koziil valamelyik nem teljestil, a k6pviselotestiilet azonnali hat6llyal kotelezi a k6relmezot a kapu megsziintet6sdre.

3. A

k6pviselo-testiilet felhatalmazza

tSj6koztassa

a

az

alpolg6rmestert, hogy

a

dont6srol, ds a tov6bbi sziiks6ges int6zked6seket tegye meg.

k6relmez6t

Hat6rido: 6rtelemszeni
Felelos: Lord Eszter alpolgilrmester

A kdpviselok kifejtettdk azon v6lem6nyiiket, hogy a B6zisfarm Kft 6ltal |pitett t6

6s annak tartozekai
az onkorm5nyzat tulajdon6ban l6vo utakra is 6ptiltek, akadSlyozva az azokon tort6no itthaladhst, es az
esetleges vizelvezet5,s biaons6gos megold6sdt. E helyzet b6k6s megold6srit kezdem6nyezik aziital,
hogy javasoltirk egyerteto megbesz6l6s <isszehiv6s6t a kdpvisel6-testiilet tagjai a helyi gazd6lkod6k
6s Ber6nyi Krisztina v6llalkoz6val.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag

- 4 igen szavazaltal -

az alihbihatirozatotho4a

:

Cserhitszentivin Kiizs6s Onkormf nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
16 12016. (lY .29.1 szfimrt hatilrozata
Egy eztet6 t6rgyalis kezdem6nyez6s6vel kapcsolatban
CserhStszentiv6n Ktjzs6g Onkormrin yzata Kepviselo-testiilet e egyeAetS megbesz6l6st
kezdemdnyez az onkormhnyzat tulajdonrlban l6vo , illetve az egyeb CserhStszentiv6n

kozigazgathsi tertiletdhez tartoz6 foldutakkal kapcsolatban, melyre

a

helyi

v6llalkoz6kat meghivja.

A

k6pviselo-testiilet felhatalmazza

az

alpolg5rmestert, hogy

az

drintetteket

t5j 6koztassa a k6pvi selo-testtilet dontdsdrol.

Hat6rid5: azonnal
Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester

3.

Napirend

Lord Eszter alpolg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartozo eloterjeszt6st ( 2. sz6mf
mell6klet ) meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmSnyozhafra. A megkiild<jtt kis6ro lev6l
szerint a kirendeltsegvezeto k6rte, hogy a napirend tirgyalis6ra ki.ildjtink neki meghiv6t, hogy sz6beli
kieg6szit6st tudjon tenni a besz6mol6val kapcsolatban.

A
i

polg6rmester szerint a thjekortat6 6tfog6an tartalmazza
I i thjekoztatilst.

a 2015.6vi tevdkenys6gtiket, ez6rt nem

g6nye lt6k a sz6be

A k6pvisel6-testi.ilet egyhangrilag

- 4 igen szavazattal -

az alfibbihathrozatothorta'.

Cserhitszentiv6n Kiizs6s 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
l7 12016.(lY . 29.1 szimfi hatfrozata
N6grdd Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgatilsig Salg6tarjini Katasztr6fav6delmi
Kirend elts6ge 2 0 1 5. 6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6 tdj 6ko ztat6 elf ogadf sir6l
Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm:inyzata K6pvisel6-testiilete, mint dcint6shoz6
testiilet, tgy dontott, hogy a csatolt l szdmri mell6klet szerint elfogadja a N6gr6d
Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgatosilg Salg6tarjini Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6ge 20 1 5. 6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6 t6jdko ztatot.

Felhatalmazza

a

polg6rmesteft,

hogy trij6koztassa a N6gr5d Megyei

Katasztr6fav6delmi lgazgat6siry Salg6tarj6ni Katasztr6favddelmi Kirendelts6g6nek
kirendelts6g-vezetojdt a testtilet drint6s6rdl, 6s a tovdbbi sztiks6ges int6zked6seket
tegye meg.
HatSrido: 6rtelemszerti

Felelos: Lord Eszter alpolg6rmester

4.

Napirend

Lord Eszter alpolgSrmester az elozo napirendi ponthoz hasonl6an ismertette a Piszt6i Hivat6sos
Tiizolt6parancsnoks6g 2015. 6ves tev6kenys6g6rol sz6l6 besz6mol6j6t ( 3. szimf mell6klet ) melyet
j

avasolt elfogad6sSra a Kdpvisel6-testtiletnek.

A k6pviselS-testiilet egyhangrilag

-

4 igen szavazaftal

-

az althbihatfirozztothozta:

Cserhitszentivrin Kiizs6s 6nkorm6nvzata K6nviselS-testiilet6nek
18/2016.(tV. 29.) szimrf hatirozata
a P6szt6i HivatSsos Tiizolt6parancsnoksig 2015. 6ves tev6kenys6g6r6l sz6l6
beszimo16 elfogadisrir6l.
Cserhi{tszentiv6n K<izs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete, mint dcintdshoz6
testiilet, irgy dontott, hogy a csatolt 2. szhmt mell6klet szerint elfogadja a Pilszt6l
Hivat6sos Trizolt6parancsnoks6g 2015. 6ves tev6kenys6g6r6l sz6l6 beszamol6jrit.

Felhatalmazza a polg6rmestert, hogy t6jdkoztassa a N6grrid Megyei
Katasztr6fav6delmi lgazgatositg Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi Kirendelts6g6nek
kirendelts6g-vezetojet a testtilet d<jnt6sdr6l, 6s a tov6bbi sziiks6ges int6zkeddseket
tegye meg.

Hat6rid6: 6rtelemszerii
Felel6s: Lord Eszter alpolgiirmester

Napirend

A) Egy6b t6j6koztat6sok

*****
Lord Eszter alpolg6rmester elmondta, hogy 2016. m5jus 28. napjin ,, Pal6c Fesztiv6l
megrendez6sre B6ren, ahov6

a

"

keriil

j6rr{s 26 teleptl6se kdzott Cserh6tszentiv6nt is meghivt6k. Mindenkinek

kiilon s6trat biztositanak, melyet a telepiildsre jellemzoen kell berendezni. F6zni kell, melyet a
rendezv6ny r6sztvev6inek el lehet majd adni. El kell hamarosan donteniink, hogy r6szt kivSnunk --e
venni e rendezv6nyen.

Tobb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, dszrev6tel nem hangzott el, az alpolg6rmester asszony
megkoszonte a r6szvdtelt, s az til6st bez6rta.

kmf.

Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata
3066 Cserh6tszentiv6n. Kossuth utca l.

Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mai I :csivan.korjegyzoseg@gmai l.com.

Meghiv6

Magyarorszflg helyr onkorm6nyzatairol sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. torv6ny 45. $-6ban
foglaltak alapjin CserhStszentiv6n K<izsdg Onkorm6nyzataKepviselo-testi.ilet6nek tildsdt

2016. riorilis 29.

narriin ( p6nteken ) 10.00 6rira

a MStraszolosi K<jzos 0nkorm6nyzatiHivatal Cserh6tszentiv6niKirendelts6g6nek tanScskoz6 termdbe

osszehivom ( 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca I . ).

Napirendi iavaslat
| .P 6ly 6zat b enyfj t6sa Ku ltu rh 6z fe hij it6s6ra

ElSterjesao: Lord Eszter alpolg6rmester
2. Bakay J6zsef k6relme a 05812 hrsz-ri ritra tortdnS kapu kihelyez6s6re

El6terjesxo: Lord Eszter alpolg6rmester
3. Javaslat a N6grrid Megyei Katasztr6favddelmi lgazgat6shg Salg6tarjrini Katasztr6favddelmi

Kirendeftsdgdnek 2015. 6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6 trij6koztat6 elfogad6sira
El6terjeszto : Lord Eszter alpolg6rmester
4. Javaslat aP6szt6i Javaslat Hivati{sos Tiizolt6parancsnoks6g 20l5.6ves tev6kenysdg6r6l sz6l6
besz6mol6 elfogad6s6ra.
El6terj eszto : Lord Eszter alpol g6rmester
5. Egyebek

El6terjesa6: Lord Eszter alpolg6rmester

Megjelen6s6re, aktiv kozremiikod6s6re felt6tlen sz6mitok.

Cserh6tszentiv 6n, 201 6. 6pri lis 25.

|-
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JELENLETI IV

Cserhftszentivin Kiizs69 Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2016. fprilis 29. napjin megtartott testiileti iil6s6re

Cs6r6Istv6n
Lord

polg6rmester

Eszter

Bal6s Istvrin

Bdnyey

alpolg6rmester

Andris

k6pvisel6

Zsolt

Cservolgyi

kdpviselo

ZoltfinBarnab6s kdpviselo

Tan6cskoz6si joggal r6szt vesz:

Nagyn6 Kaszala Katalin

Dr. Turza Csaba

A

Kitti

J6zsef

lakossSg rdsz6rol megjelent:

aljegyz6
jegyzo

aoA

l. p^"

-

-'

M1J1,,L;J-U4

Cimzett: CserhdtszentivSn 6nkormdnyzatdnak K6pvisel6 Testtllete

Td

rgy: Enged6ly k6relem

Bakay J6zsef mez6gazdasiigi viillalkoz6 vagyok, Cserhdtszentivdn a sztil6falum, 25 6ve
gazddlkodom 6s a falu korny6k6n taliilhat6k a foldjeim.

itt

Az ut6bbi evekben a vaddllomdny annyira elszaporodott 6s olyan nagy anyagi kdrt okoznak, hogy
ellehetetlenitik a mez6gazdasdgi termel6st. A vaddszok nem sokat segitenek a vadak tdvol

tartdsdban. Emiatt, fgy dont6ttem, hogy bizonyos teriileteimet vadhiil6val be fogom keriteni.
A cserhdtszentivdni O58/L,

058/5. 058/T.helyrajziszdmri ingatlanjaim16l lenne sz6. Nem olcs6

megoldds, de nem liitok mds kiutat.
Ez6ton szeretn6m k6rni a k6pvise15 testi.ilet hozz;ijdrul:isdt, hogy a fent nevezett ingatlanjaim kozott
iithafad6 O58/2.hrsz.-m( onkormdnyzati (tra kapukat rakhassa,k igy el6rve , hogy a tertileteim
tefjesen el legyenek z6rva a vadak el6l.
Az utakon nincs nagy dtmen6 forgalom, kevesen hasznilljdk.

A kapuk nem lesznek lakattal zArva, bdrki szabadon dthaladhat majd rajtuk 6s olyan m6retfiek
lesznek, hogy nagy sz6less6g( mez6gazdasiigi 96pek is dtf6rjenek.
Ez

tigyben k6rn6m a testiilet hozzdjiiruldsiit!

Tisztelettel:

Toll-orwc-

i &-x. htr."u.^-

.....0.9t-........i6

.9.h*#.P.i.G.et{od-,*

Als6told, 2016. iiprilis 18.
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l.Bevezet6s

A Pdsztiri Hivat6sos Trizolt6-parancsnoks6g (tovdbbiakban:

P HTP) tevdkenys6g6t a N6grrid

Megyei Katasztr6favddelmi \gazgat6sdg (tov6bbiakban: NMKD Salg6ta{6ni Kataszrrofavedelmi
Kirendelts6g6nek (tovdbbiakban: ST KvK) al6rendeltsdg6ben 6s feliigyelete 61tal l6tja el.

A

2015-ris 6vben aKatasztr6favedelem ismet a vesz6lyhelyzetek hat6kony megelozdsre helyezte

a lrangsrilyt. Ennek megfelel6en a vesz6lyforr6sok beazonosit6sa (pl. avizelvezeto 6rkok, szabadt6ri

trizesetek helyszinei, veszdlyes k6n-r6nyek, stb.) 6s elh6rit6sa lett vdgrehajtva az integr6lt hat6s6gi

feladatok iiltal melyekben P HTP aktivan r6szt vett.
P HTP jelenleg 29 telepiilds vonatkozls6ban l6tja el az els6dleges ttizvddelmi feladatokat-

Feladatainkat

I

g6pj6rmiifecskendovel 6s 5 f6 napi szolg6lati ldtszammal ldtjuk el.

A szolgiilati

csoportok 6l6n szerparancsnok teljesit szolg6latot, t6voll6te esetdn a leglapasztaltabb beosztott
t:l,zolt6 helyettesfti.

