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JEGYZ6K6NYV

K6sztilt: Cserh6tszentiv6n Kcizs6g OnkormSnyzata Kdpviselo-testiiletdnek 2018. Sprilis 12. napj6n
megtartott iil6s6rol.

Jelen vannak: Siraky Attila
Lord Eszter
Bal6s Istviin Andriis
B6nyey Zsolt
C servril gyi Zoltin Barnab6s

polgiirmester
alpolgiirmester
k6pviselo
kdpviselo
kdpviselo

Tan6cskoz6sijoggal rdszt vesz: N6met Beatrix allegyzo

Siraky Attila polgSrmester koszontotte a megjelenteket. Meg5llapftotta, hogy a k6pviselok koztil
mindenki megjelent, a testiilet hatirozatkepes. Megkdrdezte,hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a

k6pviselok egyet6rtenek-e, van-ejavaslat toviibbi napirendi pont felv6tel6re.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirend

1. Javaslat Cserh6tszentiv6n belteriileti csapaddkviz elvezet6se kivitelezoj6nek kiv6lasztris6ra
Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

2. Javaslat tiimogat6si ig6ny benyrijt6s6ra viz 6s csatornaszolg6ltatSs r6fordit6sinak
cscikkent6s6re.
Eloterjesdo: Siraky Attila polgSrmester

3. Javaslat a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgatoshg Salg6tarj6ni Kataszfr6fav6delmi
Kirendelts6genek 2017.6vi tev6kenys6g6rol sz616 t6j6koztat6j6nak elfogad6s6ra.
Eloterjeszto: Siraky Attila polg6rmester

4. Javaslat a Piszt6i Hivat:isos Trizolt6-parancsnoks6g 2017 6vi tev6kenys6gdrol sz6l6
besziimol6 elfogadSs6ra
Eloterjesd6: Siraky Atti la polg6rmester

5. Egyebek

1. Napirend

Cserh6tszentiviin beltertileti csapad6kviz elvezet6se kivitelezdj6nek kiv6laszt6s6ra
Eloterjeszto: Siraky Attila polg5rmester

Siraklz Attila polg6rmester tilekoztatta a k6pviselo-testiiletet, hogy a teleptildsen megval6sul6
csapad6kviz elvezet6s kivitelez6sdre az onkorminyzat aj6nlatk6rdsere ajflnlatteteli hat6rid6n beliil
2018. m6rcius 28-ig - h6rom aj6nlat drkezett( l;2;3 szimri mell6klet ), ezek az alilbbiak:

I

2.

B&B Salg6 Epitoipari 6s Kereskedelmi Kft.
3100 Salg6tarji{n, Munk6srit 5.

Nett6 aj5nlati 6ra22.563.000 Ft + 6.092.090 Ft AFA Osszesen: 28.655.391 Ft

KELI-BAU KFT
3 135 Szdcs6nyfelfalu, hrsz:35014
Nett6 aj6nlati 6ra21.112.180 Ft+ 5.700.238 Ft AFA Osszesen: 26.812.468Ft
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J GREEN-GOES KFT
2030 Erd, Bridogos u. 57.
Neft6 aj6nlati 6ra22.151 .000 Ft + 5.980.770 Ft AFA Osszesen: 28.131 .110 Ft

Az onkormiinyzat ajinlatkdrdse tartalmazta, hogy az aj6nlattevok koztil - azonos tartalmri aj6nlatok
eset6n - a kedvezobb 6r[ ajiinlattevovel kiv6nunk szerzod6st kotni.

A benyrijtott aj6nlatok koziil a KELI-BAU KFT adta a legalacsonyabb ajinlati 6rat, ezSrt a
Polgilrmester javasolta, hogy ezt a KFT-t bizzik meg a kivitelez6ssel.

A polgrirmester k6rte az dszrevdleleket hozziisz6l6sokat a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek a polgilrmester javaslatrlval 6s egyhangflag - 5 igen
szavazatlal - az alihbi hatirozatothozta:

Cserhitszentivin Ktizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
15/2018.(IV. 12.) sz6rylfi hatfltpzatq
Cserhitszentivin belteriilet csapad6kviz elvezet6se kivitelez6j6nek kivtilasztfsa

Cserhiitszentiviin Kozseg 6nkorm6nyzata K6pviselo-testlilete, mint dont6shoz6
testiilet figy hatirozott, hogy a Cserhritszentiv6n belteriilet csapad6kviz elvezet6s6nek
kivitelezds6vel a legkedvezobb riraj6nlatot tevo a KELI-BAU Kft-t (3 135

Sz6cs6nyfelfalu, Hrsz: 3 50 I 4.) bizza meg.

Cserh6tszentiv5n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete felhatalmazta a
polg6rmesteft a tov6bbi sziiks6ges int6zkeddsek megt6tel6vel.

Hatdrido: 6rtelemszeni
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

2. Napirend

Javaslat t6mogat6si ig6ny benyrijt6s6ra vfz 6s csatornaszolgiitatirs r6fordit6sinak cscikkent6s6re.
Eloterjesx5: Siraky Attila polg6rmester

Siraklz Attila polgSrmester elmondta, hogy megjelent a 2018. 6vi lakossiigi viz-6s csatornaszolg6ltat6s

- timogatirs ig6nyl6s6nek ds elbir5lSs6nak r6szletes felt6teleirol sz6l6 piiyitzati kiir6s. A piiyinati
kiir6sban vizikozmi rendszerenkdnt van lehetos6g gesztor onkorm6nyzat kijelol6s6re, azonban ez
bonyolultt6 tennd a piiyizat lebonyolit6siit, emiatt ugyanrigy, mint tavaly minden egyes
onkorminyzatnak ktilon-ktilon kell az ig6nyt benyrijtania. Testtileti hatitrozatot kell hozni az iillami
t6mogatSsi ig6ny benyfjt6sr6l.

A megktldotthatfirozat mintrit a polg6rmester ismertette a kdpviselokkel.

K6rte a jelenl6vSk 6szrev6teleit, hozziszolisait a napirendi ponttal kapcsolatban

A kdpviselok rdsz6rol dszrevdtel, hozzitszolils nem hangzott el.

A k6pviselo-testiilet egyhangilag - 5 igen szavazaltal - az altl}bihattrozatothozta:

Cserhitszentivin Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
16 /20 18.(lY .12.1 szhmi hathrozatt
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Siraklz Attila polg6rmester elmondta, hogy az elozo napirendi ponthoz hasonl6an a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 eloterjesa6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmilnyozhatta ( 5. szrlmri
mell6klet ). A P6szt6i Hivat6sos Tizoltoparancsnoks6g 2017. 6ves tev6kenys6g6nek beszilmol6j6hoz
kii loncisebb hozztfizni val6j a nincs.
A polg6rmester elmondta azt is, hogy a megktildritt kis6r6 levdl szerint a kirendelts6g vezeto k6rte,
lrogy a napirendi pontok tirgyalisira kiildjenek neki meghiv6t annak 6rdek6ben, hogy sz6beli
kieg6szitdst tudjon tenni a besz6mol6val kapcsolatban. A polgiirmester szerint atiljekoztat6k 6tfog6an
tartalmaztirk a2011.6vi tev6kenys6giiket, ezdrtnem ig6nyelt6k a sz6beli tillkoaatist

A k6pviselo-testii let egyhangrilag - 5 igen szavazal-Lal - az alitbbi hatfrozatot horta:

Cserhitszentivin Ktizs6s 6nkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek
18/2018.flV.12.) sz{mri hatirozata
a Piszt6i Hivatisos Tiizolt6parancsnoksdg 2017. 6ves tev6kenys6g6r6l sz6l6
besz6mo16 elfogadis616l.

Cserhiitszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete tgy hatilrozott, hogy a
csatolt 5. szimri mell6klet szerint elfogadja a Pbszitoi Hivat6sos Trizolt6-
parancsnoks69 2017. 6ves tevdkenys6g6rol sz6l6 besz6mol6j6t.

A kdpviselStestiilet felhatalmazza a polgilrmestert, hogy t6j6koztassa a N6grrid Megyei
Katasztr6fav6delmi lgazgatosirg Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi Kirendelts6g6nek
kirendelts6g-vezetojet a testtilet dont6s6rol, 6s a tovribbi sztks6ges int6zked6seket
tegye meg.

Hat6rido: drtelemszerti
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

5. Napirend

Egyebek

Siraky Attila polg6rmester az alirbbiakrol tijdkonatta a k6pviselS-testtiletet:

ittszivirog. Szakemberek azt tan6csolt6k neki, hogy hivatalosan is k6rjen katasztr6fav6delmet.
A Katasztr6fa v6delem szakemberei 2018.6prilis 8-rin kint voltak a helyszinen, ahol
megvizsg6lt irk az adott teriiletet. Szakv6lem6nytiket megkii ldik.

kormSnyhivatalt6l. Hat5ridS hosszabbitrlst k6rtek az abban szereplo jogszab6lys6rtdsek
megsztintet6s6re. 2018. mSjus 5 -ig kaptak hat6rido hosszabbit6st.

kdt aut6 elf6r egymris mellett, ezdrt is ragaszkodnak a tertilethez.

Als6told 6s Koz6rd is elfogadta.

Tobb napirend nem volt, egydb k6rdds, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgdrmester [r megkoszonte az
aktiv r6szv6telt, s az til6st bezirta.

b
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a timogatisi ig6ny benyrfijtisa viz 6s csatornaszolgiltatrls riforditisainak
cstikkent6s6re.