A

tiizolt6s6gon trizolt6parancsnok 6s katasztr6favedetmi megbizott (tov6bbiakban: KVMB)

telj esit mdg szolg6latot.

A

P6sa6i Helyi Vedelmi Bizottsig (tov6bbiakban: HVB) katas*r6favddelmi elndkhelyettesi

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

2015-ben egyiittmrikdd6si megrlltapod6s (tov6bbiakban: EMU) a Magyar Honv6ds6g vitdz
Szurmay S6ndor Budapest Hely6rs6g Dand6rral (Bujdki Udtil<i) r'olt.

Mindennapos feladatainkat

az MSZ EN ISO

9001:2009 szabv6ny szerint kialakitott

mincis6giranyitdsi rendszer betart6s6val l6tjuk el.

Nagy figyelmet forditottunk

a

teljes szemdlyi Sllom6ny hivat6studatdnak er6sit6s6re, az egysdges

csapatszel lem kialaki tishr a, a szakmai kompetenci6k ndvel6sdre.

ll.Tfizoltisi szakteriilet

Kiresetek alakul6sa:

A P HTP mrik<id6si tertilet{n az esem6nyek sziuallkos arany6t tekintve 54 o/o (80 db) volt a
ttizeset 6s 46 % (69 db) volt a miiszaki ment6sek szima. A 149 esem6ny 85..%-a beavatkozdst
ig€nyelt (126 db), 5 % kidrkez6s el6tt felszimolt,
jelz6s, 2

%o

utolagos tiizeset volt.

I yo sz6nd6kosan

megt6veszt6 j9lz6s, 7 Yo tdves

4

Havi bontisban az alilbbi esemEnvek tiirt6ntek a P HTP miikiid6si teriilet6n:
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6ves 6tlag havi esemdny mennyisegdt tekintve 12,41 darab esemdny ttlrt6nt honapokra

lebontva (a 12 h6nap rltlaga). A havi esemdny sz6mokat megfigyeh'e l6tjuk, hogy az esemdnyek
dtlagos 6fiekeket mutatnak. Kiv6tel a jirlius h6nap mikor kiemelked6en sok volt az esemdny. A

teriiletiinkdn tdbb vihar vonult vegig, ami a fakidol6seket ds viharkarokat okozott. Atlagosan

tiizesetek sz.6ma t6bb mint
megfigyelheto

a

a

mriszaki ment6sek szhrna.

Az

esetek nagy rdszdben ez

t6bl6zatban.

2015. janudr 01-t6t december 31-ig a kdvetkez6 esem6nyek tiirt6ntek a P HTP mfikiid6si

teriiletdn:
,K:iresetg!

Mfikiid6si teriileten 149 esemdny
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A beavatkozisok telepiil6senk6nti megoszlisa:
T'elepiil6s:
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A

tablazatb6l kidertil, hogy a nagyobb tertiletii ds nag-vobb lakossilggal rendelkez6 teleptil6seken

tcibb beavatkoz6s trirtdnt. Kiv6telt kepez az erdo 6s ve-qet6ci6s tiizek skozta esemenysz6rn
(M6travereb6ly), amely kiugr6 6ndkeket mutat.

A

tihllzatban 30 teleptilds van, a Paszt6i HTP

miikod€si tertiletdn 29 telepiilds tal6lhat6 (Szirdk ntiikr;ddsi teriileten ki.vtili),

3 telepiildsen

(Felsdtold, M6traszentistv6n 6s S6msonhAza) pedig nem volt kareset.

A 69 miiszaki ment6s kireset fajtdja szerint:
tart6z6 6rt6k:

- viharkar
:Fakidol6s
kiemel6s
baleset
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A mriszaki mentdsek k6resetek kdziil a fakid6l6s

A fakid6l6sek

szamdnak megnrivekeddsdt

a

6s a

kdzirti balesetek esem6ny szitarakiugr6 6rt6k.

jriliusi viharosabb id<iszak okozta.

A 80 tfizeset helyszin tfpusa

6s le6gett

teriilet szerint:
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A trizesetek helyszinei kdzfll a szabad teriileteken

j
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e$ns-

6s az otthon jellegri l6tesitm6nyekben fordult

el6 legtdbbszdr tuz. A tfiz alapteriiletdn6l pedig egy6rtehnrien a szabad tertileteken 6gtek le
legnagyobb teriiletek.

a

P HTP miikdddsi tertiletdn 149 esemdny volt. A beavatkoz6sok kozOtt 3 ut6lagos ttizeset volt,
esetben vonultunk k6resethez.

igy 146

A

riasztdsi fokozat minden esetben l-es volt. Kiemelt

fokozati ariasztits 5 esetben volt. Ttizvizsg6lat 2 esetben indult.

OfE

tO esetben avatkozott be k6resetekn6l (Karancs Speci6lis Ir4entcik OTE, mely az

eg6sz

megye ter0letdn viillalt mrikdd6st. de ST HTP-vel van EIr4U kdtve).
2015-ben kiemelt. valamint ielent6snek mondhat6 kdreset nem tort6nt.

Gvakorlatok:
Gyakorlatok 6ltal6ban az 6ves gyakorlattervben szerepki helyszfnen 6s idopontban kertiltek
vdgrehaft6sra, 6s minden esetben megfelelt minositdst kaptak.

A

gyakorlatok el6kdszit6sdben, v6grehajtasiiban 6s ellen6rz€sdn tobb alkalommal reszt vett

KVMB

a

a

ttizolt6parancsnok mellett.

A gyakorlatok vdgrehajthsaaz al6bbiak szerinti volt:

.
.
e
o
o

39 db,
Helyismereti gyaliorlat:
Szitu6ci6s begyakorlo gyakorlat: 12 db,
Parancsnoki ellenorz6 gyakorlat: 6 db,
10 db,
Mtszaki mentdsi gyakorlat:
1 db.
Megyei ellendrz6 gyakorlat:

Ellendrz6sek:
kdszenldti szolg6lat szewezdse 6s elldtisa, a szolg6latv6ltis 6s a g,vakorlatok az al6bbiak
szerint keriiltek ellen6rz6sre:

A

o
r

BM OKF I\4EO:
NMKI:
- NMKI tiizolt6s6gi fofeliigyelo:

-

o

ST KvK:

NMKI mriszaki oszt6llvezetd:
NMKI ellenorz6si szolg6lat:
NMKI KMSZ:

2 db,
50 db, ebb6l:
4 db,
1 db,
27 db,
18 db,
54 db.

A 106 db ellen<irzds sor6n felt6rt hianyoss6gok megsziintet6s6re
int6zked6st megtettiik, melynek eredmdnye pozitiv fejl6dds volt.

minden esetben a szriksdges

8

lll.Polgiri V6delmi Szaktertilet

A P I{TP miikriddsi

teriiletdn

1 KVMB

mrikodik Pdszt6n

a P HTP 6piiletdben.

A

tizoltoparancsnok 6s a KVMB folyamatosanrls4 vesznek azintegrtit hatos6gi munk6ban.

A polgSri v6delmi feladatok k<izril a legfontosabb

a telepiildsi onkdntes ment6csoportok nemzeti

min6sfto gyakorlat6nak megszervez6se ds lebonyolitfsa volt, melyben hatekon,van
kozremiikrjdttink. A gyakorlatokon 7 telepiil6si (Mitravereb6ly, Karancslapujto. Szarvasgede,
Mih6lygerge, Egyh6zasgerge. Ipoiytarndc 6s Litke) mentocsopott <isszesen 71 fdvel vett reszl,
melyen a min6sit6seket sikeresen megszereztflk(Miitraverebdly 6s Szarvasgedetartazik csak P HTP
miikoddsi teriiletdhez).
Rdszt vettiink a kiilonbdzo gyakorlatokon (torzsvezetdsi, 6rtesitdsi, berendeldsi, stb.), az OLGI
pr6bdkon. V6grehaj tottuk a szirdnapr6b6kat.
Rdszt vettiink a karesemdnyek kezel6sdben, illetve elhdrit6s6ban

Jelen voltunk

a vizfolyasok, patak medrek

6.s

az ellen6rzdseken.

Sllapotanak felmdrdse c6ljib6l tartott helyszini

bejar6sokon a KDV-Vizlg-gal egy.iitt. Felm6rtiik avizelvezet6 rendszerek akturilis illlapotitt az ST

KvK illetdkess6gi teriiletdhez tartozb telepiil€seken, a polgiirmesteri hivatalokkal egyiittmrikodve.
R6szt vetttink a Hasznosi vil6roz6 6ves zsilippr6b6jan 6s aZagy,-a kis vizfolyds ellen6rz6s6n.

Felk6sztiltiink

a rendkiviili id6j6r6s miatt jelentkezl

feladatokra (h6s6griad6,

t6li

idojar6s)-

Lepontositottuk a melegedo helyeket, a kritikus ritszakaszok felm6r6s6re szen/ezett kdzos bejarfson
rd szt

vettiink

a

kilzitkezel 6 munkatiirs

ai

val.

Folyamatosan vdgrehajtottuk a katasztr6fav6delmi k<iz<iss6gi szolg6latra jelentkezti koz6piskolai

hallgat6k felkd szit6s6t.
Rdszt vetttrnk iskolai 6s teleptildsi rendezv6nyeken, rendszeresen fogadtunk 6r'odai 6s iskolai
l6togat6 csoportokat a laktanyfban.

lV. I pa

rbiztons6gi Sza kterti let

Kdzremtikodtilnk az iparbinonsdgi feladatokban, elsosorban az ADR 6s RID ellen6rzdseken,
v

alamint a hulladdkszal litdssal

6

s

viztgyi feladatokkal

kapcsol atosan.

P HTP mindhrirom szolg6lati csoportja rdszdre a veszdlyes 6rusz6llitiis tapasztalatair6l

6,s az

iparbiztons6gi szaktertilet aktu6lis kdrddseir6l el6ad6s, foglalkoz6s keriilt megtart6sra.

A felettes

szervek 6ltal k6rt

IB szakteriiletet 6rint6 adatszolgSltat6sok, inform6ci6k (pl- kritikus

infrastruktfra, szolgdltat6k stb.) 6sszegyrijt6seben, valamint
ellen6rz6seken folyamato san r6szt vettiink.

az

ehhez kapcsof6d6 szeml6ken,

.g

9
V.

A P HT drintett 6llomrinya

Hatos5

g

i tev6kenys6g

rendszeresen rdszt vett

a ST KvK Hatos6gi osztdly 6ltal tartott

hat6s5gi tovAbbk6pzdsen.

A

tuzolt6parancsnok 6s

a KVMB tiibb

6llom6ny6r'al ktiztjs lrat6sdgi ds szakhat6s6gi

Az

integr6lt hat6sdgi feladatokba

tizolt6parancsnokot ds

esetben r6szt vettek

f

A KVMB kiemelkedo

Hat6sdgi osztrily

elj ar6sokban.

a ST KvK

a KVMB-6I, valamint a

tizv edelmi elo rdsok betart6srlt

a ST KvK

Hat6srigi oszt6lya rendszeresen bevonta

a

a

a

k6szenl6ti dllomriny

gyakorlatok sor6n

kiem elt fi gyelemrnel kezel te.

szerepet kapott

a

kdmdnysepro-ipari kdzszolgdltat6ssal kapcsolatos

i.igyint6z6sben, valamint tdbb esetben a F6r'6rosi Katasztrofavddelmi lgazgatositg nev6ben e[j6n'a

viziigyes es nitritos ellen6rz6seket hajtott vdgre.

Az ST KvK

illet6kessdgi teriilet6n rendezett tdrnegrendezvdnyek eredradnyes megtartAs6ban

kozremrikodttink.

VI.HVB feladatok

A

Pdszt6i HVB-be katasztr6favddelmi elndkhelyettesi feladatok ell6t6silra Csdpe Zsolt hi.

alezredes, Trizolt6parancsnok van kijeldlve. Opolcsik lv6n

c. tu. ziszl6s KVMB-es a

HVB

katasztr6fav6delmi munkacsoportj 6ba van beosztva.

A HVB feladatainak

ell6t6s6ban szUksdg szerint

6s mdrtdkben a P HTP

folyamatosan

k<izreniikdddtt.

A HVB az 6ves munkatervdben tervezett kett6 rendes tildsdt megtartotta, Csdpe Zsolt tti.
alezredes azokon minden esetben r6szt vett ds rendszeresen napirendi javaslatokat terjesztett ela az

aktu6lis megel6z6 vddekezdsi feladatokra val6 eredm6nyes felk6sziil6s 6rdek6ben, melyet a HVB
elfogadott. Rendkiviili iil6s megtaft6sera nem volt sziiks6g. arra nem keriilt sor.
Sz6khely

Ul6s id6pontja

lfVB katasztr6fav6delm i elniikhelyettesi el6terjeszt6sek tartalma

E16terjeszt6sekkel

kapcsolatban hozott
diintds tartalma

1. Besz6mol6 a Salg6tarjini

P6szt6

2015.04.21.09.00 6ra

Katasztr6favddelmi Kirendeltsd g 2014 .
€vi tev€kenys6g6r6l.
2. Beszhmol6 a Salg6tarj6ni
Kataszff6fav6delmi Kirendeltsd g 6w izi
felkdsziil6sdr6l.
1.

Elfogadva

A tdli rendkivtili id6jfr6si

k6r0 hndnyekre tortdno felkeszii lesi

P6szt6

2015.10.14. i0.00 6ra

feladatai.

2. Ata:taszi irvizi v6dekez6sre
felkdsziil6s feladatai.

Elfogadva

i0
A HVB folyamatosan kapcsolatot tart az <inliornr6nyzatokkal'
A szabadt6ri tiizek, kanikulalhos6griad6, t6ti felkdsziilds 6s a hulladdkszdllitdssal kapcsolatos
feladataink v6grehaitiisa sor6n

a IIVB

segits6gdt kdrttik, hogy az rinkorm6nyzatok szitmira

nem mindig
nreglrat6rozott feladatok teljestiljenek. Probl6m6t okozotl. hog-v az onkormiinyzatok
jelenttisen
hajtott6k r,6gre a megadott hatfrideig a feladatokat. A kozbiztonsfgi referensek 6ltal

javult

a kapcsolattart6s ds feladat v6grehajt6s

A HVB sz1mara rendszeresen

megktild6sre keriiltek az

NMKI

negyedeves veszdlyhel-vzeti

Ten'ei es
progn6zisai ds a bev6l6s vizsg6latok, tovdbbd zArc. novembertol a KvK havi Mriveleti
megfelelo
azok v6grehajt6s6r6l s2616 jelentesek. Ezaltal biztositva volt, hogy a HVB Elnokok

ftj lkona#tsban rdszestilj enek ez irilnyrian.
A HVB-vel jo munkakapcsolatot tartunk.

Vll.Hum6n

A human feladatokat

az

NMKI hum6n szakteriilet v€gzi'

100 %-ban
Azlgazgatos6g 6lloman1,tf$Iajaalapian P HT rendszeresitett ldtszema nem keriilt

feltoltdsre (nincs tiizolt6parancsnok-helyettes), de a muktid6s bidositott volt.

A szemdlyi vdltoz6sokkal kapcsolatos munkakori leirasok elkdsziiltek'
A P HTP szemdlyi

ds targyi felt6tele biztositott

volt.

az egys6ges
Nag.v figyelmet forditottunk a teljes szemdlyi 6llomany hivat6studatdnak erosit6sdte'

csapatszeilem kialakit6sara, a szakmai kompetenci6k ntivei6s6re.

Megrendezdsre kertilt az Eves Kirendelts6gi Tiszti Ertekezlet, melyen az 6rintett

P

HTP

6llomany r6szt vett, valamint ST KvK vezetljer6szt vett a P HTP Eves Allornanygytildsdn'

Az egydni teljesitmdny-6rt6keldseket azel6irt hatririd6kben vdgrehajtottuk.
az
R6szt vetftink a kozponti, teriileti 6s helyi hat6s6gi tovabbk6pz6seken, a felk6szitdseken,
egdszs6 gtig yi szw 6vizs g6laton

A pszichol6giai

6

s

PAV vizs g6laton.

6s az 6r,es orvosi sztir6vizsg6laton, tov6bb6 a fizrkai alkalmassigi fehn6r6sen,

valamint a fel6ves szdmonk6r6sek soriin mindenki megfelel6en teljesitett.
es ism6tl6d6 munkav6delmi oktatdsokat, a Tovdbbk6pzdsi Tervben
16r,o foglalkozasokat megtartottuk. A munkav6delmi vizsgakritelezetts6gnek az erintett szem6lyek
eleget tettek, az egdszsdgv6delmi megbizott megfelelden ell6tja feladat6t.

A P HTP-6n a rendkiviili

Rendszeresen rdszt vettiink a kiildnbdz<i szakmai 6s sport versenyeken.

1t

r

A

P HTP 6llomdny6b6l 9 fo kapott elismer6st (5 f6 Hosies helyt6ll6s6rt drdemjel, 1 f6 Megyei

Kcizgyiil6s r'isiirkisi utalviiny, 2 f5 soron kiviili el<il6ptetes ds 1 fb fizet6si fokozatban el6re sorol6s)
kimagasl6 munkavdgzes, helyt6lliis eredmdnye kent. Fegyelmi eljdr6s 1 fo eset6ben indult.

Az elmilt

6vben szolgdlaton

kivtili baleset 1, felment6si

nappal

j6r6 szolgrilati baleset 6s

felmentdsi nappal nem jdr6 szolg6lati baleset pedig nem tcirtdnt P HTP 6llom6ny6ra vonatkoz6an.

Vlll.Gazdasegi

A

gazdashgi feladatokat

az NMKI Gazdas6gi Igazgat6-helyettesi szervezet Kdlts6gvetdsi

Oszt6lya vegzi.
Ktiltsdghat6kony miikod6sre a teljes 6llomany figyelm6t felhivtam, amit folyamatosan szem el6tt
tartottunk.

A P HTP nem rendelkezik informatikussal,

az ez iranyu feladatok v6grehajt6s 6t az NMKI

Gazdas6gi igazgat6-helyettesi szerv ezet Informatikai

O

sztdlya v egzi.

G6pjdrmrivtink mriszaki iillapota megfelelo.
Rendelkeztink:

I db 2006-os gy6rt6sri Mercedes ATEGO 1628 TLF a000

gdpj6rmrifecskendSvel.

Elvegeztiik a gazdasigi, mriszaki feladatainkat, r6szt vettiink a leltfurozdsban, a selejtezdsben,
ruhazati szeml6k vdgrehajtSs6ban. Elv6gezttik atavaszi, a t6li dtalllst 6s a g6pj6rmri szemldit.

A biaons6gtechnikai

fel0lvizsg6latokat

a ST HTP 6llomany6ban l6v6 megbizott Mtiszaki

Biztons6gi Tiszt 6s az NMKI mtiszaki osztilya koordin6lja. Csak ds kizfuolag
feltilvizsgdlattal rendelkez6 eszkdzdk keriiltek haszn6latra.

Az

6rvdny'es

egyeni v6d6eszkdzrik, kisg6pek

Az egydni r'6d6eszkiizdk cserdje az elhaszn6l6d6s
folyamatosan megtdrtdnik az NMKI Gazdashgi lgazgatd.

feliilvizsg6lat6t rendszeresen 'r'6grehajtottuk.
tekintetdben P HTP vonatkozdsdban
helyettesi szervezet irdnyit6s6val.

A Mtiszaki Biztons6gi Tisa

a

KVMB bevon6s6r'al kiemelt figyelmet fordftott

a munkavddelmi,

mtiszaki, eg6szs6gtigyi ds egy6b vonatkoz6 el6irdsok vdgrehajtasrlra.

Az

elhelyez6si kdriilmdnyeink megfelel6ek, folyamatosan v6gezttink karbantartrisi, felfjftrisi

munkrikat (pl. vizesblokk),

12

lX.Osszegz6s

Cdl a katasztr6fav6delmi rendszeren beltil a tdrvdnyben meghatinozott feladatok ellit6sara a

I{TP hat6kony 6s eredm6nyes felk6szitdse, emrek megfelelo feladat ell6t6s, valamint a

P

szoros

egytittmukcidds biztositilsa a P HTP. a kirendelts6g 6s az igazgat6s5g kozritt, valamint az integrdlt
hat6s6gi feladatok vonatkozdsirban ahatdkony megel6z6si feladatok v6grehajt6sdban valo r6szvdtel.

az elhfx ithatat I an k6re

A
el

se

m

env e

k fel s z6mo

I

d,sa.

beszd.molo fejezetei megmutattfk a 2015-ds 6v el6rt ercdm6nyeit, arnik bizonyitjdk, hogy az

v6rt fel adato k

vd grehaj

tas6t ered mdn yesen

te ij

esitettiik.

A koltsdghatdkony gazd6lkodast P I{TP-6n is kiemelt cdlkdnt kezelttik.

A lakoss6ggal jo

kapcsolat keriilt kialakit6sra, sok telepi.ildsen bemutatokat tarlottunk 6s a

laktany6ban az oda l6togat6 di6koknak, 6vod6soknak megmutattuk a technika eszk6zciket ds rdvid
eload6sokat tartottunk munkankr6l.

A kdzbiztonsdg er6sit6se kiemelt szerep P HTP feladatell6t6sdban.

A P HTP

rdszere meghatarozott cdlok teljestiltek, torekedniink

kell an4 hogy a P HTP

feladatelldt6sa minden k<iriilmdny figyelembev6teldvel tovribb er6sitse

a

kdzbiztons6g 6rzet6nek novel6s6t,

az dllampolgarok

katasztr6fav6delem egys6ges szervezet6nek pozitiv

megit6l6sdt, tov6bb6 a magas szinvonahi szakmai munka v6,gzesdt, melyhez elengedhetetlen, hogy

j6l kdpzett szakemberek legyenek

a parancsnoks6gon.

2015-ben kiemelt figyelmet forditottunk a vddelmi igazgat6si feladatok elliitdsiira, melyet 2016ban is folytatni kell, ezen beliil kiemelt feladat a P6szt6-Hasznosi viztitroz6 projekt, M6trakeresztes

6s P6szt6 villlmuvizzel veszllyertorufi rdszdnek kataszh6favddelmi feltigyelete, a polg6rmester
vddelmi igazgatdsi tev6kenysegdnek szakmai segitdse.

A teleptilesi onk6ntes ment6csoportok rendszerbe 6llit6sa 6ltal a lakossSg kozbiztons6ga tov6bb
nrivekedett.

A gyakorlatokba,

kdpz6sekbe 6s sziiksdg szerint a karesemdnyek elhdrit6s6ba be kell

vonni 6ket 6s az OTE-ket is. Kiemelt feladat, hogy tor'6bbi telepiil6si <inkdntes mentocsoportok
iegyenek ldtrehozva 6s megfelel6en kik6pezve.

P HT mriktiddsi teriiletdn jetenleg

Otp mtitridik, mivel N6gr6d megye
Ote-tel

Az

6tp-tel

nincs EMU kdtve, de a Karancs Specialismentok

eg6sz ter0let6n v6llalt beavatkoziist Kiemelt feladatunk, hogy

legyen EMU megkritve 2016-ban.

ellenorzds sor6n tapasztzlt hi6nyossilgok megmutattdk, hogy mely teriiletekre

kell tdbb

figyelmet fordftanunk 6s ennek megfelel6en kell tervezni a 2016-os 6vi tov6bbk6pz6seket. Az
ellendrzdsek sor6n feltAft hi6nyoss6gok megsziintetds6re tovdbbra is fokozott figyelr.net fordftunk.

Tovdbbra
csdkkent6se.

is kiemelt feladatunk a

szabadtdri vegetdcio'tiizek szlmilnak alacsonyan tartilsa,

1a
IJ

A felettes

ds tfrsszervekkel, dnkorm6nyzatokkal. eg-v6b szen ezetekkel

j6 munkakapcsolat keriilt

kidpftesre.

A P HTP teljes szemdlvi 6llom6nya dltal v6grehaitott feladatok jelent6sen hozziljimltak, hogy
Katasztr6fav6delem szewezetetol elv6rtan pozitivan villtozzon

a

a

kozbinonsdg. Szlogentinknek

teljes mdrtdkben eleget tetttink, hiszen a KvK illetekess6gi tertilet6n, ide dnve P FITP tev6kenys€get
i

s, 6 rv6nye

si.il

t a,, Ma gyaror

szdrg szol gitl at6b an a k6

zbinons6g6rt',.