Cserh6tszentiviin Kozs6g Onkorminyzata K6pviselo{esttilete dontott abban, hogy
2018. 6vre vonatkoz6an a lakossiigi ivoviz ds csatornaszolg6ltat6s r6fordit6sainak
csokkentesdre tiimo gat6s i k6relmet kivrin benyrijtan i.
K6pviselo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert a vonatkoz6 rendelet piiyizathoz
szti ks6 ge s me I I 6k I ete i nek, ny i I atko zatainak al6ir i,sir a.

Hat6rido: azonnal, illetve folyamatos
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

3.Napirend

Javaslat a N6grid Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6sig Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi
Kirendeltsdg6nek 20 I 7. 6vi tev6kenys6g6rol sz616 t6j6ko ztatojilnak elfogadilsSra.
Eloterjeszto: S iraky Atti la polgrlrmester

Sirak), Attila polg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz tartozi eloterjeszt6st (4. sz6mri
mell6klet ) a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmSnyozhatta.
A polg6rmester ismertette a N,6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6sig Salg6tarj6ni
Katasztr6fav6delmi Kirendeltsdge 2017. tev6kenys6g6rol sz616 ti$ekoztatot melyet javasolt
elfogad6srlra a K6pviselo-testiiletnek.

K6rte a jelenl6vok 6szrev6teleit, hozzirszol|sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6-testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester el6terjeszt6sdvel 6s egyhangrilag - 5 igen
szavazallal - az ali.ll,bi hat6rozatot horta:.

Cserhitszentivin Ktizs6s 6n K6nvisel6-testiilet6nek
17 12018.(lV. I 2.) szdmri ha!flrpzata
N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6sig Salg6tarjini Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6 ge 2017 . 6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6 tdj 6ko ztat6 elfogad6s6r6l

CserhStszentiv6n Kozs6g Onkorm6ny zata K6pviselo-testtilete tgy hatirozott, hogy a
csatolt 4. szimri mell6klet szerint elfogadja a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi
lgazgatosirg Salg6tarj6ni Katasztr6favddelmiKirendelts6ge20lT.6vi tev6kenys6g6r6l
sz6l6 tij6koztat6t.

A k6pviselo-testtilet felhatalmazza a polgirrmesteft, hogy t6jdkoztassa a N6gr6d
Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6sig Salg6tarj6ni Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6g6nek kirendelts6g-vezetojet a testtilet dont6s6r5l, 6s a tovSbbi sztiks6ges
intdzked6seket tegye meg.

Hat6rido: drtelemszerii
Felelos: Siraky Attila polg6rmester

4. Napirend

Javaslat a Pisztoi Hivat6sos Tizolt6-parancsnoks6g 2017 evi tev6kenysdg6rSl sz6l6 besz6mol6
elfogad6srira
Eloterieszto: Siraky Atti la polg6rmester
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Cserh6tszentivSn Krjzsdg Onkormiinyzata
3066 Cserh6tszentiv6n. Kossuth utca I.
Telefon: (32) 352-056
Fax: (32) 382-026
e-mai I :csivan.korj egyzoseg@gmai l.com.

Meghiv6

Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXIX. tdrvdny 45. g-dban foglaltak
alapjin Cserhiitszentiv6n Kozs6g 6nkormdnyzataKepviselo-testtilet6nek iil6s6t

2018. inrilis 12. naniin ( cstittirttiktin ) 11.00 6rhra

a Kultrirh6z kisterm6be ( 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth utca 31. ) osszehfvom

Napirendi iavaslat:

I . Cserh6tszentiv6n beltertileti csapad6kviz elvezet6se kivitelezoj6nek kiviilaszt6sa
Eloterieszto: Siraky Attila polgirmester

2. Javaslat a N6gr6d Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgatosirg Salg6tarjSni Katasztr6fav6delmi
Kirendelts6g6nek 2017.6vi tev6kenys6g6rol sz6l6 t6j6koztatojilnak elfogadSs6ra.

Eloterj eszto: Siraky Atti la polg6rmester

3. Javaslat a Pisztoi Hivat6sos Tiizolt6-parancsnoks6g 2011 6vi tev6kenys6g6rol sz6l6

besz5mo16 elfogad6sSra
EloterjesaS: Siraky Attila polgArmester

4. Egyebek

Megjelen6s6re, aktiv kozremiik<jd6s6re felt6tlen sz6mitok

Cserh6tszentiv6n, 2018. Sprilis 9

Ktp
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JELf,NLETI iv

CserhStszentivfn Kdzseg Onkorm6nyzata Kepvisel6-testi.iletenek 2018. iprilis 12. napjtm
megtartott testtileti tiles6r6l

Siraki Attila polgiirmester

Lord Eszter alpolg6rmester

Bal6s Istv6n Andr6s k6pvisel6

B6nyey Zsolt

Cservolgyi Zoltin Barnabds

Tan6cskoziisi j oggal meghivottak

N6met Beatrix aljegyzo

dr. Turza Csaba Jozsef jegyz6

Lako ss6-e r6sz6r6l megj elentek

D
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l.atAtu,i utbrcWJ

BaB SALGO Epit6ipori 6,s Kereskedelmi Kft.
3100 Salg6tarjdn, Munk6s irt 5.

Tel. / Fax: 06-32-416-576 E-mail: iroda@bbsalgo.hu

Cserh6tszentiv6n Kdzs6g Onkorm6nyzata
3066 Cserh6tszentivS:n,,
Kossuth rit l.

Targy : .{.j6nlat megktild6se

Tisztelt Cim!

Ezuton melldkelve megktildjiik draj6nlatunkat a,,Cserh6tszentiv6n vizrendezese" cimu projektre.

Kelt: Salgotarjin, 201 8. m6rcius 23

E&E
Tisztelettel: Epitlipai

31 00

Bodn6r B6la
B&B SALGO K11.

Irlunkiis 0r 5.
Ktt.



raj5nlat

vdllalom, valamint a tev6kenys6g v6gz6s6re jogosultsaggal rendelkezem. Ajdnlat 6rv6nyessege: 60 naptdri nap.

felt6telek

6s Koroskedelmi Kft,

Cserhdtszentivdn Ktizs6g 6nkormdnyzata

3065 Cserhdtszentivdn Kossuth rlt 1.

Siraky Attila polgdrmester

B&B SALG6 Kft.

3100 Salgotarjdn, Munkds rit 5.

lf . Bodndr B6la

13932662-2-12

www.bbsalgo.hu

Kelt: Salg6tarjdn, 201 8.03.23.

Ad&st5m:
[4unkA s
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M u n kav6gzrs rtivid le[r6 s-a Mennyis69 Egys6g Egys69{r (nett6) Ktilts6g dsszesen (nett6)

Cserh6tszentiv:ln, R6k6czi riti burkolt 6rok 6pit6s

1 Arok kdburkolat bont6sa 8 m3 8 750,00 Ft 70 000,00 Ft

33,6 m3 7 000,00 Ft 235 200,00 Fr

J Arok 6gyazati r6teg kdszitdse 33,6 m3 9 500,00 Ft 3 19 200,00 Ft

4 TB60/1 00/80 elemek elhelyez6se, energiatdrokkel 350 fm 45 000,00 Ft 15 750 000,00 Ft

5 TB60/1 00/80 l6pcs6zdse 80 fm i5 000.00 Ft 1 200 000,00 Ft

5 fm 19 500,00 Ft 97 500,00 Ft

7 PRT 30/30/50 6rokburkol6 elem SC 10 fm 22 000,00 Ft 1 s40 000,00 Ft

8 Ztzofiko feltoltds k6szit6se 30 m3 9 500,00 Ft 285 000,00 Ft

9 Vabeton iszapfog6 6pitdse 1 db 370 000,00 Ft 370 000,00 Ft

10 6thidal6s 4 db 88 000,00 Fr 352 000,00 Ft

11 Olajfog6 1 db 1 300 000,00 Ft 1 300 000,00 Ft

t2 Patakmeder mellett tereprendezds g6pi munka 2 m3 7 200,00 Ft r 4 400,00 Ft

13 Tereprendez6s, fi.ivesftds 120 10m2 3 000,00 Ft 360 000,00 Ft

t4 rit alatti 6tereszek tisztit6sa 16 fm 10 000,00 Ft 160 000,00 Ft

15 Epit6s alatti forgal omtechnika I kdszlet 140 000,00 Ft 140 000,00 Ft

16 la 1 db 130 000,00 Ft 130 000,00 Ft

11 letek 24 ora l0 000,00 Ft 240 000,00 Ft

22 563 300,00 Ft
6 092 091,00 Ft

28 655 391,00 Ft

en nett6

27oh Afa

Mindcisszesen

E&B $ALGO
Ii@Peaer{.tr tffffi$skede/mi Kft.

Kelt: Salgotarjdn, 2018.03.23. tp

Ad6szdm: 1

,.:.
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O lfe elem teherbir6 lefed6se rit alatt
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KELX.tsAU KFT"

3X35 SZECSENYF'ELFALU, HRSZ. 35014.

ADOszAm: Mzgstss-z-rz
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AR.AJANLATA

A TOP -2.1.3-1s-NG1 -201 6-000AT azanosit6 sz6mu

,, Cserhatsze ntiv 6n vizren d eztise"

cim ii proj ekt tdrgydban

C serhdtszentivdt n Ktiz sdg On ko rmd nyzata
Siraky Attila

Patgdrmester 0r
resz6re

3066 Cserhdtszentiv6n, Kossuth rit 1.
e-mai I : csivAn, korje.g y"zoseq @ gmai I.com
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Ajdnlatkerd neve: GerhrtszentivJ$ K6zs6t onkor,q{nyzata

Aj ii nl atk6rci sz€kh elye : 3065 Cserh,ts2entlvin Kossuth Ut 1'

Hivatalos k6pviseld neve: Siraky Attlla pofg{rmester

Ajdniattevd neve: KELI.BAU Kft.