Tisztelt Kdpvisel6 Testtilet, a fentiek figyelembe vdteldvel kdrem a Piszt6i Hivatilsos Trizolt6parancsnoks6g 2015. 6vi dves tevdkenysdg6r6l sz6l6 besz6mol6rn elfogadiis6t!
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I. Bevezet€s
salg.irtarjdrri
nN6grdd lr,tegy'ei Kataszrr6far.edelnri igazgat6srig.(tovibbiakban: TyKl)jogszabSl'rok' a
a
szen'c's1-li{i11"
Katasztrdlhvddefuli KirenCettseg {tor,6bbiakban: Xv{) tevdkenl'sdg€l.

A

6s az }'tr:r{Kl 6s a
(tovdbbiakb:-:
Bcliigl,l,riniszlerium orszagos Katasztr6favdtlehni Fdigazgatosag
?\{,95F) (tovdlrbiakban:
s"te,-ucicii 6s N4iikoddsi SzabdlYzata
valamint a Blr{ oKF dltaljo"el
KvK
"gyo-ti
'ornrativai.
SZ\4R). a KvK iig,'rerrclje" valanint a ntrtnkaten'e i alapjrin v6gezle'

osszcsen 63 teiepiilds
illetd.kessegi teriilct6hez 3 j6rds (Bdtony.lererryei. Fiszt6i ds Salg6tar-i6ni),
mnozik, ahol ell6tiutrt az els6fokir integralt hal5sAgi tev6kenl'seget.
hat6sAgi ter'6ken1'seg
A 2015-os er:bcn tov6bbra is kiemelt feladzrt \:iolt az integrilt katasz,trdfavddeln'ri
szeiirrt az crinteu
s1]1klee,
vdgezz-tik
er6sit6sc. mely 6ltal hatdkony feliig,eleti rendszcr rniik0dietds6t
1ov6bb6 a kiszr.ldti {llomd11.
lefol3.tat6sirla!"
t6rshat6sagik-;;t:;;;t;i

A KvK

r6rsszenek,

eredmdnl,es

"s-..ftt";;i;n6iz6sek
felkdszfie ezen feladatokban va16 k6zremtiktrdesre 6s a

karesemdnyek szdiszerii

fe.lsz6mol6sdra.
hangsirl,r-:t' Enneli

A 2015-iis €r,ben a Katasztr6favidelem isrrdtelten a hatdkony megel6zdsre hcly'cztc-a
helyszinei'
megfeiet6en a veszdll.forrisok beazonositdsa (pl. a vizeh'ezei6..l*t' ,*:Pi9:l,1iizesetek

hatosdgi feladatok riltal'
veszclyes kdmenyek. rtU,) et elhdritAsa is vdgre lert haitva az iutegrdit

r.r:fela<jatkdntjelerrtkezeftakdrn€.ry,riizekkeldsasSin;monoxidnr-e1.*egz6sseldsasormunkfr'al

az eloirriso]<rr1k, e:itltal€letvesz€l'v-es
kapcsoiatos hattrsdgi.iogkdr. Sajnos nugon.roi kdmdnl'n9T felel meg
lett kialakitra' mel;"nek
m-unkakapesclat
6liap.hrak. A k6men1.ei feliilvtsgdlatE r,€9z6.szeneietekkel napi
j6rdsi.ipitdstigri
.eredm6n1:ekert azonnali v6gz6si, illut".*iiaturzatok kiadasal:al meeiilrnttirk .illetvl a
grehajtasii-c'
ve
ja'i.itasi
rnunkalatok
hat6s6g megtiltotta ezerr veszdlye-'s k6rn€nyek hasznilatat a sztiksdges

A KvK szirmiirakitiizOu szen

e.zeti teljesitm€n1'kdvetelm6n,veket 20 i 5. novembel 30-ig

teljesile$iik-

a Katasztr6far,edelmi Ors (tovibbrak!?n: {O!.prograln I6gt5!
biztositott, ho-gv a
mcg;-6be' a eatonlter"rfi XO-f"trehozasrival foll'rat6dik. A K6-k mfikod6sCvel
irnek a' k{resetek
koribban
erSk
vonul6si idoket l6n1:egesen csoklienteni teh"t.tt,
1 !9ar.atkoz6
"./lttut
anyagj
ds
jSvailar a
epslget
helyszfn6re, eredm€n-r,lsebben tudjdk menteni a-bajban l6v6k dle,tit, testi
m€gnem
KvK
kijeldlve'A
ru].,f*p*io..rrrome!o=t lr rO i *.uiiirt teriiletei ennek megfelelOen tettek
"
megkezdi:":kFd.t9':
ie a,tervek szerint.ZOii-tau natonl't*t.ri1'ei ldtre leszhozvrads

A

koztrizrons6g n6vel6se d.rdekdben

rendelkezik.KO.vet,

HTP rnelle'tt a Saig6tarjani

A KvK-nak,a,Fdszt6i HivatAsos 1iiro11f-pararl.rnnks6g itovaUUiat<Uan: P-HTP) I
Hi'at6sos Tiizolt6-parancsnoks6g (to\'6bbiakban: ST HTP) Yan az alarendeltsegeDen'
eln6khell'ett-"fi
-f:1"9,11"\
A Hel}.,i Vedelmi Bizonsagok (tor,6bbiatban: FTVB) kataszE6favedelmi
szerndlyek'l{{6k el
kijelolt
3'ban
201
meg
ell6t6s{'61 szem€l,vi r,6ltoza,s n",i ttininr, u l..=r.arcr ig* zg*ii:^6ltal
-s*Oo.
tfi'.- alezredes. Pdszt6n Csdpe Zsolt tii'
tov6bbra is ezen beoszt6sokat, Bdtonl.terenl,€n F-arag6
ale:redes'€s Salg6tarj6nban Angval Tibor tfi. alezredes'
5 db'onkdntes
A ST HTp ig6n,ell6ttuk az eg,viitrmfikiiddsi meg{llapodrist kotdtt (tovdbbiakban: EMlj}
segftdsdt'
rnr"i J.g!,-""ilit1'1q-,1il-it"ktur' 5r 1or1mai feltlyelsiiellen6rzdsdt, ter'dkenys6giik
a l(atasztr6far'€delmi
A NN4KI Katasztr6f,av6delmi Mobil Labor (tovfbo-iakban: S"$d!), r'alamint
rrettiink'
rdszt
fol;larnatasan
Viin.f rtl szqig6lat (tpvfbbiakban: KMSz; k€szenl& ell6t6sdban
:feladatainkat az MSZ Els Iso goot:zoog szabvirl,' szerint kialakitott minds€giranyit6si
Mindennapos
rendszer betartisival l6tmk el-

Nag.vfigy_elmetforditottunkateljessz-emil1'i6llomanyhirlatAstudatanakerosit6s6re,azegyseges
csap

atizel I ein kial akit6sdra, a szakma i kompetenci6k nove ldsdre.

4

II.
L

Ttizolt6s6gi Feliig-vel6

S$-g:-sete.k alakul{Sa I

olb
ilietdkessdgi teriiletilnkdn az esem€nyek sz-6zalekos ardny'6t tekintr,e 60 7o volt tiiz-eset ds 40
miiszaki meirtiis. A 666 esemdny 7'l Yo-a beal'atlcozdst igenl'elr 6 % kidrkezds el6tt felszilnolq 0,5 %
sz.6nddkosan rnegtdvesa6 jelzds. l4,5Voteves jelz€s es2%out6lagosjelzds volt.

Az

2015.

janudr 01-t6l

de,cember

3l-ig a kiivetkez6 csenr6n-vck,tdrt6ntek
lllctikess6gi terii leten

K6resctck alak.uhisa:

1l'Iff

a

KvK teriilet6n:

kiiddsi kiirzetbcn

666 esem6n.v-

602 esem6nl':

tiizeset

399 db

353 dl)

mfszaki rnentes

267 db

249 dlt

beavatkozdst ig6u1,elt

511 db

460 db

4lot)

36 db

5db

3db

tdr.es-ie:lz6s

97 db

9t db

ut6lagos jelz€s

12 db

12 db

3 452262m2

3704979 m2

831 db

758 db

2l ft)
2f6

25 f6

rnrtszaki'rnentdsn6l

49'fo

38 f5

nize-sEtn6.l

sf6

4f6

miiszaki ment€sndl

9f6

9fi6

tr12esefir61

2f6

2f6

kierkez,ds el6tt felszdmolt

szdrrddkos meglCveszt6 j elzds

tfizeset alapt€riilete. dsszes€n
riasztott szerek szSrna

megmentett szem6lyek szima;
mfiszaki mentdsndl
nizesetndl

sdriilt szem6lJ'ek szrima

2fo

:

halott szerndll'ek szima:

A Kl'K illet6kessegi teriilet€n az esemrlnrek telepiil€s szerinti kimutatdsban:
fiszaki menies:

ffi

I 11.Ecseg
i ,.j?.194gg-e:le:,

i\

ri. si,rorii't:
14. Erd6tarcsa
| 5. Etes

D

*

-lo

. rorciiau
io
i' rz.'riei,ito,n --*-,io

,

'0

l-"" rg. Ipotvtarndc

?1, llniggg*-ug-.--. - i: --. --

.**;-*r

--2i.

K*aricskeszi .6
15
24. Karancslapuitti
...";*;:::--*".-:.:...
.

25. Karancss6g

26. KazAr
zi. ri'ua'sr:911-.
28. Kisbfrkinl'

'* te)Ki;h"mil*--

:

a)?
'r4
tIL

*

_l--

.l

_il-,-_'
rl

* --;l

-.---- I

i

'l

i{

:

* , -.".1

,

--i-:.
'it

it

il

'O

lA

it

-bi:

36. Ir'lftranovSk

eresztir

.1')

:

nlt

it

+f . Nemti

irrr

54. Tar

, )).
, 56. Vizslis

***-i
t

A t6bl6zatb6l i6l ldtszik, hog,' a telepiil6seken z tiz€s rn[iszaki ritentdsek sz6ma naglij6b6l eg'enletesen
i-ii"r' utl"p* t"l"ptilds (a r,6rosok kienelt _!"dfTTdT.*ban vannak), T:!I:Y:L:
"ti
a ttlzeseteK szama

"rriik;;;.-di-'ci
nag5,s6ga Es a lakossig sz6ma miatt jelent6sen
jeliirtdien

eltdr a tobbi telepiildst6l. AltalSnossAgban
a
tendencia a 2015-6s €vre is igaz'
ez
tdbb mint a miiszaki ment6sek6,

6

Ilavi bont:isban az aldbbi esem6nvek tdrt6ntek a Kr.K miikiid6si teriilet6n:
7A
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-{-Mfiszaki ment€s

A havi esemdny szimokat megfig1'elve l6tjuk, hoglr az eserndnl.ek itlagos drtdkeket mutatnak. Kir'6tel
marciui h5r:ap mikor kiemelked6en sok voit a tiizeset 6s a jflius h6riap mikor.kiernelked6en sok volt a
miiszaki mentdsek szima.

A

marciusi h6naptan a szabadtdri erdo- ds r.ege,taci6 ttizek miatt volt sok a beavatlcozis (40 esetben
voltunk erdo ds vegetdci6s tiizn€l).
A

jfiliusi h6napban viharosabb id6szak volt, aminek eredm€nyekdnt I4 elemi csap6s 6s 37 fakid6lds volt a

miiszaki ment6sek k0z,6tt.

A ffizesctck a kiir.etkez6 megoszl{sban fordultak el6:

fle!r1sl1$PJl!Ei-- _-._-*
f.,lincs min6sin

L .
a:.:.
E-gg gzs€ g ii g.yi,'?gf'!!:-!

EsJshpari. termel6si

Kafee6riihoz tart6zd 6rt€k-t

e

9lelp

'J

q1t;t

0
l€tes itm6ny

z

I

dlmi,

i eszkoz

)
ta

+J

C6zrit

Otthon j eI le.gd l€tesitmdn!