31 35 Szdcsdnyfelfalu, HRSZ: 350/4.Ajdnlattev6 sz6kheiye:

Mester Henrik Mikl6sHivatalos k6pviselS neve:

Ajiinlattev6 ad6szdma: 14299083-2-12

Honlap el6rhet6sdge (ha van)

vdllalom, valamint a tevdkanys6g vegzes6re jogssultsdggal rendelkezem. Ajenlat 6rv6nyessdge: 60 naptari nap.

Kelt: Szdcs6nyfelfalu, 2018. m{rcius 20. Addszdrn:

1
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Ktilts€g tisszesen (n*tt6)Egys6gdr (nett6)Egys6gMennyis69Ssz. Munkav6gz6s rtivid leirisa

Cserh{tszenti
64 000,00 Ftm3 8 000,00 Ft8

1 rok k6 lat bontasa
228 480,00 Ft6 800,00 Ftm333,62 Fold 6rok fukorkiszedds

03029 000,00 Fr33,6 m3J k6szitese
1442 000,00 Frfm3504 TB60i 100/80 elemek elhelyezdse,

fin805 TB60/100/80
85 000,00 rtfrn56 'IB elem teherbir6 Iefeddse ut alatt

12A70 fm7 elemT 30/30/50 6rokburko
27?.500,00 Ftm3 9 250,00 xt308 'Z1zotlko t'e1t6ltes k6szit6se
3't0374I db9 V eton

db410 Iviederelem 6thidal6s vasbeton fodemrnel
1 FtT1 db11

m312
2 500,00 Ft120 10rn2l3 flivesitesT

144,000,00 Ftfm 9 000,00 FtL(i4 ldvo ut alatti Stereszek tisztit6sa
125 000,00 Ftk6szlet 125 000,00 Ft115 Lli t.s at aiii iorgalomtechniki
I l5 000,00 Fr115db116 ektdbla kihelyezdse

824 or&Kdzmli szakfel Ugyeletek11

2l7o/o Afa:

Mind6sszesen:

2

wb

1 280 000,00 F'

Oiaifoe6 miit6rgy dpitdse
7 000,00 I)

196 800,00 F

Ll,ltn 180,00 Fr

5 700 288,60 F

26 812.468,60 F



I 6. A"c.^{i ruttl"g'u-lotoL
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rraj6nlat

Cserhdtszentivdn Ktizs69 6nkormdnyzata

3066 Cserhdtszentivdn Kossuth dt 1.

Siraky Attlla polgCrmester

GREEN-GOES KFT

2O3O Erd, Bddogos u. 57

Sz6nt6 Csaba

14651 018-2-13

vdllalom, valamint a tev6kenys6g v6gz6s6re jogosultsdggal rendelkezem. Ajiinlat 6rv6nyess6ge: 60 napt6ri nap.

OES I(['T.
u.57

Adoszfrn: 11

Banksz6mlasz6m:
{ } .i n fca6\2erfi ar*&6 g 5 | -49020412

PH.

Kelt: Erd, 2018. m6rcius 23.
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Cserhftszentivdn, R6k6czi riti burkolt 6rok 6pit6s

1 Arok koburkolat bont6sa 8 m3 8 600,00 Ft 68 800,00 Ft

2 Fciid 6rok ttikcirkiszedds 33,6 m3 7 000,00 Ft 235 200,00Ft

3 Arok iryyazati r6teg kdszit6se 33,6 m3 10 000,00 Ft 336 000,00 Ft

4 TB60/1 00/80 elemek elhelyez6se, energiat6r6kkel 350 fm 43 500,00 Ft t5 225 000,00 Ft

5 TB60/1 00/80 l6pcs6z6se 80 fm 16 000,00 Ft 1 280 000,00 Ft

6 TB elem teherbir6 lefed6se tfialatt 5 fm 20 000,00 Ft 100 000,00 Ft

7 PRT 30/30/50 Srokburkol6 elem 6pit6se 70 fm 24 000,00 Ft 1 680 000,00 Ft

B Z'lzottko feltoltd s kd szitdse 30 m3 9 000,00 Ft 270 000,00 Ft

9 Vabeton iszapfog6 6pit6se 1 db 380 000,00 Ft 380 000,00 Ft
10 Mederelem 6thidalis vasbeton fod6mmel 4 db 90 000,00 Ft 360 000,00 Ft
il rit6se 1 db I 250 000,00 Ft I 250 000,00 Ft
12 2 m3 7 000,00 Ft 14 000,00 Ft

i3 Tereprendez6s, fiivesit6s 120 l0m2 2 500,00 Ft 300 000,00 Ft

14 Megl6v6 [t alatti 6tereszek tisztit6sa t6 fm 9 000,00 Ft 144 000,00 Ft

15 alatti 1 kdszlet 145 000,00 Ft 145 000,00 Ft

16 Proj ekt6bla kihelyez6se I db 135 000,00 Ft 135 000,00 Ft
t7 Krizmu szakfeltigyeletek 24 6ra 9 500,00 Ft 228 000,00 Ft

22151000,00 tr't

5 980 770,00 Ft

28131770,00Ft

nett6

27% Afa:

Minddsszesen:
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u. $?.

Ad6szfm:116
Banksz6mlaszhm:
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Patakmeder mellett tereprendez6s g6pi munka
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I. Bevczct6s

A N6grr{d Meg,ei Kataszh6favddelmi lgazgatos(g (tovr{bbiakban: NMKD Salg6tarj6ni
Katasztr6favddelmi Kirendeltsdg (tov5bbiakban: KvK) tevdkenysdgdt, a szervezetet 6rint6
jogszab6lyok, a Behigyminisztdrium Orszagos Katasztr6fav6delmi Foigazgatosirg (tovSbbiakban: BM
OKF) 6s az NMKI 6s a KvK normativ6i, valamint a BM OK-F 6ltal j6vfiagyott Szervezeti 6s

Miikoddsi Szabilyzata (tov6bbiakban: SZMSZ), a KvK iigyrendje, valamint a munkatervei alapj6n
v|gezte.

A KvK illet6kess6gi teriilet6hez 3 j6rr4s (B6tonyterenyei, Pbsztli ds Salgota{6ni), osszesen 63
telepiil6s tarlozlk, ahol ell6tjuk az els6fokri integrSlt hat5srlgi tev6kenysdget.

A 2011-es dvben tovr{fbra is kiemelt feladat volt az integr6lt katasztr6favddelmi hat6srigi tevdkenysdg
er6sit6se, mely 6ltal hat6kony feltigyeleti rendszer miikddtetds6t vegezzrtk sziiksdg szerint az erintett
t6rsszervek, t6rshat6srigok bevondsrlval egnittes ellen6rz6sek lefolytat6s6val, tov6bbri a kdszenl6ti
6llomr{ny eredm6nyes felkdszitdse ezen feladatokban val6 kozremiikod6sre ds a k6.resem6nyek
szakszerti felszarnolisara.

A 2017-es dvben a Katasztr6fav6delem ism6telten a hat6kony megel6z6sre helyezte a hangsrilyt.
Ennek megfeleloen a tudatos veszdlyhelyznt-megel6zesi tev6kenysdg, AzAz. a veszdlyforriisok tovrlbbi
beazonos(tdsa (p1. a vizelvezetl 6rkok, szabadt6ri trizesetek helyszinei, vesz6lyes kdmdnyek, stb.) es
elh6ritdsa is v6gre lett hajwa azintegrSlt hat6s6gi feladatok kdvetkezetesjogszab6ly-alkalmazisa iltal.

C6lkitiiz6s volt a vezetdi- iriinyit6i tev6kenys6g javitisan a tanu16 ifius6g k6z6ss6gi szolgalatba td,rtdn6
bevon6s6nak novel6se, az cink6ntes anolto ds polgari v6delmi mozgalom er6sit6se, a vddelmi
i.gazgatds vezetdsi k6pess6gdnek fejlesztdse, a szirvezeti 6s az egy6ni ieljesitn6nyc6lok teljesiil6si
hatrisfok6nak noveldse 6s az 6llomany motivdlasa, napi tovibbk6pzesenek korszertisit6se.

A k6m6ny"ttizekkel, a sz6n-monoxidmdrgez6ssel 6s a sormunk6val kapcsolatos hat6s6gi jogkor
alkalmazdsa2AlT-ben is kiemelt jelent6sdgii 6s mennyis6gii feladat volt. Sajnos naryon sok k6m6ny
tov6bbra sern felel meg az el6frasoknalg ezdltal eletvesz6lyes illapotirak. A k6m6nyek feliilvizsgrilat6t
v€gz6 szervezetekkel napi munkakapcsolat lett kialakitva. Ennek eredmdnyek6nt azonnali v6gz6ssel,
illetve hatfuoz,atok kiadrisdval megtiltothrk a veszdlyes kimdnyek hasmdlatAt a sziiksdges javitrisi
munkiilatok vdgrehajtris6ig. 2017-ben a lakossrig rdszdre a BM OKF GazAasigi Ell6t6 Kozpont litja el
a k6m6nytisztitr{si 6s feltilvizsg6lati feladatokat.

A KvK szitmirakitiiztitt szervezeti teljesiffir6ny-kdvetelm6nyeket maraddktalanul teljesitettiik.

A kozbiaons:lg novel6se 6rdek6ben a Katasztr6favidelmi 6rs_ (tovdbbiakban: KvO) program N6gr6d
megy6ben a B6tonyterenyei KvO (tov6bbiakban: BT fv61 tetrenozisitval mix- lezirult (2016.
augusztus 0l-tol miikddik). A KvO-k miikod6sdvel bizositott, hory a vonuliibi id6ket ldnyegesen
cstikkenteni lehetett, ezirltal a beavatkoz6 er6k koribban 6rnek a krlresetek helyszin6re,
eredmdnyesebben tudj6k menteni a bajban ldv6k 6let6t, testi 6ps6g6t 6s anyagi javaikat. A tffzolt6-
parancsnoksAgok 6s a Kv6-k mfikdd6si tertiletei ennek megfelel6en lettek kijel'Olve. A KvK-nak a
Paszt6i Hivatiisos Trizolto.parancsnoksdg (tovribbiakban: P HTP), valamint a Salg6tarjfni Hivat6sos
Tiizolt6-parancsnoksrlg (tov6bbiakban: ST HTP) 6s annak BT Kv6-je van azal6rendeltsdgdben.

A Helyi Vddelmi Bizotts6gok (tov6bbiakban: IIVB) kataszh6fav6delmi elndkhelyettesi feladatok
ellAtrisrin6l szem6lyi vitkozAs nem ttlrtdnt, a NMKI lgazgat6ja riltal mdg 2013-ban kijeldtt szem6lyek
litjak el tovdbbra is ezen beoszt6sokat, B6tonytereny6n Farag6 S6ndor tfi. alezredes, Prisa6n Csdpe
Zsoltti. alezredes 6s Salg6tarjanban Angyal Tibor t[. alezredrs.

A ST HTP ntj6n elkittuk az erytittrnrikrid6si meg6llapoddst k6tdtt (tovdbbiakban: eVfq 7 db 6nk6ntes
tiznlt6 eryesiilet (tov6bbiakban: OTE) szakmai feltigyeleti ellen6rz6s6t, tevdkenys6giik segit6s6t.

Mindennapos feladatainkat azMSZEN ISO 9001:2009 szabvdny szerint kialakitott min6sdgir6nyit6si
rendszer betartSs5val Littuk el,

Cim; 3100 Salg6tarj6n, Szent F16ri5n t6r l.
Telefon: +36 (32) 4Ii-400 Pax; +36 QZ) 4ll-400

E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu @ffi
,,4*br,rrrJ

ly.I.90{1., ri3^a}$:utr.r(..1)



4

Nagy figyelmet forditottunk a teljes szem6lyi rillom6ny hivatiistudatAnak er6sit6s6re, az egys6ges
csapatszellem kialakitrlsrira, a szakmai kompetenci6k ncivelesirc, valamint az itllomilny eg6szs6giigyi
6llapot6nak meg6rz6s6re, javitisdra, ennek drdekdben nagyon sok spoftrendezvenyen vettiink rdszt.

II. Tiizolt6s6gi Feliigyel6

1. KSfesetek alakulisa:

Az illet6kess6gi teriiletiinkcin az eseminyek szdzal{kos ar6nyrit tekintve 63 %o volt tfizeset 6s 37 Yo

miiszaki ment6s. A 1021 esemdny '16,5 o/o-a beavatkozSst ig6nyelt, 7 Yoki6rkezes elott felszamolt, 0,5

%oszinddkosanmegt6ves*ojelzns,l4,5Yot6vesjelz6s 6sl,5oh ut6lagosjelz6svolt.

2017 . jarrutr 0 I -t6l december 3 1 -ig a krivetkez6 esemdnyek tdrt6ntek a KvK teriilet6n :

Illet6kess6gi teriilet6n: Mrikod6si teriilet6n:

Esem6ny: t02t 94L
ebb5l tiizeset: 648 580

ebbdi miiszaki ment6s: 373 361

beavatkoz{st ig6nyelt: 787 723
ebb6l tiizeset: 468 414
ebb<51mfiszaki ment6s: 3I3 309

ki6rkez6s el6tt felszdmolt: 72 59

szrind6kosan megt6veszt6 jelz6s: 6 5

t6ves ielzr6s: 148 140

ut6lagos jelz6s: l4 l4
tftzeset alaptenilete: 5 993 193 m'z

599,31Ha
4 664 3B r*
466,43Ha

riasztrisi fokozat I-es: 1004 925
riasztr{s i fokozat II-es : 2

riasztdsi fokozat III-as : 0 0

riasztr{si fokozat fV-es 0 0

riaszkisi fokozat V-ris 0 0

ezekb5l riaszt6si fokozat Kiemelt: 54 47
riasztott szerek szttma: 1326 1223

mesmentett szem6lyek szima miiszaki ment6sn6l: 42 43

tfizesetn6l; 40 40

s6rfilt szem6lyek szdma mfiszaki mentesn6l: 77 74
tfizesetn6l: 10 10

halott szem6lyek szfima mffszaki mentesn6l: 8 8

tiizesetn6l: I 2
lak6stfiz: t29 124

k6mdnytiiz 45 42

sztbadtdri{uz: 295

szabadt6ri tiizb6l erd6- 6s vegetSci6hiz: 259 218
v6lelmezett szrind6kossSg : 8 7

tuzvizsgLlat indult: t2 11

OTE beavatkoz6s: s6 48

onkdntes ment6szervezet beavatkozds: 18 l9
be6pitett tizielzb berendez6s t6ves jelzdse (vonul6st igdnyl6): 97 98

Cim: 3100 Salg6tarj6n, Szent Fl6ri6n t6r 1.

Telefon: +36 (32) 4l1400 Fa:<: +36 (32) 411-400
E-mail : salgotarjankk.tit@katved.gov.hu
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A tiizesetek a kijvetkez6 megoszl6sban fordultak el6:

A tiizesetek szitrna kdz6ttjelentrisen kiugr6 adat a hizesetek szabad teriileten kateg6ria 6s az otthon
jellegii l6tesitmdny, ha nem szimoljuk a nincs min6sitve kateg6ri6t. A tdbbi kateg6ria mennyis6ge
nem kiugr5 6rl6k atfiblazatban.

A mfiszaki mentdsek a k6vetkezi megosd6sban fordultak el6:

izk{rok

A mfiszaki ment6sek karesetei k<izdtt jelent6sen kiugr6 adat az egy6b, a fakidbldsek 6s a kdzuti baleset
kateg6ri6nak szAma. A tdbbi kateg6ria mennyis6ge nem kiugr6 6rtdk a tihllzatban.

73

Cfm: 3100 Salg6tarjiq Szent Fl6ri6n tdr l.
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2. Jele n t6seb b-bri resJt :

M6rcius 03-6n Priszt6n, az egyik iizemben az ijrzemesz elsti enrclctdn 4 nlgyzetmdter alaptertiletu zbrt
fest6kkamrriban festdkpor bebzolt. Az tzem fiisttel telitodcjtt, az egys6g 8 dolgoz6t kimenekitett. A
be6pitett olt6berendez6s a tirzet eloltotta. Az egys6g az izzitst megsztintetle, az lpid,letet lfiszelloztette.
Piszto/Z}-as a helyszinen tart6zkodott. A termelds iranyit6 figyelmdt felhfvtuk, hogy az iizemben az

eiektromos 6rarn visszakapcsol6sa csak rendszer feliilvizsgrilata utiin val6sulhat meg. A helyszinre
vonult: Pitszto/l,Bifionyfl,Tarjitn/I, Gydnryos/l, TarjiLn/Letra,TarjitnNizszAllit6 6s N6gr6d KMSZ.
Riaszt6si fokozat II-es Kiemelt volt.

M5rcius 30-an Palotr6son egy kb. 50 m2-es melldk6piilet, amely rdszben f6m, fa 6s t6gla oldalfalazatu
ds tet6szerkezetfivolt. Az 6prilet teljes terjedelm6ben 6gett, amelyben 4 db ll,5 kg-os pb gfzpalack
volt, melyb6l 3db felrobbant, ldb h6terhel6st szenvedett. A ttz titerjedt a lak66ptilet tetoszerkezetdre
6s a tet6t6rbedpitdsre. Az alaptertilete kb. 6x8 m6ter volt, ami teljes terjedelmdben 6gett. A tiiz
keletkez6si oka v6lelmezetten elektromos energia. Ahelyszinre vonult: Pdsn6ll, Bercelll 6s a KSM
6TE-t6l H6halom/1-es.

Aprilis 19 6s 21 koz<itl a rendkiviili id6jiras okozta havazasok miatt a M6tr6ban 6s a magasabban

fekv6 teleptildseken az tt menti f6k a h6ban meghajlottak 6s kozriti forgalmi akadrilyt k6peaek. A
harom nap alatt 17 esetben avatkoztunk be 11 teleptildsen. A P HTP egys6ge ebb5l 11 beavatkozist
hajtott vdgre.

Aprilis 23-5n Mitraszentliiszl6n egr fa szerkezeti, palatet6s kb.:20x9 m6teres ingatlan teljes
terjedelmdben 6gett, az egyslg ki6rkez6se elStt 1 db 11,5kg-os PB g6zpalack felrobbant, az

ingatlanban tr{rolt si felszerel6sek, miiszaki tirgyak, illetve berendez6si tarryak megsemmisiiltek. A
*"[6kepiil"t tetoszerkezete megkormoz6dott, abban k6r nem keletkez.etl. Az ingatlant azF)WeSZ
szakemberei lev6lasztottdk ah6l6zafi61. Az erys6gek 4 db gyorsbeavatkoz6 sug6rral atizet eloltottak.
Szem6lyi s6riilds nem t<irt6nt, A helyszinre vonult Piszt6ll, Gyongy6s/1, TarJinNtzszAllit6. A tiiz
keletkez6sdnek oka ismeretlen.