)4
I

--;-=---:.;
5DOriletesltmenY
&.-*-*---....*.-Szalloda iellesfi I6tesitm€nv_
T5rol6si !€tgsitm6ny
Tiizeset szabad teriil elen
)sszesen:

--:g-.

)
-

'

-*e*x*-*-i

ir4z
t..-i.;:tin:
899

;! ,*-.+!*

A t{izesel€k szlma kdzott jelent6sen kiugr6 adat az otthon jellegff l6tesitm6ny 6s 4,trizesetek szabad
ter0lefe4 kateg6ria- A t6bbi kateg6ria mennyis6ge nem kiugr6 6rt€.1t a tdbl6zatban.

7

A miiszaki ment6sek a l<iivetkez6 megoszlfsban fordultak el6:

i"itql*
Nincs rniniisitve
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mijszaki mentdsek kdresetei kbzdtt jelentdsen kiugrd adat a fakid6l6sek sz6ma. A tdbb.j kateg6ria
menrrf isige nem kiugr6 €rtdk a tablizatban.
Az illetdkessdgi teriilettnkdn 666 esem6nSr volt. 554 esem€n1:ndl vonult eg;'s€g a hel.r'sz-fnre' me1t 12
63
esemdny ut6lagos volt. 654 esctben I-es voli a riasAdsi fokozat, Tdriyleges kiemelt fokozatf riasztas
esetben nolt.

A

2. Jelen!6iebb kireSe{:
Nem volt.
3. ElIcnd rz,€sek; gtaltoilatok:

A KvK ellenorzesi iitemterver valanrint a fclUg-eleti jogkor alapjdn rendszeresen ellenorz6seket,
cbboi 108
szemldket r,6gezfiinli, g;'akorlatokat 6s beavatkozrlsot<at fetiiS'eltiinlq dsszesen 128 alkalommal,
6]'E-ndl.
p'itf,
db
kcitOtt.s
volt)
EIv{U+
az
€s 20 db (me11.b61,5 db 6tfog6 ei[rr6rz€s
at a Sf Utf 6s a
hi{nyoss6gok
A
fe]trirt
Je lentdsnek mondhaf6 hifnyoss[got eryetlen esetben senr tapasxalturrk.
megsziintet€,s€re minden esetben intddtcdtek az illetdkes vezet6k.

A gy'aliorlatok b6Vebben a HTP-6k beszdmol6iban vannali r€szletezle.

III. Polgfri V€deLni FeliigYel6
A KvK

illet€kess6gi teriiletdn
voltak:
al6bbiak

a Polgdr! Vddelmi Feliiryel6

legfontosabb fetadatai 2015' 6vben az

1. a telepUldsi koteles polgiri vddelmi szen ezetek szakkikdpzese, tovibbk€pz€.se; gyakorgltatiisa.,
2:. a tetoptilesi Onk4ntesls polg6ri videimi szerveze.tek megalakft{sa" rendszerle.illfto. miu$sit6
g1'akorlatdn ak megszen'ezdse,

3.
4.

k<izbidonsfgi referensekalap- is tor'6bbk6pz6se,
Iakossrlgfell'dszitdsi feiadato[

8

5. lfliB feladataiban val6 rdsn'6tel.
6. kockdzati hell,szinek, egv6b hell'ek 6s eszlidzdli polgdi'i vedelnti hatos{gi ellen6r'zdsc.
7

.

8.

kdziissigi szo1g6lat biaositr{sa

a dirikok szdmdra,

egtr'db feladatok.

1. A telepiit6si kijfeles potg6ri vddclmi szcn.ezetek szakkik6pz6seo tovibbk€pz6se, gyakoroltat{sa:

'2015-bqr vdgrehajtottuk Tar tclcpi.il6sen a mozgosiidsi g1'akorlatot es a szakkikdpzdst (21 fd); B6rna (20
f6). Bdtonl+ercnye{11 fd),Ir4iitraverebdll.(a2 fb). Sz.ir6k (32 ftt). Buj6k (25 fi6), Etes (36 i6), Somosk6rijfalu
(34 fft,.sngrijfblu (23 t6) telep0lesen a mozgrisitdii g;.'akorlatot ds a tov6bbk6pz6st. Tov6bbi 3? telepiil6sen
m e gsze rr.e zlii k a ri asztds
:

i g.vakorl atot

(55

5 fo).

2. A telepiil€si 6nk6nteses polgiri v6detmi

szeryezetek megalakitisa, t'endszerbeillitd' mindsitd

gyakorlat6nak megszen'ezdse :
7 telepiildsen (hd6iravelebdl-v, Szan'asgede, Karalcslapujto, Ipoly,tanr6c, Litke, N{ih.'ilygerge.
Egl,hdzasgergeJ alakitotrrrk me.g az iinkdntes szeryezeteket osszesen 75 foi'el. A g;akorlatokon cisszesen 71
flo vett resfi. Az dnkdntes tclepiildsi szervezetek alapveto vizk6r-elhdrit6si tevdken,vs6gre lettek kikdpezve.
3, Kiizbizton sf gi refcrensek tov{o-bkd pz6s e, alapk6;iz6se :

referensek rdszdre 5 aikalomrnal tartotnrnk felkdszitdst az aktu6lis
katasar6fa-l'€delmi feladatokkal kapcsolatosan. Tdbb alkalommal kiadvdn).'ok, segddanl'agok eljuttatrls'ival
segiretttik munkijukat. 2015. janudr 0l-en 3l fo koztriaons6gi refererrs segitette munk6nkat. Az 6v foll'am6n
tdbb,leleptildsis je.lezte, hogl'a fluktudci6 nriatt irj referens kijeltllCsdre van sziiksdg, akiknek a felkdszitdset
ds vizsgiztatisit v6gre kellett hajtanunk. 2015. novembcrben vdgrchajtomk az alapkdpzest, majd
deccmberben a vizsghztat6st 21 fbnek (ebb6l 3 fo Balassagr'armati Kirendeltsdg). Jelenlcg minden kcizds
hivatalban (l9.db), illen'e polgdmresteri hir'atalban (5 db) van legal6bb I Jb (tisszesen 40 f6) felk6szitett:
kdzbiztonsigi referens.

Ez er,ben a kiizbiztonsrigi

4. Lakossdgfclk6szit6si feladatok:

A lakcss6gfelkdszitis keret6bcn, 2014-15 tan6vben fol-vlat6dott a salgotarjfni Tancsics Gimnaziumban
2013-ban nregkezdett oktatas heti ep. alkalommal. Felkibzitettlik,a ltataSztr6favddelmi ifrfsdgi versenl,re a
csapatokaf a megyei dcint6 megrryerese utan az orszigos dont6n N6grad mery6t a kti#piskoldk kdz6a a
pdsztoi MikszAth Kilmin Liceum k6pviselte.
T6bb lakossdgi kezdem6nyezdsri, illetl'e t6rsszen'ek 6ltal kezdemenyezen rendezvdnyen vettiink r€szt,
Tdbb 6vodai csoporr ldtogatta,rnega tilzolt6 laktanl.at, Osszesen 29 alkalomrnal 2458 fb l6togat6 v€tt,fdszt a
kulonbdz6 re ndezvdnyeken.
5.

HIIB feladatriban r:ald r6szv6tel:

A HV3 bizons.'ig

iildseinek el6kdszitdsdben, v6grehajtfsaban koz-rem&kddtiink.

A KvK

illet6kess€gi

3 db H\{B katesztr6favddelmi-elniiklrelyettesi beoszt6sdt a KvK 6llomanydhen 16r'6 fotiszt
adja. A HVB iildsekre iisszedllitott el6terjeszteseioket elfogadtak, sz6beli kiegdszitdseket tett0nk a
Iegfontosabb feladatokkal kapc,solatosarr. V6gre.hajtoltuk a munkaesoponok felkiszit6s€t. Segitettfik a I{VB
ml qldjdta:slakorlatokon. Rendkiliili iil6s dssze-hiv6sdranem keriiltsorteriil-et6n ldv6

6.

Kock{zati hellgzinek, egy6b helyek.6s eszkiizdk polgrlri v6delmi hat6sdgi etlen6m€se:
O'sszese;r 283 db ellendredst hqitotfunk vegre e$'b6l!.ockaz,ati helliszin 120 db volt (narangsszin), Az

ellendrzdsek megoszliisa tznn
alSbbiak szerint alakult:

@

,,

90
60 80

1- ,Befogad#meleged6 helyek
db
2- Eletvddelnri ldtesitnrdnyek 1 db
3- Fasoiok 6 db
4- LakosJdgi riasa6 eszkoz6k 99
db
5- Teli kockdzati hell'szin 7 db
6- VizerlVezet6k 80 db
7- \rizkfr-elhfuit6si tervek 3 db
8- Vizrdrezik 27 db

I

60

?n
20
10
0

iffi

*'ffiffi&?
e

*M*
I

B

9
7. Kiizdss6gi szolg6lat biztosifSsa a di6kok sz6m{ra:

Elkeszitetttik a 201 5-'16-os tandvre szrilti Levezetdsi ten eiuket (KvK. ST HTP. P IJTP votratkozisdban)v6glehajtottuk a mentorok kijelcilesdt.

Osszesen I I K6zepiskolSval volt EMU megAllapod6sunk- A I 1 iskol6br6t 9 db az illetekess€gi
reriile.ttinkfrdzlartozolt.T illet6kessegi teriilsten kivi.ili (l db Ralassag;'anllat KvK, 1 db C1'6ngy6s KvK)' A
l.${Kl lgaz,gatti 28/2015. sz6rnri irri€zked6sc alapjdn a 2015-2016 tandvre az EMLi megallapod6sokat a
NMKI kriti nteg.

A kdzdssdgi szolfrilat teljesit6sdnek adatait az aldbbi tilbliuat muta{ia.

Teljesitett kdzdssegi szolgdlat
2l-30 ora

I I -20 6ra

t-10 ora

:

3l-40 6ra

i

4t.506ra '6ss,6;en

i
i

+!

l.

i

f6l6v

sj

18i

,il. 6Al5rr

osszesen

23

t5

204

23

I

ti

i

194

t:
t',

8

55

i

ll

*al

6l

249

A di6kok rjsszesen 1558 6nit tejesitetek.
8. Eg1'6b feladatok:

Krjzremtikodtiink az iparbiztonsfgi fcladatokban, els6sorban a vesz€l1,'es riruszallftdssal kepcsqlatos
ellenSrz6seken, valamint f,un"ae*rallilAssal kapcsolatosari-, A KrK szem€lyi illornSny{b6l 5 f6 adou
KML kdszenliti szolg6latot" az NMKI-n.
Rdszr vetrtink a kiilctnboz6 gyakorlatokon (tcirzsvezetdsi. drtesitdsi. berendeldsi, KML stb.). az OLGI
pr6bdkon. \rdgrehaitottult

a.

szirdnapr6b{kat.

T,agiai vag-vunk a leltdroz6ssal kapcsolatosan megalaliitott csoportoknak.
Segfis€get nyirjtorunk a tfrzcsapok GPS adatainak felmdr6s6ben'
a polgr{Erresterek}el 6s az dnkomldryrzati vezet6kkel. beosztottatr<-l'ial,
Folyamatosan tagjuk a kapcsolatot
-humanitfrius
izen'er"t"kkel. Jclen voltunk a kii16nb626 'kriresemdnlel"n6l,
lalamint a trirs szeivekkel,
javaslatainkkal segitetttik a drint6seik, elsd-dleges int6zlieddseik meghozatalit.
Vdgrehajtottuk a Helios rendszCr feltdltdsdvel kapcsolatos feiadatokat. illetre folyamatosan pontositottuk
a

polgdri vedelmi adattirat a SAP ONLINE rendszeren.