Aprilis 27-6nYizsl6son 6gett kb. 150 m2, mell6kdptilet 6s csalidi h{z. A helyszinen volt B6tony/l-es,
Tarjrinl-es 6s N6gr6d KMSZ. A{:r;et 4 ,,D" 6s I ,,C"sug6rral,klziszerszimokkal sikeriilt eloltani. Az
egas6g az €piiletbdl tovibbi 4 db orvosi oxig6npalackot, valamint 2 db [zemanyagos kann6t hozott ki,
A tiizoltds sorSn az erys6g a hizhoz dpitetl kdnnytszerkezetes garizsban 6s kazAnhdzban 2 db
felrobbant PB palackot, 1 db nitrogin palackot, I db oxig6npalackot 6s I db acetil6n palackot tal6lt.
Az acetilfin. palackot a k6s6bbiekben a rend6rs6g mesterlovdszni 5 lov6ssel kil6tt6k. Szem6ll sdrtilds
nem tdrt6nt.

Jrinius 24-6n Kisbirgyon mellett 6gett kb. 5 hektSron, I6bon 6116 biborhere ds 5 hektir tarlo. A
helyszinen volt Paszt6/1-es 6s BerceVl-es. A ttv*t 1 ,,D" sugd.rral, klaszrrszimokkal 6s 3 db

munkagdppel s ikertilt eloltan i.

Augusztus 02-rin Salg6tarj6nban a Gorkij lak6telepen ery Iakas konyh6ja, 6tkezoje, erk6lyen l6v6
berendez6si tfugai 6s a kiils6 homlokzatinak szigetel6se 6gett. A ktilsS szintr6l lepotyog6 696

maradv6nyok a harmadik emeleti lakSs terasz6n lev6 6ghet5 anyagokat meggyujtotta. A tt,z a

harmadik emeleti lakr{sba nem terjedt ifi. A brz oltfrsa 2 db ,,C", 1 l6trasugdr, 1 po7-ttiy nyom6sir

turb6ventill6torral tdrt6nt. ATIGAZ szakemberei a l6pcs6h6zat kiszakaszolt|k. Az EMASZ eg6sz

l6pcs6h6zat le6ramtalanitotta 6s a lak6k figyelm6t felhivta, hogr 6rintds vddelrni feltilvizsgdlat elStt az

ar6m visszakapcsoldsit nem hajthaddk v6gre, mert a falak itnedvesedtek tobb helyen. A ment6k a
lakas tulajdonos6t kdnnyfi fiistrndrgez6ssel a salg6tarj6ni k6rhazba szillitou6k. A rendSrs6g a

helyszinen volt, akik az €letment6sben €s a helyszin bizositas6ban segitettek. A beavatkozisban
rdszvett: Tarjin/l,Tailnlz,TarjinNizszilllit6, TadSn/Ldtra" N6gr6d KMSZ, B6tony/1, Szecs6ny/1,

N/124,T110,T/20,T128,T170, Tad,in J6r6s katasztr6fav6delmi megbizottja 6s KSM 6tg t fovel.
Lakossrigv6delmi int6zkeddsre nem volt sztiks6g. A l6pcs6hilzba 8 szem6ly saj6t felel6ss6g6re

visszak6lt6zcitt az ingatlan6ba.

December 21-dn M6travereb6ly 21. sz. fofi 37 km szelv6ny6n6l szemdlyg6pkocsi frontrilisan iitkcjzdtt

mikrobussul, a szemdlyg6pkocsi k6t utasa elhunyt. A mikrobusz hat utasa kdziil ery fb sajet l6ban

100 Szent Fl6ridn
Telefon: +36 (32) 4l l-400 Fax: +36 (32) 411400

E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu
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feszit6vilgo berendez6s segits6g6vel kiszabadftottak a roncsb6l. A ment6s idotartama alatt teljes ttzdr
leff elrendelve az dlinteft ttszakaszon. A helyszinen volt B6tony/1-es, Piszt6/l-es, Tarj6n/l-es ds
N6gr6d KMSZ.

fII. Polgriri V6delmi Feliigyel6

A KvK illetekess6gi teriileten a Polgriri Vddelmi feliigyelosdg legfontosabb feladatai 2017. evben az
alibbiak voltak:

1. A telepiildsi kriteles polgari vddelmi szervezetekkel kapcsolatos felk6szitdsi feladatok,
gyakorlatok megszervez6se.

2. A telepiil6si onk6nteses polgriri vddelmi szervezetek megalakit6sa, rendszerbe6llit6, mindsit6
gyakorlatiinak megszervezdse.

3. Krizbiztons6gi referensek alapk6pzes6nek, vizsgr[jrinak megszervezdse.

4. K6zbiztonsigi referensek tov6bbk6pzdseirek megszervez6se.

5. Lakoss5gfelk6szftesi feladatok.

6. HVB feladataiban val6 rdszvdtel.

T.Kockduati helyszinek, egydb helyek 6s eszkdzrik polgriri v6delmi hat6s6gi ellen6rz6se.
8. Kdzciss6gi szolg6lat biztositasa a dirlkok srAmfura.

9. Egy6b feladatok.

1. A telepiil6si kiiteles potg{ri v6delmi szervcjzetekkel kapcsolatos felk6szitesi feladatok,
gyakorlatok megszervez6se.

2017.:november 07-08-rin a IIVB bevon6sSval a tili id6j6r6ssal kapcsolatos gyakorlatot szervezttink a
telepiil6sek szlrmitra- A gyakorlaton mind a 63 teleptilds r6szt vet,32 teleptil6sen riasztrisi ryakorlat
rnellett tovibbkdpzds lett v6grehajtva (6sszeser 693 fib rdszv6tel6vel). A ryakorlatot a KvK vezet6je
rnegfeleltre 6rtdke [te,

2017'ben osszesen 38 teleptildsen hajtottuk vdgre, illetve koordin6ltuk a teleptldsi kriteles polgriri
v6delmi szervezot erys6geinek tovribbk6pz6s6t. A tov6bbk6pz6seket mozg6sitrisi gyakorlat el6zte meg
dsszesen 843 fO vettr6,sztrajta.
2. A telepfilesi 6nk6nteses polgriri v6delmi szervezetek megalakftdsa, rendszerbe{ilit6, min6sit6
gyakorlatrinak megszervez6se.

2017. mSjus 13-6n v6grehajtottuk aKaziri(g f6), a M6tranovriki (8 fb), ds a B6tonyterenye (12 fo),)
telepiil6si dnkdntes ment6csoportok rendszerbeilltitl, nemzeti min6sito ryakorlat6t. Az onk6ntes
teleptildsi szervezetek alapvet6 vizkir-elhiritAsi tev6kenysdgre lettek kikdpezve.
Tdj6koztattuk a ment6csoportokat a pdlyiuati 1ehet6s6gekr6l, igdny esetdn segitseget nyrijtottunk a
bead6shoz.

3. Ktizbiztonsrigi referensek alapk6pzds6nek, vizsg{jrinak megszervez6se.

2016-baa illetve 2017. 6v elej6n tobb telepiilds is jelezte, hory a fluktu6ci6 mian rij referens
kijelcilds6re van sziiks6g. A NMKI igazgat6 utasiflsdra 6s a teleptil6sekkel egyezetve 2017. neryedik
negyed6v6ben megszervezttik a jelentkez6k felk6szit6sdt 6s vizs,glfiatlsiit. Ardszv6tel megk<innyitdse
6rdekdben az alapk1pzdst a k6t helyszfnen, a salg6tarj6ni vfuroshdzin 6s a palotrisi ilzslghirzln
hajtottuk vdgre. Az elmrilt 2 alapklpzeshez hasonl6an (2013. 6s 2015.) ismdt biaositottut< a
Balassagyarmati KVK illetdkess6gi teriiletdhez tar]tozh telepiil6sek jelentkez6inek a rdszvCtelflt. Az
alapk6pzdsre 22f6 jelentkezett,2l fovlgezte el es i9 f6 tett eredm6nyes vizsg6t.
4. Kdzbiztons6gi referensek tovdbbk6pzeseinek megszervez6se.

A szabiilyoz6nak megfeleloen negyeddvente felk6szit6st tartottunk a kozbiztonsiigi referensek rdszdre.

* :'-
Telefon: +36(32)4114OOFax:+36(32)4ll-400 /ffi\ffi

E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu tffi.*ffi
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Kiv6tel a I. negyed6vi tov6bbk6pzds, amelyet B6tonytercnye i F6y Andr6s Kciz6piskoldban
megrendezett katasztr6fav6delmi gyakorlaton hajtomrk vigrc, illctve a II. negyeddvi, amely P IITP-n
6s Mih6lygerg6n a polgdri vedelmi szervezetek tovibbk6pz6s6n hajtoffunk vdgre. A tov6bbkdpz6sekr6l
eml6keztet6t k6szifiink, amely tartalmazza a felk6szit6s t6m6jrit, a vdgrehajtand6 feladatokat,
hatarid6ket 6s a felel5soket. Tobb aikalommal kiadv6nyok, seg6danyagok eljuttat6sdval segitettiik a

kozbiztonsigi referensek munk6j6t. 20\7. janufu 01-6n 39 f6 kozbiztons6gi referens segitette
munk6.nkat, ez aszAm20l7 . 6v v6g6re 52-re nrjtt.