IV. IParbiztonsdgi FoliigYel6
kertiltek.
20 I 5. 6vben az iparbiztonsdg teriiletdn a tenrezett feladatok vdgrehajt6sra

vasirti 6s telephelyi ellen6rzdsei a
illetdkess€gi teriilet6n a l-esz611'es 6iuk szdllitisanak koz.riti,
ten ezettek s zerini, il letve ten'en feliii lettek vdgrehajtv a'
6s
sz-6mfi J60t ellenorzdsi hellszinein)
a
2015, ,evbeil a Kr-K aZ. illetdkessdgi tgtleten GeJIe336en, 2l'es
kdzuti
65"uili*lom*:il v-€grehirjtott
az illet€kess€gi'teriileten kiviil (9rsz1g9L ni*st-1-*id|rr:,q:9 1"1OfO
6nrt'
vesz€lyes
80 szallitott
ellen6rz6s sonln 961 mc96llitotlanmiuot osszesen

A K'K

l0
Ellenozott j6nnivek v€rmdnak havi elos26sa
3a{-1

?50
20c
15C

100

0

on

"*u

nuo ."""

o6r"'

..tf u$ ***r-.""S $

"*S .f"-

A veszdlyes 6rulc szdllitris6nak ellen6rzdsei a kijelolt lehetsdges ellen6rz€si ponlokorl. eis6sorban a
Ieginkribb drintett a 2l-es fibuton keriiltek v6grehajt6sra. ezek mellett tortent ellenorzds a22-es 6s a 23-as
szamfr utakon €s azok tisszek<jtd 6s bekdt6ritiain, valamint tiibb esctbcn Salg6tarjdn belteriilet6tr nrobil
ellen6rzdsek is vegrehajtasra kertiltek. Az ellenorz6sek sorin meredllapithat6. lrog-v .a kirendeltseg teriilet6t
irintrien a veszilyes 6ru szdllitas a 2l-es ritra koncentrS.l6dik- els6sorban Salg6tarj:in- Bilon-\4ercn]'e ds
Pisztd v6rosok ell6t{sa 6rdek6ben. A vesz6l}'es 6nrk.tranzitjeileggel tdi:rino sz6llitdsa a kirendeltsdg teriiletdrr
eseti jelieEi. Az ellen6rzds Sor6n sz6llitott r.esz€l;,es 6ruk iisszes nrenny,isdge 'll4.J7I kgfliter \,olt. 2015.
6vberr a leggyakrabban szillitott veszdl;,es anl.,agok a kdvetkez6k voltak:
Vesz6lyes 6ru megnevezfse

SzAttit{sck
szima

tJN 1203 Motorbenzin

20

1202 Gazolai

2l

Ui.-r\r

UN 1965,Sz€nhidrogen-g{z keverdk,
cserrpfoh'ositott m.*.n. (Al keverek)

Il

UN 3291 Nem'specifikdlt k6rhazi hulladeli
m.n.n.

5

Az ellendrz6peken kiildemd4l.darabos szillit6si rn6dban 28 esetbcnjcllemz6en grizpalackok, tartdnyban
46-szor 6ltal6ban 'Cghet6 fo15.addkok, cseppfoly6sitott g6zok, dmlesztr,-e 6 alkalonrmal 6lkl6ban kijldnf€le
hulladdkok vizsgdlat6ra keriilt sor. Szatilltalansfg I esetben kertilt feitdrasra (ttizolt6 k€sziildk hibdi.
cspntagol6eszl'62 jel6l6s. kiildemdnydarab jeltSl€s, oktatdsi igazolis, rakom{nyrdgzit6s,'narancss6rga t6bla
rdgzit4se, seriill bdrca). nrel,vnek k6vetkezrndnyekint 2.200.000. Ft birsrig keriilt kiszab6sra. A veszdl,res dru
szdllitas kdzriti eilen6rzdsei legtdbbszor a trirshatdsdgokkal (rend6rsdg, r'6mhar6s6g, kdzleked€si feliigl,elet,
nlagvar k6zrit stb.) kozosen tdrtdnt meg.

:,bae.ozes"t

w,l;"

:SADRJariivek szarna
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A KvK illet6kess€giteriiletdn a 2015, €vben veszdlles dnr telephelf iellen6rzdsdre l8 esetben kcriilt sor.
Az ellen6rzdsek kcjziil tiibti esetben a tdrshatiis6gokkal cg1,'iitt vettiink riszt. Az ellen6rzesek soriirr^ nSrolc
telephell,en a r,eszdlves 6ru sz611itds tekinlctdben hirinl'oss6g keriilt rnegillapitisra (ADR 1.3. fe,iez-ete
szcrinli bktatis hi6nva, biaorrsdgi tartdcsad6 hidnl,a) rnclynck kdvetkezrnenyekdnt 1.000,000. Ft birsdg keriilt
kiszabdsra.

tertiletdn vasuti teherforgalmi szdllftds ritk6n tdrtdrrik. 20i5. dvben a KvK
illctdkcssdgiter0letdnveszdl'ves6ruvasftiszdllitirsaegl'esctbentCIrtdnt'AK\'Krelszdrbleglialkalomnial
vetttink risz,t orszdgos Disastcr akci6 keretebeu vcszdlles 6.ru szAllitds vasirti ellen6rzdsen Dunakeszibenvalamint ktl6n engeddll5'el robb esetben keriiltek ellenorzdsek vdgreliajtdsra a Gyongl"osi KvK ds a
Kazincbarcikai KvK illet6kessdgi teriiletdn. Ossz,esen l4 r'asriti szereivenl, 220 vasutikocsija- abb6l 60 RID
hatdll,a al6 tartoz5 ellenorzdse torte.rt meg- Az ellen6rzds sor6n sziilliioft veszilyes 6r'uk dssz.es nrerrnf isdge
2.112.110 kg/liter volt. A veszdl.t,es 6ru vasriti szdllitisdnak ellen6r26se soran a szdllitdsban r€sztvevok
reszdrol eg1. vastti kocsi esetdben tort6nt hi6n1'ossd-q feltdrisra" ntelvnek k6vetkezmdn.vekdnt 300.000. Ft

A KvK illctekessdgi

b

irsrig kerii It kiszabdsra-

A KvK illet6kessdgi teriilet6it

veszdl.,.--es

6ru szallitrissal kapcsolatos balesel nem tortint.

A KvK 6llom6nrrrib6l 7 r'fo rendelkezik a veszdtyes dru koziiti sz6llitdsdnak vCgrehajt6vihoz el6irt
v6gzettsdggel (iparbiztonsdgi feliig;.elo, polgdri v6delmi feltiglal6. hat6srigi osztdly 2. f6, 2 fo KVMB'
firsparancsnok). Az ellsn6rzdsekben r4jtuk.kivi.il mindea hat6sdgi feladatot ellit6 szernely bevon6sra lieriilt.
A liat6sdgi oszt6iy ds a lijvatdsos tiizolt6 parancsnoksdgok rdsz€rol az ellen6rzdsbe bevont :illomdn,v reszdre
a herenkenti tovribbkdpzds keret€n beliil a ltdzpontilag kiadott ternatikdt alapul vdve a vesz-dllles 6ru
sz{ltitdssal kapcsolatos ismeretelcjogszab,.4llrok b6vftds6rc, az aktuilis feladatok, probl6mik megbesziles€.re
sor keriili.

hulladdkszallit6kkal kapcsolatban a szallitds vdgrehajtdsa
.Jobbig.vi ds Szarvasgedc telepiil€sckcn januirban, febru6rb,an, mdrciusban €s 6prilisban l'rarronta'eg1,szer a P
HTP ril lom6nyinak hevon 6s6'r:a I el I en Srzdsre kerti lt.

A KvK

illetdkessdgi reriiletdn

a kijeliilt

Kr.'K iltetdkessdgi teriilctin ldv6 veszilyes tizemekkel a kapcsolattadis folyamatos. A 2015' janur{r
kdvet6en a KvK illetdkessiigi feriiletdn taldlhatd veszdlyes
honapban a N6gr'6d meg,rlCt,drint6 frldrerrgd$t
-felmdrdse

A

d,rdek€ben helyszini szemldket tanottunk. Az IBIR
iiremikkel, az esetlegeil-sdriildsek, kdrok
veszdlyeS iizenekre vonatkoz6n az adatfeltOltds
i€r'o
programba-rendszerbe a hirerrdeltseg teriiletdn
ine,fO.tent, azok aktuali:ziil{sa foll'amatos, Az NMKI-val k6zdsen. az illetdkessdgi ter:iiletilnkbn ldv6
l,"rr6ly"r iizernek (Salglass Zrt ds. He-Do Kft. mel;,ek kiiszcibdrtik alattiak) iizemazonositds6ban 6s a tor'6bbi
h

at6sdgi elj 5r6sok lefoll'tatrlsf ban r6szt veft iink.

A Kr.K illetekess6gi teriiletinek vonatkozfsiiban a 2015. evben nreghatirozisra

keriilt

feladatokat

fo.lyanratosan v€geztiik. A g'orsforgalmi irthal6zatok, a 2l-es ds a 23-as fdutak tekintetdben a pihen6beiogad6 helvek. a fel-lehaJtok. alul-feliilj6r6k. valarnint a jelent6sebb kockiizati tenl'ez6k (ll6ritfrrl'6sos
teriiletek. lefagyfsra, elakad6sra kiilond'sen r:eszdll'es 0lszakasz) aktualizdiAsra keriiltek. A kdzleked6si

rin'onalak helyzet€rbl. lcgf6kdpp az elS2etesen- meghatdrozott kritikus teriiletek, vdiakozdsi helyel<
tekintetdben helf'szrni szemrel'dtelez6s megtonent.

Az id6j6r6s 6ltal jelentett vesz€ly:ekre vonatkoa$aa az IiMKI grakorlatain rpszt v-ettiink, a meghatdr.ozott
feladatokat vdgrehajtottuk. A kozrnirszolgfltat6kkal. a kapcsolattart6s, a kpzlekeddsi .fitvorralak fig'gl{5e
foll'amatosan megtdrtint" a tdli g6pszemldken r6szt vdttiink.
Felhivtuk az illetikessdgi teriileren taldlhat6 HorgAszegyesiiletek fiE'elmet. amennyiben vfzszennyeztlst
dszlelnek. azannal tajdkoztassfk a KvK-t.
Szemldt tartottunk a salg6tarj6ni Szent L6zdr lv{eg,r.'ei K6rh6z 6s a p6szt6i Szent Margit K6rhhz teriiletdn

(tartaldk energia ellitds, l6gkondiciondl{s-szell6ae$s).. A p{szt6i ds salg6larj{ni k6irdz k6plisef6jdt is
tajrikoaatnrk iz egdszsdgiifr,i tetfontoss6gir'rendszerek 6s l6tesitmdnyek azonositdsar6l, kije'lol€s6r0l 6s
v6delrn€r6l s2616 246/2Ai.5. 0X. 8.) Korm. rendeletben tal6that6 k6telezetts€.gek teljesitisdnek
sziiks6gessdg616l.

20tS. e.,mn a KvK a ldtlontoss6gt rendszerek 6s ldtesitnrdnyek azonosit6sir6i.' t<i.1etol6s6r6l 6s
vddelm€r6l s2616 2012. 6vi 'CLX\rl. torvdn;, r'alamint ktildnbdz6 .az Agazali (energi4 ag'argazdasig, vf1
egdszsdgiigl.i, p6nztig5ri) konn6nyrendeletek alapian az Agazati kijeliilb hat6sAgokt6l szaktrat6sdgi

I2
me.gk€resdst kdvetSen a jogszabilyoknak megfclelderi eiirirrunk. Pontositisra. illetve kiegdsz-itdsre keriiltek a
kritikus infrastnrktiua vddelenrmel kapcsolatos rrf ilvinta(6sban ldvo szolgdltatirk elerhetils6gei, adata.i. A

Iirfbntossdgu rendszerek es letesitmenl'ek azonositdsa:r'al ds kijeloldsdvcl kapcsolatban

a

KvK-n

a

tovdbbkepzes megtdrtint,

Az

iparbiztonsFrggat kapc5olatos feladatok v6grehajt6s{ba a polg6ri v6delmi feltig5.'elo. hat6sdgi osz.trill'
beosztottai es a kalaiztr6lar€delmi megbfzoftak is bevorrisra kcriiltek.

A 2015. €r:ber KML

parancsnoki. technikusi. .gdpjrirnrii vezetoi beosailsiiba

a KvK, 6s a ST

HTP

bcosztoft ai folvanratosan beosldsra keriilteh.

V, Hat6sfgitev6kenl,s6g

A ?015. 6,vbena lfiartegeliizds teriiletdn kitrizntt c€lok,

a

tervezett feladalok vdgrehajtdsra lier{iltek;

A hat6*igi felaiJatok elldtisasor*n a feliigiel6kkel eg,rleaen'e hajtotnrk vdgre az ellenorzeseinket melyek
sordn a HIP{k dllorndn,r'* is a lehetosegekhez mdrten igdn;,be vett0}<" els6 sorbart a KVMB-ket,
tffzolt6parancs.noko! valamint a'tiizoltdsr'ezet6ket (kimdn1.ti.izek. CO mdrgezdsek).

A kdszepl€ti szolgrifatok g5'akorlataiir r6szJ r:ettiink ds az drintett ldtesitmdnyekn6l hat6sigi ellen6rz6,st
vdgeatink, hirinl,ossAgok esetdn a sziiksdges int€zkeddseket megtettiik.

Az integrilt

hatos5gi feladatok elldt6sa sordrr megfelel6 hat6sagi konnollt gyakorottunk

a

tomegrenden'6nyek vonatkozdsdban is.

A

szakhat6s6gi feladatok ell6t6sa sorin az €rintett fe.liig"r,el6iel, ttizolt6parancsnokkal

a

sziiksdges

$zakmai konzultaci6t megtartottuli, dszrevdteleiket 6ll6sfo-elalisainkba belefoglaltuk.

,A:hatdsfgi'feladatok elldtr{sdval kapcsolatban rendszeresen tov6bbk6pzeseken vettilnk r€szt.

-

Ilat6s{gi elien6rz6sck:

o
o

Tervezett eliendrzdsek szima: 256

Ten en feliili ellen6rz6sek szama: 989

Hat6siigi elle n6rzdsek

E TervezEtt ellen6n6s
El

ferven feliili ellen6rz€s

tl tinds

Intdzked€sek:

o
,o
, e

hatdsr[gi felhivii.s: 149
hatosagikbte.lez6s; 14

tfia€dehni birsig:32

tdncos rendezvdny

IJ
Int6zked6sek

D Hat6sdgi felhivris

F Hat6sigi kdtelez6s
IT0zv6delmi birsdg

Aprilis

Tiizr,ddelrni bir:sig cjsszesen 32 esetbcn kerillt kiszabdsra 3.115.000.-Ft 6rtdkben d.ltalibarr tfizr:6delnri
szablilyok mcgsdrt6se, gondatlan vagl sz6.ndekos tiizokozds, szabill'talan belteriileti 6get6s miatf.
Eljdrisi birsdg dsszesen 25 esetben keriilt kiszabdsra 125.000..Ft ertekben ha16rid6 mulaszt6s miatt
(hatxid6ig. az iig-vfclek nem:p6toltik a hidnyossigot 6s nem mutaftak be dokunrentunrot az iigyekkel
kapcsolatban).

Szakhat6sigi iigl':

o
o
o

139

6pftdshatdsdgiengeddly:

62

telepengeddly-mflktiddsi engeddly:

46

egvdb:

JI

Eltdrdsi engeddll,': 5.db
Panaszos,ligl,: 7 db
Hat6s

igi

b-izonyih,6n1.

3

4 db keriilt kiadS,sra.

Tii:r'izsgrilatok
lezirt tfin,ingdlatok 8 db,
2016-ra ithiz6do, fol;,amatban !dr'6 1 db.
201 5-ben

VI. Feliigyeleti

A KvK e,llendrzdseii

a 201 5.

I

6s

6s ellen6rzdsi tev6kenysdg

II. fdl€r'i Vezet6i

N,f

unkateryben tert ezettek alapjr{n hajtotra r,{gre,

Az ellenlrzdsek szimdt tekinfi.'e 2015-ben dsszesen 108 ellendrzdst vigzetr a KvK az 'ST HTP-ndl €s P
HTP-n€I, valamint 1 ellenSrzdst a KvK-dn. Ezen feltil a ST HT? az E[4U-t ktttdtl 5 db O-TE-€lndl ZO
ellen6rzdsr (ebb6l 5 db dtrog6) hajtott vdgre.

Az ellen6rz6seket a.kirendeltsigrvezetd,
mtiszaki biaonsdgi tiszt hqjtotta vdgre.

a feliig'e16k,

hat6s5gi osztfl)\.ezet6, ttizoltoparancsnok

A meg6liapit6sokat, hibdk feltdrisdt is a sziiksigesjavaslatokat rninderr esetben megtettiik;
A KvK-n6l

o
r
.
"
.

az

NMKI 24 db ellen6rzdst hajtott vdgre, ebbol;

lgazgat6-hel,"-ettesi

szen'ezet: I db,

szen'ezet: I db.
Ellendrz€si Szolg6lat:
12 db,
Hat6sigi Osztdly:
9 db,
Iparbiztonsdgi flofeltigy,el6: I db.
Gazdas{gi lgh.

ds

l1
a ST
ellmorzesein feliil a p IlTp-n6l az BNf OKF N4EO 2 alkalornmal, Ni\4KI 50 alkalornnral,
I"ITp-n6l a B\{ OKf i\4EO t alkaiommal es az rr*\4Kl 57 alkalornrrral ellentirzdtt.

A KvK

A feturrt hi6n1,oss6gok nregsziiutetds6r:e mindeu esetben a sziikscgcs intizlicdest megtctttik

'

VII. HVB feladatok

6ltal nrdg 2013-ban

A.HVB katasztr6fayidelnri eln6khelyetresi feladatoli. e.lirit6sdt az NN{KI Igazgatoja
alezredes' Piszt6n Csepe
kiiclolr szern€lyek iattrlk,is jelenleg is Litjrlk el, Biitonyterenf in Farag6 Sdndoitii'
Zsolt rti. alezrcdes 6i Salg6tarj6nban Angyal Tibor tti. alez edes.

arjA16si (f6v6rosi keriileti) hivatalokr6l s2616 21,8120t2.(Vlll.i3.) Konn{nlrendclct rendezi
a
teiiilete
illetdkess€gi
illet€kcssigi szabil;,okat.'" t*ilarl"Jrnot *.gete16en a hel3.'i vddcln:i biz.ottsftg

A

j6r6sok€hoz igazodik,

Ennek megfelel$en

HVB az alibbi 8 telepiilisre
a B6tonl,terenyei
-Matramindszent,

kite'rjeti6 illetdkessiggel l6tla el
-

Mdtranov5k (2014.01.01-t6l III' Kat' os'tily'ba lett
feladatair Britonl.terenl,e, Dorogheza,
Bdtonl'teren ae'
{lsoro!va), MatraterenS'e.Ir46trarereb6ly, Nernti,.Szuh& A I-fVB szdkhelye':
Als6told. 86r. Bokor,
A p*iszt6i lr\,ts az al6bbi 26 teJepiildsre kiterjed6 illetekess6ggel l6tja el feladatait:
Gariib'
Bujik, Cser.hSlszentiv6no Cs6cse. Ecseg,. egiln6asa"ngeteg,=irdOlt* Erd6tarcsa; Fels6toll,

szir6\
Kisbigyon, tcozaia''lKot"r6, Xiatiiiz6l6s, Palotas, P5szt6, Szarras-sede,
Szurdokptisp0ki, Tar, Vanl'arc" A EVB sz6klielye: Pdsz6'
Bdryp. cered,
A Salg6tarjani HVB az alibbi 2g teleptil6sre kirerjedd illetdkesseggel 16tja el feladalait:

H6halorn. Jobbagri,

K6116,

Karancslapujto. Karancssttg'
Egl,hdzasgerge, Eles, ipql),ta{noc, Karancsalja, Karan-csb,eren:,i Kararrcskeszi,
Nagl'btuk6n1'''

fvfl$na=,. N{{traszele, Mihr{lygerge,
,
1"tatuu,
neb;irU.;i'q- iffifo, Salletarjan. Simsonh6za. Somosk6fijfalu, S6shar$6n'

Kaz{r, Kisbr[rkany, infian''an, !ftk

Nugii"r"ra,ir,

t{VB sz6khelye: Salg6tarj6n'
qlegJartotta' azo&on minderl
Mindhdrom Fl\{B az 6ves munkaterv€ben ten'ezett kett6 rendes iildsdt
az aktualis megelozd
,r.-fi* ]e* o*iint 6,s rendszeresen napirenaj ia1'ryratokat terjesfietti.iil.--t<-elp
a H\rB.€k elfogadtak' Rendkittiili
vedekezeli feladatotra i'uti ur"anlenyes fel,kesztilds= drdek€ben, *.,i1,.1
iil6s megtartds6ra nern volt szukS6g, arra nem kerijlt sor'
SziTxpogorrSr; Via16s, Zhbat, A

A HVB-ek folyamatosan kapcsolatot tartanak az orikoiminrzatokkalA beliovetkezert vcszilyhelyzetekr,Sl (pl. Ipolytarn"6i), az elhdiitdsokr6l a
lettek, sz&ks6g szerint a helyszinea tart6zkodtak

I{VB Elntikbk

t6jdlcoztatva

rel+fa1ai{<

kapcsolaios
A s:abadtdri tiizek, hanikulalhdsigriad6, tili felkesziilds 6s a hullad6kszillitdssal
fel.3{119k
mqghntfuoiott
v6erehait6sa ,ora' u-HVg-et selitselgt ti*iit, hogy az 6nkorm6nrrzatok sz61nar4
megadgtt.lrltarideig
nem mini;g hajtottak ydgr.* 1
,#].1tiil;i. iroilr"*^r.kozott,-lrogr;az onkormaniltokjavult
jelent6scn
a kapcsolanartas €s feladat vegrenajtas'
6ltal
referensek
a ietaditokat. A k6zbiaonsdgi

lvlindeg,ik HVB sz6mara rendszeresen megkiilddsrc keriiltek. ut-)-Yry i"?Y:16""t
Mrileleti Terv-ei 6s azok
pro,gn6zisai €s a bevalls r"izsg6latot, touAuua'iql4. novenrbert6l a KrK-h1l'i
ti{jdkoztatdsban
megfblel6'
Elnokok
HVB
a
v6grehajr6srir6l sz6l6 jelentdsek. Ezflltal bizrosftottuk, hogy
veszdtl'helyzeti

rdszesii Ij enek ez i rdnldan'
A. I

IVB-kel

a

KvK

6s a

Katasar6fav€delmi Elndthelyettesek jd mutrliakapcsolatot tartanak'

t1

VnI.

Pdsztdi Hivatdsos Ttizolt6-parancsnoksf g

A P HTP 29 telcptil6s els6dlcges vedelmiriil gondoskodik.
Feladataikat I gdpiinniifecskendor,el ds 5 fo napi szolgilati litszdmmal ldttdk el, valamint a tfizolt6sSgon
tfizolto-paranc-snok.ds katasztr6favedelmi megbizott teliesit m6g szolgSlatot.

Az al6bbi O'tE-tet ..van" egf iinmtikiid6si megf|lapod6s:

l.

Karancs Specirilis l\4entok OTE. nrely az egeszrneg,ve teriiletdn vr:rllalt mtikdddst. de
vel k6tcitt EMU-1.

Kiemeit kdreset

a

Sl

H'l'P-

vizsgSlt id6sz.akdlran nern tdrtdnt.

A g'r'akorlatok az dves g,r.'akorlatten'ekben me.ghatArozottak szerint keriiltek vdgrehajtasra, az-ok nrinden
esetben megfblelt 6rtdkel6st kaptak.
h

i

A rendszeres ellen6rz-esek eredrnenl,ekdnt a rnrikitd6stik folvamatosan
6n-voss6gok m e gsziinletds€re mind en esetben intdzkedds tiirtent.
2015,

janurir 0I-t6l

decembe r

3l.ig a kiivetkezd esem€nyek ttirt6ntek a P IIT=P miiktirl6si teriilet€n;

Kdresctck alaku16sa:

Miikiid6si teriileten 149 esenrdnv

tiizeset

80 db

miiszaki ment6s

69 db

beavatkozdst ig6n1'elt

i26 db

kiirkezds: el6tt felszimolt

7db

sznnddkos megtd.veszt6 jelzds

2db

t6ves jelzes

ildb

ut6lagos jelz6s

3db

tiizesct alapteriilete iisszesen

963 225 m2

iiasz:tott szerek szama

megmanteit sz.gm6lyek szSma

174 db
:

mriszaki ment6sndl

12

tiizesetn€l

0f6

fd

s6rlilt szern6lyek szf rna:
rniiszaki mentesndl

l8 f6

tiizesetndl

0fo

halott

Ez.

javul6 tendencidt mutalott' a felt6rt

em6l5'ek szima:

niiiszaki mcntdsndl

4Io

t[izesetnd,l

1f6

16

IX. Salg6tarj6ni llivat6sos Tiizolt6.parancsnoksdg
A ST HTP jelenlcg

telepiiles elsodleges r.€delmerol gondoskodik.