5. Lakossdgfelk6szft6si feladatok.

Felkdszftettiik a katasztr6fav6delmi i{[s5gi versenyre a csapatokat. A koz6piskolai kateg6riiban a

piszt6i Miksz6th Krilman Liceum lett a gy5fres, aki betegsdgek, illetve egy6b elfoglaltsiig miatt nern
tudta v6llalni az orsz6gos d6nt6n val6 r6szv6telt, ezdrt N6gr6d megyet a megyei drint6 II. helyezettje, a

Salg6tarj6ni SZC Firy Andras Szakgimnr{ziuma, Szakkozepiskol6ja, Szakiskol6ja ds Kolldgiumdnak
csapata k6pviselte.

Ki6llit6st szerveztiink 2017. okt6ber, november h6napban a salg6tarj6ni Domyay B6la Mirzeumban a

L6goltalmi Liga megalakulds6nak 80-ik dvfordul6ja alkalm6b6l. A ki6llitassal kapcsolatosan el6ad6sra
keriilt sor.

Vdgrehajtottuk az arszitgos TiiznegelSz6si Bizotts6g 6ltal kiadott feladatokat (rajzpLlyiaat, halilos
s6riil6ssel jrir6 balesetek szamdnak csdkkentds6vel kapcsolatos el6adasok stb.).

TObb lakossrigi kezdem6nyez6sfi, illetve tArsszervek 6ltal kezdemlnyezett rendezv6nyen vettiink r6szt.

Tdbb 6vodai csoport li*ogattameg a hizolt6 laktany6t. Osszesen 108 alkalommal8g30 f6l6togat6 vett
rdszl a ktikinbriz6 rendezv6nyeken.

6. IIVB feladataiban val6 r6szv6tel.

A HVB bizotts6g iil6seinek el6k6szit6s6ben, v6grehajtas6ban kozremiikodtiink. A KvK illet6kess6gi
tertilet6n l6v6 3 db IIVB katasztr6favddel:ni-elnokhelyeffesi beosztas6t a KvK 6llominydban l6v6
fl6tiszt adja. A FIVB iil6sekre risszeiillitott el6terjesztdseinket elfogadt6k, sz5beli kiegdszit6seket teffflnk
a legfontosabb feladatokkal kapcsolatosan.

V6grehajtottuk a munkacsoportok felkdszitesdt, valamint 2017. okt6berben a HVB til6sek utdni
polgd:mesterek felk6szit6s6t. Segitetttik a HVB munkaj6t a gyakorlatokon (kommunik6ci6s, Convex
2017. stb.), illetve bevontuk a HVB-I a t6li id6jarrissal kapcsolatban szervezett gyakorlatba.

A 2 rendes til6s mellett, rendkiviili tilds d,sszehivasara 1 esetben kertilt sor 2017. janurirban a

Salg6tarjrinbanbekdvetkezelttdvhbsmlgiitatAskiesdsemiatt.

T.Koc}lAzarti helyszfnek, egy6b helyek 6s eszkdztik polgSri v6delmi hat6sigi ellen6rz6se.

Osszesen 207 db ellen6rz6st hajtottunk v6gre ebb6l kockfzati helyszin 89 db. Az ellen6rzesek
megoszl6sa az alibbiak szerint alakult:
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K6zremiikodtiink egy6b hat6srigi feladatokban elstisorban a letiltott kdm6nyek haszniiatinak
ellen6rz6sdvel kapcsolatosan, de kozremiikodtink viziigyi hat6sdgi, tiizvddelmi ellen6rzdseken is.
Lakoss6gi bejelentds alapj5n Supervisori ellenorzdst haitothrnk v6gre Karancslapujt6n 6s
Karancsberdnyben vizelvezetlk r{llapotival kapcsolatosan.

8. A katasztr6fav6delmi ktizdss6gi szolgdlat (tovibbiakban KKSZ) biztosftisa a di{kok szhmira.

Pontositottuk aLevezetesi terveinket (KvK, ST HTP, P HTP, vonatkozAsaban), illewe feliilvizsgdltuk
a mentorok kijel6l6s6t,

A KvK illetdkess6gi teriileten rjsszesen l1 koz6piskola van, mindegyikkel kapcsolatban 6llunk. Az
eloz6 dvhez kdpest elt6r6en ism6t van mis megydb6l di6k, aki a KKSZ-ot n6lunk t6lti le. A KKSZ
idopontjair6l a jelentdseket megtetttik (el6zohSnap 26-ig), az id6pontok a honlapon megtaililhat6k. Az
id6pontokr6l e-mailben t6j 6koaatj uk az iskolikat.

LehetSsdg szerint a munkav6delmi oktat6sokat az iskol6kban egyszerre tartjuk meg. Van olyan iskola,
ahol egy alkalomra tisszegytijtik az 6rdeki6d5ket, van, ahol minden els6 dvfolyamnak kiil6n kell
megtarfani az eloadist.
A k6ziss6gi szolgr{lat teljesitds6nek adatait az alihbitihllzat mutatja.

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

KKSZ (fo) 151 8 2 2 2 167

KKSZ
(6ra) 474 168 65 70 90 867

KKSLn rdszt vett didkok szdma KKSZ-ry elrcltt 6rdk szdma

A 167 diilk dsszesen 867 6rittejesftetr.
Tapasztalatunk szerint mas int6an6nyekn6l, szervezetekn6l kib6vtiltek a lehet6s6gek a k6z6ss6gi
szolgrilat letcilt6s6re, ezErt a di6kok kisebb s,.(rnban vllasztjik a katasztr6favddelmet.

9. Egy6b feladatok

Rdszvetttink a ktil6nbozo gyakorlatokon (tcirzsvezet6si, 6rtesit6si, berendel6si, stb.). Vdgrehajtottuk a
szir6n apr6b6.kat 6s a szirdna ellen6rz6seket.

Lepontositotnrk a szerz6d6sben lekdtott anyagokat, technikai eszkdzriket, szolgiiltatasokat,
intdzkedtiink ezekhatkozztban t6rtdn6 lebiaositas6rq illetve elvdgezttik a m6dositi{sokat.

Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a polgrlnnesterekkel 6s az onkormdnyzati vezetdkkel,
beosztottakkal, valamint a tdrs szervekkel, humanit6rius szervezetekkel. Jelen voltgnk t6bb teleptil6i
cinkorm5nyzatrinak testtileti tll6s€n, valamint polg6r6r eryesiiletek til6sein. Rdszt vesziint a potgreri
Vddel mi Szovets6g munkiij riban.

Megielenhink a ktil<inbdz6 kdresemdnyekn€I, javaslatainkkal segiteffik a tfizolt6svezet1ket d6nt6seik,
els6dleges int6zkeddseik meghozataldban.

Cim 3 100 Salg6tarj6n, Szent Fl6ri6n t6r 1

Telefon: +36 (32) 411-400 Fax: +36 (32) 411400
E-mail: salgotarjankk.fit@katved.gov.hu
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T6bb alkalommal (pl. ldpcs6fut6 verseny, szakmai nap, 6tclosa6s) nyirjtottunk segitsdget
rendezvdnyeken a NMKI-nak (s6tordllitas, id5m6r6s, stb).

IV. Iparbiztonsdgi FeltigvelS

201'1. €vben az iparbiAons5g teriiletdn atervezell feladatok vdgrehajtr{sra keriiltek.

A KvK illet6kess6gi teriilet6n a vesz6lyes druk sz6llit6s{nak kozriti, vasfiti 6s telephelyi ellen6rz6sei a
tervezettek szerint, illetve terven felill kerilltek v6grehajtr{sra. 2011. 6vben a KvK az illetdkessdgi
tertiletdn 55 alkalommal vdgrehajtott kdzuti ellen6rz6s sorrin 795 megillitott j6rmtb6l Osszesen 74

szillitott vesz6lyes rlrut,

Ellenoz6tt j5rmfivek szAmdnak havi eloszl6sa
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Az ellen6rz6sek a kijelblt lehets6ges ellen5rz6si pontokon, els6sorban a ves#lyes Sxuk kdzuti
szAllitir,f}ran legink5bb 6rintett 21-es f6riton keriiltek v6grehajtr{sr4 ezek mellett t<irt6ntek ellen6rzdsek

a 22-es 6s a 23-as szimri f6utakon 6s azok risszekdt6 6s bekdt6ftjain, valamint tcibb esetben

Salg6tarjdn beltertiletdn mobil ellen6rzdsek is v6grehajtisra keriiltek. A 2l-es sz{mfi f6riton a

lehets6ges ellenorzesi pontok az ritfehijitdsi-b6vft6si munk6latok miatt folyamatosan viltoznak. A
vesz6lyes aru sz6llitris kozuti ellenSrz6sei legt6bbszor a tirshat6s6gokkal (rend6rs6g, v5mhat6s5g,

kdzlekeddsi feliigyelet, mag1ar kozut stb.) kcizosen tdrt6nt meg. T6bb esetben keriilt sor a szillit6si
szokrisok megismer6se cdlj6b6l munkaid6n tfli ellen6rzesre, valamint 12 6ris 6s 24 6r6s ellenorzds

v6grehajtasrira. A k6zfti ADR ellen6rzesek hat6konyabb 6s biZonsrigosabb v6grehajtisa cdlj6b6l, a
Magyar Kdzrit az ellen6rzdseket segit6, nyithat6 KRESZ-tabl6kat helyezett ki tdbb ellen6rzesi pontra.

Azellerrlrzdsek sor6n megillapithat6, hory a KvK teriilet6t 6rint6en a veszdlyes 6ruk szfllitrisa a 2l-es
szamri fbritra koncentr6l6dik, eisosorban Sa1g6tarj6n, B6tonyterenye 6s Paszt6 v6rosok ell6t6sa

drdekdben. A veszdlyes 6ruk trarzitjelleggel trlrt6n6 szallitasa a KvK teriilet6n ritka, esetijellegu. Az
ellen6rz6sek sorrin szallitott veszelyes 6ruk risszes mennyis6ge 487.900 kg/liter volt.

20ll.6vben a ban szSllitott 6ruk a kdvetkez6k voltak:

Szillitrisok szimaVesz6lyes 6ru megnevezdse

21UN 1202 Giznlai
t5tII.{ 1203 Motorbenzin
l0LrN 1 965 Sz6nhidrog6n-g6z keverdk, cseppfoly6sftott m.n.n

6t N 3077 Hulladdk, kdrnyezetre vesz6lyes, szilfrd anyag m,n.n.

5UN 1072 Oxig€n, siiritett

Cim; 3100 Salg6tarj6n, Szent Fl6rian tdr l.
Telefon: +36 (32) 411-400 Fax: +36 (32) 411400

E-mail: salgotarjankk.tit@kawed.gov.hu
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A 74 ADR hat6'1ya all, tartoz6 szallitesb6l i9 esetben keriilr egy vagy t6bb hi6nyossrig fbltdriisra
(fizolt6 kdsziil6kek hib6i, kiildem6nydarabok jelcildsei, oktatr{si igazor,mt hiinya, rakom6nyr6gzitdsi
hi6nyoss6gok, helytelen fuvarokm6nyok, minositetlen csomagJLisok, hiinyio felszereldsek, nem
megfelelo irasbeli utasftilsok,) melynek kovetkezmdnyekdnt u tr.lr:llit*i folyamatban r6szfvevdk rdsz€re
3'810_'000. Ft birsrig kerrllt kiszabasra. A 20ll . evben a k<izriti ellen6rz6seken el6rt felderitettseg 25.6g
Yo volt.

A KvK illet6kess6gi tertiletdn a 2017 . 6vben veszelyes riru telephelyi ellen6rzdsdre 14 esetben kertilt
sor. Sztir6pr6baszerrien kontroll ali kerfltek tribbek kdzott a nyomdaipari tev6kenys6g"t fotytut6k, ag6pjirmflszervizek, az elektronikai alkatr6szgr6rt6k, a szuperma.tCIef 6s egy k6nnyii"f6m 6ntdde is.Az ellenorzlseket tdbb esetben a tSrshat6sdgokkal, riltaHbL elSzetes ki6rtesit6st krivetben hajtonuk
v6gre' Az ellendrzdsek-?pasztalatai alapj6n megrlllapithat6, hogy az ellen6rz6tt villlalkozasok csak a
Iegsziiksdgesebb mdrt6kben hasznilnalg illetve laroinak a telei'helytikrin vesz6lyes 6rukat, szalliti{sifeladatokat ritkrin vagy egyhltalin nem liltnak el, a legtdbb'esetben csalq mlnt ,,cimzett, illetve
vesz6lyes hullad6kok elszdllitat.{sa esetdben, mint ,,felad?" jelennek meg a 

""szety"s 
Lu sz6llitisifgiyamalokban Az ellen6rz6sek sor6n, : telephelyen i veszdlyes r6.ru ,zrettita. telephelyi

el6k6szitdsdnek tekintetdben hir{nyossrig kertilt megrillaiitrisra (ADR i.3. fejezete szerinti oktatasok
hirinya) melvnek kovetkezmenyek6nt 400.000. Ft birsrig kertilt kiszab6sra. A 2012. dub", a telephelyi
ellenorz6seken el6rt felderitetsdg 2l .43 % v olt.
A KvK illetdkess6gi ter{ilet6n vasriti teherforgalmi szilllitisritk6n, eseti jelleggel t6rt6nik. 2017. 6vbena KvK illetdkess6gi teriilet6n veszelyes fu y_*tli szallitrisa 

"gy "r"tb", 
iSrtdnt. A KvK rdsz6r6l,

orsz6gos Disaster akci6 keretdben ndry, eryib ellen6rzeseken-t-ov6bbi 3 alkalommal vetttink r6szt
veszdlyes r{ru szillitris vasriti ellen6rz6sen a FSvr'rosi Kataszh6favddekni Kirendeltsdg illet6kessdgi
teriilet6n talllhat6 Ferencv6ros rendezS-piilyaudv.aron, a tobbi ellen6rzes az illet6keidgi teriileten
tal6lhat6 vasritrillom{sokonl<eriilt vdgrehijtdsra. Osszesen l3 ellendrzes kertilt v6grehajt6sra, melyekalkalm6val t3 vasriti szerelvdny, 135 vastti kocsija, abb6l 90 RID hatSlya alir"tartom ellen6rzdse
tortdnt meg. Az ellen6rzds sorrin szrillftott veszelyei 6ruk osszes mennyis6[e 802.460 kg/liter volt. A
veszdlyes riru vastti szallitisinak ellen6rzese sordn a szallitasban reszrvev6T< r6szdr6l eg| vasriti kocsi
esetdben tcjrtent hirinyoss5g feltrinisra (a lefejt6 csonkon tal[lhat6 vakkarima csavarok k6ztit egy darabki volt lazulv4.von nem volt anyacsavar, azt szabad k€zzel is ki lehetett mozgatni a hely6r6l.),
melynek kcivetkezminyek6nt 300.000. Ft birsdg kertilt kiszabiisra a fuvaroz6st i6gz6 v6llalkoz6s
rdszire. A2017.6vben avasriti elleurirzeseken eldrt felderitetts6g I yovolt.

A KvK illet6kess6gi teriiletdn veszdlyes riru szallitrissal kapcsolatos baleset nem t6rrdnt.

g Ellen6rzesek sz6ma
nADR jdrm0r,ek szdma
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vesz6lyes 6ru szallitassal kapcsolatos ismeretek, jogszabrllyok bovitcslre, az aktuiilis fcladatok,

probl6mrik megbeszdlds6re rendszeresen sor keriilt.

A P HTP 6s a ST HTP, valamint a BT Kv6 illomanya reszdre a2016.6v vesz6lyes 6ru szrillit6si 6s

vesz6lyes iizemekkel kapcsolatos tapasztalatair6l 6rt6kel6, ismcretfelfrjit6 k6pzds 2017. e1s6

negyed6v6ben megtartdsra kertilt.

A KvK illet6kessdgi tertiletdn l6v6 vesz6lyes rizemekkel a kapcsolattart6s fblyamatos. Az IBIR
programba-rendszerbe a KvK teflilet6n 16v6 veszdlyes iizemekre vonatkoz6n az adatfeltolt6s

megtort6nt, azok aktualizalisa folyamatos. Az NMKI-val kdzosen az illetdkess6gi tertiletiink6n l6v6

vesz6lyes iizemek (Salglass Zrt., He-Do Kft.) tizemazonositis6ban 6s a tov6bbi hat6s6gi elj6r6sok

lefolylatds6ban (SKET gyakorlat ellen6rzds e) r6szt vettiink

A KvK illet6kess6gi teriilet6nek vonatkozis6ban a 2017.6vben a vesz6lyhelyzeti progn6zisban

me$-tatirozitsra keriilt feladatokat folyamatosan v6gezttik. A gyorsforgalmiithillozatok, a 21-es 6s a

23-as f6utak tekintet6ben a pihen6- befogad6 helyek, a fel-lehajt6lq alul-feliiljar6k, valamint a

jelent6sebb kockrizati tdrlyezbk (h66tfuvr[sos tertiletek, lefagy5sr4 elakadAsra ktil6nosen vesz6lyes

trtszat<asz) aktualizalAsra keriiltek. A krjzleked6si irtvonalak helyzetdrll, legf6kdpp az el6zetesen

meghatarozott kritikus teriiletek, varakozasi helyek tekintet6ben helyszini szemrev6telez6s megtdrt6nt.

A kcizmiiszolg6ltat6kkal a kapcsolattartas, a k6zlekedisi ritvonalak figyel6se folyamatosan megtort6nt,

atdli gepsznmldken jelen voltunk.

Felhirtuk az illet6kess6gi teriileten tal6lhat5 Horgriszegyesiiletek firyelm6t, amennyiben

vizszennyezdst vagy t6meges halpusztulist 6szlelnek, azonnal t6j6koztass6k a KvK-t.

A progrr6zis aktuilis feladatai szerint szeml6t tartottunk a salg6tarjr{ni Szent Liafu MegyeiKbrhiz 6s a

paiztOi Szent Margit k&htzteriilet6n (tartal6k energia ell6tris, l6gkondicionSl6s-szell6aet6s).

2017. 6vben a KvK a l6tfontossagf rendszerek 6s ldtesitm6nyek azonositris6r6l, kijelolds6r6l 6s

v6delm6r6l sz6l6 2012.6vi CLXVI. tdrvdny, valamint kiilonb6z6 az Lgazati (energi4 agrfugazAxfig,

viz, eg6szsdgiiryi, p6nztigyi) kormdnyrendeletek alapjin az ilgazati kijelol6 hat6s6gokt6l szakhat6s6gi

megkeresds nem drkezett.

V. Ilat6sigi tev6kenys6g

AZO17.6vben a ttmtegellzes tertilet6n kitrizdtt c6lok, a tervezatl feladatok v6grehajtasra kertiltek.

A hat6s6gi feladatok ellStrisa sorin a feltigyel6kkel egyeztetve hajtottuk vigre az ellen6rzeseinket,

melyek sor6n a HTP-dk Sllomanydt is a lehet6s6gekhez m6rten ig6nybe vettiik, els6 sorban a KVMB-

ket, ttizottoparancsnokot, valamint atizoltisvezpt6ket ft6m6nytrizeh CO mdrgezdsek).