2J

Feladataikat 3 g6pjdnnrifecskcnd6rel, Ldtraszerrel, Vfzszrillit6rral, Erddtiizes gepjrinnfrral ds I4-18 fii
napi szol96lati ldszdnrmal ldttdk el, valarnint jelenleg a tiizoltosigon tijzolt6-parancsnok, 6rspararrcsnok trS
kettd k ata sztrtifavdd elmi megb izott telj esit md g szo I 96l atot.
Az

at

fbb i Otf..-kel van egv iittm

rlk<j

disi

me gd I lapodris

:

t. Kamncs Speci6lis MentSk OTE. melv az egdsZ nregye teriilet6n
2. Milir{ly'gerge OTE"
3. R6nafalu 6TE,
4. Salg6tarjan OTE,
5. S6s*jftlu 0TE.

r'6llalt miikriddst,

Kierne'lt:lr6reslr a r.i2sg6lt id6szakiban nem t6ndnt.

A gyakorlatok iltal6ban az dves gyakorlatten ekben meghat6rozogak szerint kerilltek l'egehajtiisia, azok
minden esetben megfelelt drt€keldst kaptak.
A rendszere-s ellen6rzdsek,eredmdnyek6nt a miikbC6siik fo$amatosan
hi6nyos sd g ok, megsz.iintetd sdre m ind en esetben int€diedds tortdnt.
2015. januf

jalul6 tendcnci6t mutatott,

r 0l-t6l dccember 3l-ig a kiivetkezd esemdnyek tdrt6ntek
teriilet6n:

Kdrcsetek alakulfsa:

264 db

nilszaki ment6s

180 db

beal'atkozdst i gdnyelt

334 db

kiirkez6s el6tt felszimolt

29 db

me

gt6r'esztd jelzes

tdb

t€r'esjelz6s

80 db

ut6lagos;ielzds

0db

ttizeset alapteriilete dsszesen
riasztott szerek szima

2141745 m2
745 db

megmentett szcm€l1ek

srlma:
niiiszaki mentisndl

13 f6

trizesetn€l

2f6

sdrtlt

szem6lrrek szima:

miiszaki mentdsndl
tiizesetndl

IITP mftkiid6si

l\{fi k(iddsi tertilcteu,444 esem6ny

tiiz€set

szdnd€kos

a ST

20 f6

4t6

halott :szem6lyek sziima:

miiszaki mentdsndl

516

tiizesehrel

1f6

a feltdrt

I7

X.

Humdn

A KvK-6n" a humdn feladatokar az N*lKI Hum6n Szolgflata vdgzi.

A beosztfsok etlitdsrihoz sziiksdges beiskoldzisohat (p1- vezetovi ktpzo, rcnd6szeti szakvizsga- VASZ,
KlvIL. nehdzg6pes. ttizolt6, nrodul I is iI.. kiilsr! ,szakrnai tov6bbkdpzesek, e-learning felkdszi.ilcsek es
vizsg6k. stb.) a Huntin Szolg6lat m€gszen ezte. mell.et az drintett szemdll,-ek elv6geaek.

A flukfu6cici fol1'anralos vo]l, de nem jelentett kimagasl6 dit€ket. A hatdsigi osztdll,nil jelenlkezd
szerndllr,6ltozdsok jelentenek problemdt, mivel itt kiemelt sz.€repe \:an a megfelelo szakmaj tudfsnaktapasz{alatnak 6s ehhez megfelel6 id6t kellerre eltcilteni az adol1 beosztrisban. Mivel ez- az eliiad6k esetibcrr
nem ral6sult meg. ezdrt ttibb figvelnet kellett es jelcnlcg is kell forditani szakmai tuddsuk fejlesztesdre. A
kdszEnldti 6llontdn1,n6l a szblgilatparancsnokok esetdben t&rinr reljes szenidll,vdltozis. itt is fokozott
figyelmer,kellett ds keli jelenleg is forditani a felkdszjiltsegiik fejlesztds6re.
Az NMKI-n rendszeresen r6szt vettiink es r.esziink a Klr{L es KMSZ k6szenl6ti sz-olgilat elLitisdban,
tovdbb6 a sz6r'ivo hell,ette.s it€sdben.
Rcndszeresen

rdszt vetthnk az egleteilistek szakmai gl,akorlatdnak biaosftasiban.

segitetriik

katasztr6far,ddclmi isrrrereteik fej lesa€s€t,
Rendszeresen r6szt vetttink a ktiidnbozd szakmai ds sporr versenyeken

. A KvK ds az ali rendelt P,.ds ST HTP-ik dllomdny6b6l 24 f6 kapott elismcrdsr (1 fb Szent Fl6ri6n
Erdernjel. 10 fb l{osies hellafildsdrt drdcmjel, I fb Szondy GJ-6rgy Dij, I fii OKF Fdigazgat6i targyiutalorn,
2 f5 Meg;ei Kozg{ilds vis{rlisi utah'5.n1:, 7 fo soron kiviili el6l6ptetds, 1 fb fizetdsi fokozatban ei6re sorolds
es 1 f6 Ev f iizolt6ja cim) kimagaslo muntriar'dgzesiik, hell'talldsuk eredmdn.vek6nt. Feg,elmi elj6r6s 4 f6
esetdben indult.
XI. Gazdasigi

A KvK-6n a gazdasdgi feladatokat az NMKI Gazdasr{gi

lgazgat6^'lrelyettesi szenezeJ Kdltsdgvet€si

Osa6lya vdgzi.
Kielnelt fig1'glmet forditottunk a kiiltsdghar6kony gazd6lkod6s eJdsegitds€re. A KvK 6s azal6 rcndelt P es
ST HTP+k teljes szem6lyi dllornrinya megfelel6en vdgrehajtja a gazdilkodassal <isszefiiggd, beosa6sdval
j6.r6 eldirdsokat, feladatokat.

Az egydni vdd6eszk6,ziik, kisg6pek feltilvizsgdlat{t rendszeresen vd.grehajtottlrk.

A Miiszaki, Biztonsigi Tisa kiemelt fig1'elmer forditott a munkavddelmi,,nliis26pi. egdszs6giigl.i €s egl'eb
r.onatkoz6 el6ir6sok v6grehajtisdra,

Az 6r'es lelt6roz6si feladatok. ruh6zati szernl6k vdgrehajtdsdban rendsz-eresen rdszt vettlink.
Az elhelyezesi kdriilnrdnl'ek javitdsa 6rdek6ben fol,vamatosan
vdgez.tiink €s jelenleg is vdgziink
-n1'arsal6-dohdn1,z6hel11
karbantartasi, feliijfidsi munkdkai (pl. r,izesblokk-ok,
irattar, fuakorlOf,a15,.a,
r,dd6ruha tarol6, ;tb.).
A koz.foglalkoztalott program keret€ben alkalmazon szern6l5,'ek a KvK ds az al6 rendelt P HTP ds ST
HTP-dk napi:tevdkerrys€gdben aktivan rdszt venek (p1. iigykezelds, k*Sunturtds. kdrletek takaritfsa, s1b.).

Az

elhelyez6si objektumokban kialakitott .,emldkszoba" litrehozdsdban aktfvan kozremiikddttink,

laktanydk teljes egiszdn van kidliit6si cmldktdr;E elhelyezve.

a

l8

XII.

Osszegz-ds

liatekon-v rnegel6zdsi feladatok v6grehajtisa. valamin-t az elh6rithatatlan kiresent€n-r'ek
vdgre
felszdmol6sa volt, enriek drlekdben 2015-ben 1245 db ellen6rz6st 6s 106 db szernl6t hajtotrunk
integrdlt hatosfgi fcladataink ell6t6sa sordn.

C6lunk

a

az al|reridelt P ,HTP 6s ST HTP-ek szakterilleti besz6inoloi berriutafiik a fenii iddsZak eli'n
(a 2015-0s
eredn6n-r,ei! anrik bizonyitjdk,lrogl.az elvirt feladatok vdgrelrajlisit eredmdn!'esen teljesite'ttfrk
ir'€rtdkelese rn€g nent kdsztilt el. folyamatban van)'
Kiemelt cdlurknak tekintjtik a magas szinvonairi szakmai munkl vigzeset, melyhez elengedhetetlen.
hog1, j6l k6pzett szakemberik leE'enek a szen/€zetben. eunek' drdekdben rendszeres tovAhbk6pzdsekel

A KvK

hajtottunk

€s

€s hajtutrk vdgre'

Az elso foku hat6s6gi ds szalihatos{gi feladatainkat a vonatkozo jogs;zaball'oknali mcgfelel6en
ell6truk. Az, ij Orsz6gos Tiizvedelmi Szabaly'zat hat611.'ba ldpisdig felkdsztilttink €s megfelcl6en
juttatjUli azt.
elsaj6tfrottuk az abtran foglaltakat, nrajd hat6lyba l€pese 6ta maximdlisan dndrryre

A

.polg6ri v€delnri tevdken5,sdgiink sorin a val6s vesz€1yek tieazonositfs6t k6vet6en azok lratdkonl'

elhdritfs{ra lrely:exiik a hangsrill't.
Kicmelt feladatunk a l6tfontoss6g6 rendszerekkel
vonatkoz6 el-iSrrisokat lefoll'latluk.

6s ldtesitm6nyekkel kapcsolatos te.end6k vd*arehajt&sa, a

szallitds"4val kapcsolatos feladatainkat
eredm6n-ve, hogy eg1're kevesebt a szab6lytalans6g. valamint a feltart

Az els6 fi:kfi hat6s6!i jogkdrv6ltozdsok miatt a lesz6\'es 6ruk
ell6ttuk, a rendszeres

"ii.n6ie..t
hi6nyossd gok ker'6sb€ sirlyosak.

cs<ikltentise,
Tor'6bbru is kiernelt feladatunk a szabadtdri veget4ci6-tiizek sz-ani6nak alacsonlan tartisa"
vigre.
hajtu[k.
en6rzdseket
hat6sagi
ell
me lynek 6rdek6ben re nds zeres

A

Jiir6si Onkdntes Menloszervezetek utan

a

Teleptil6si Onkdr:tes Mcntdcsoportok ldtrehozdsdt

kbzbiztonsiga
vdgrehajtottlk, nemzeti min6-slt6 g.,akorlataik megtdrt6ntet, glnin epdnrdny-ekdnt 3 la\ossr{u
ment6csolortokat
€s
i"fiUt Ito"-t"dett. C€lunlc, hogftovdbb fejtessitik. a rnegliv6 \{ent6szen'ezeteket
h

ozzunk l€tre tovribbi telepiildseken.

felettes ds t6rsszervekkel. rinkorm6nyzatokkal, egv6b szervezetekkel j6 rnunkakapcsolat keriilt
jelent6s mert€kben meghatrirozza,
kidpit6sre. Ez nagl,orr fontos,,mivel a KvK k6zrnegitdldsdt ez is
A Kv,K ds az ali rendelt P I{T? ds.ST HTP.6k teljes szemdll,i 6llominya dltal v6grehaitott-feladatok
jelerit6sen hozzij{rultak, hogy, a Katasztr6fav.6.de-1em szen'ezet€t6l ehdrtan - poz,itivan vLltozzo* a
teriiletCn
k6zbizt9ns6g. $zlogeniinkneli'tetjes mdrt{kben eleget tettiiilk hiszen a KvK illet€kpssdgi
€ndnyesiilt a ..Mag-r'arorszag szolEilatdban a kozbiztonsdg6rr'.

A

:

TisztElt Kepvisel6 Testirlet.

a fentiek figyelernbe vdtcl€vel kdrem a

Saig6tarj{ni

Katasztrofavedelmi Kirendeltsdg 2015. evi 6l,es tevikenl''sdg€rol szolo t6j6koztat6m tudom6sul
v€tel€tl