A k6szenldti szolg6latok ryakorlatain rdsa vettiink 6s az 6rintett l6tesitm6nyekndl hat6s6gi elten6rz6st

vdgezttturk, hi6nyossigok eset6n a sztiksdges int6zked6seket megtetttik.

Az integr6lt hat6s6gi feladatok ellitasa soran megfelel6 hat6sagi kontrollt gyakoroitunk a

tomegrendezv6nyek vonatkozasSban is.

A szakfiat6s6gi feladatok ellitasa sor6n az drintett feliiryel6vel, ttizolt6parancsnokkal a sztiksdges

szakmai konzultdci6t megtartottuk, 6szrevdteleiket dll6sfoglalasainkba belefoglaltuk.

A hat6s5gi osztiiy 6llom6nya jelen volt az OKF 6s az NMKI 6ltal szervezett tov6bbk6pz6seken, a

kirendelts6g heti/havi hat6s6gi tov6bbk6pzes e in.

A polgdri vddelmi szakteriilet t6li kdzfti kockisati helyszinekre, befogad6 helyekre, vizelvezet6kre,

vi*iroz6l<ra, lakoss6gi iasrto eszk6z0kre kiterjedS ellen6rz6seit a polgSri v6delmi feliigyel6vel
kdzdsen v6grehajtottu k.

Cim: 3100 Salg6tarjan, Szent Fl6ri6n t6r 1.

Telefon: +36 (32) 4ii400 ps;1; +36 (32) 411400
E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu



A tiizrnegel6z6si szakteriileten a hat6srigi, szakhat6s6gi enged6lyezdseket lefolyattuk, a tervezett ds
teryen felii I i h at6s6gi el lendrzdseket vdgrehaj tottuk.

Ilat6sigi ellen6rz6sek:

o Tervezett ellen6rzdsek szfima: 252 (l5l tiizv6delmi, 55 iparbizton siryi, 46 polg6ri
v6delmi),

Terven feltili ellen6rzdsek szAma: lB47 (1659 tiizvddelmi, 27 iparbinoosr{gi 6s
161 polgiri v6delmi),

V6grehajtott ellen5rz6sek sz6ma: 2099 (1g10 tiizv6delmi, gz iparbiztonsLgi,20T
polg6ri v6delmi).

Hat6sdgi ellen6rz6sek

ffiTervezett elten6rz6s

E Terven feliili ellen6rz6s

Janu6r M6jus Szeptember

A terven fgt{i. larys zfim.f tiiztldelmi ellen6rz6sek az dlet 6s vagronbiztonsr[got kdzvetleni]l
veszilyeztet6 hibak6d okiin megtiltott dgdstermik elvezetdk tizemeltetdsdnek visszaellen6rzesdb6l
ad6dik Amennfben az ellenlrzis ideje alatt a tiltr{s ellendre az dgdstermilk elvezetSt iizemelteftdk ahat6s6gi eljri*ist lefolytatfuk, hizvddelmi bfrs6g keriilt kiszabrisra. "
A kdm6nytriz kdresemdnyek szimdnak csdkkent6se drdekdben kiadott lakoss6gi felhfv6s terjeszt6sivel
kapcsolatos feladatszabrist v6grehajtottuk.

A szabadt6ri tiizek kockdzati helyszfn6nek felrn6r6sdt, azok supervisori ellen6rz6sdt elvdgezttik.

t

Szabadt6ri ttizek kock{zafi helyszf neinek ellen6rz6se
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KvK Vdgrehajtott
ellen6rz6sek szdma

Szabrilyalansigok
szama

Int6zkeddsek

Tcvikenysig
megtiltesa
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Birsdg
sz6ma

Birsig
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0sszege

Sal96ta{iin
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NIez6 gazdasdgi l6tesitm 6nyek tff zv6delmi ellen6rz6se
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eliendrlsek szdma
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szdma
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Tev6kenysdg
megtiltdsa

Hat6sigi
felh ivris
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szdma
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0sszege

Salg6ta{iin
KvK 6 25 6 I 5000
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Cirn:3100 Salg6tarjdn, Szent Fl6ri6n t6r I
Telefon: +36 (32) 4t74OO Fax: +36 (32) 4lt-4OO

E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu ,,.,ffi\#
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Szabadt6ri rendezv6nyek tiizv6delmi ellen6rz6se

KvK
Vegrehajtott

ellen6rz6sek sz6ma

Szabdlytalansigok
szhma

Inldzked6sek

Hat6srigi felhiv6s Kdtelezds
Birsag

0sszesitetl
bsszege

Salg6taddn
KvK

4 2

Valamennyi rendezvdny ellen5rz6se megtdrt6nt a rendezv6ny megkezd6se el6tt, illetve a SLIN

Fesztiv6l esetdben a megallapitott hir{nyossr{gok megsziintetdse drdekdben a kcivetkez6 napon ism6telt

ellen6rzest tartottunk, ekkora a2 feltAtt szabiiylalansdg meg lett szilntetve.

Betakaritdsi m unkik tiizv6delmi ellen6rz6se

A betakaritS'si munkekkal osszefiigg6sben konferenci6t tartottunk, konzultrici6s lehet6seget

biztositottunk, ahol az OTSZ el6ir6sainak betartiisira a gazd5lkod6k figye1m6t felhivtuk.

A KvK-ra 1 darab bejelentds 5rkezetl, amikor a betakarft6si munk6k sorrln 5-n6lttibb mez6gazdasigi
j6rmiivet drintett a miiszaki ellen6rzds. A telephelyen 7 darab mezogazdasilgi jarmii miiszaki

ellen6rz6s6n vethink r6szg hianyoss5got nem tapasztaltunk. A betakaritasi munkavdgz6s alatt 2

esetben tartottunk hat6s6gi ellen6rzdst.

2017. sznptember 18-20-6n a ,,T6rsash6zak napja' konzult6ci6 kertilt megtartfsra, ahol t5j6koztatast

adtunk a megjelent ktizds kdpvisel6k, lak6k felmertilt k6rd6seire.

Tirshat6s6gokkal kdzdsen rendszeresen ellen6rzdseket vegeztiink sz6rakoz6helyeken. A
rendezvenytartiisi engeddllyel rendelkez6 sz6rakoz6helyek rendezvdny id6pontj6ban 6s azon kiviili
id6pontban is ellen6rz6sre kertiltek.

Szeptember 26-6n a Salg6tarjani Kozgriil6sen a 2016-ban v6grehajtott koz6pmagas es magas

lak6dpflletek ellen6rzeseinek tapasztalatair6l beszrlmol6 kert.ilt meglartasm.

Az okt6berben ellen6rz,6sre ker0l6 b<ilcs6d6lq 6vod6k rdsz6re elSzetes konzultdci6t biztositotnrnk.

Btilcs6d6k, 6vod{k ellen6ru6se

KvK
V6grehajtou

ellen6rz6sek szima
Szab6tytaJans6gok

szama

lntdzked€sek

Hatdsigi felhivds Kotelezes Btus6g
Blrsdg

0sszege

Salg6tarjan

KvK

23 (20 6voda,3
bdlc.s6de)

52 15 I 200.000

Kanicsonyi visir, valamint a bev6s6rl6kdzpontok ellen6rz6se

Salg6tarjan, F6 t6ren 2017. november 27. - december 24. 4s Pisnon 2017. december 2023. kdzdtt

megrendezdsre kertilS kar6csonyi v6s6r, valamint a bev6srirl6kozpontok ellen6rzdse kenilt
v6grehajtasra. A salg6tarjdni kar6csonyi v6s6ron v6grehajtott ellen6rz6seket k6vet6en felt6rt

szab6lytalans6gok tekintet6ben 3 hat6s6gi felhiv6s keriilt kiad6sra.

A be6pitett automatikus tfizjelzo berendezesekkel rendelkez6 l6tesitmdnyek ter[1et6n t6ves jelzdst

k6vet5 ellen6rzeseket tartottunk a rendkivtili feltilvizsgSlatok megl6t6nek vizsg6latrlra

A k6m6nytiiz kiiresem6nyek sz'imr{nak cscikkentdse 6s a szabadt6ri tiizesetek szam{nak cstikkent6se

6rdek6ben tfujlkozttt6kat adtunk ki melyeket elekhonikusan megkiildtiink az illet6kess6gi tertiletiinkon

l6v6 63 teleptilds polgarmester6nek, az illet6kessdgi tertilettturkon 16v6 egy[thniikdd6si

Cim: 3100 Salg6tarj6n, Szent Fl6ri6n ter l.
Telefon; +36 (32) 411400 Fa:c +36 (32) 4l1400

E-mail: salgotarj ankk.tit@kawed. gov.hu
cffiffi'trl16rl9'r[ diF:'i, ]Sdir
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Birs6g
sz6ma
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meg6llapodrissal rendelke zi3 1 onkentes trizolt6 egyestilet vezetbjfinek, a 3 FIVB elnoknek, a
teleptil6sek kozbiztons6gi referenseinek. e

Int6zked6sek q

o har6s5gifelhivas:659

o hat6s6gi k<itelezes; 376

o ttizvddelmi birsr{g: 127 esetben keriilt kiszabdsra2.390.000.-Ft 6rt6kben.
o elj6rrisi birs6g: 10 esetben kertiit kiszab6sra 75.000.-Ft 6rr6kben.

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

lnt6zked6sek

El Hat6sigi felhivis

E Hat6s.igi ktitelezds

trlT0zv€delmi bfrc5g

SzAhcpsag_usl

Januir MSrcius M{jus Jrllius Szeptember November

o dpftdshat6srigienged6ly:

o telepenged6ly-miikrid6siengedely:

o egy6b:

Tttzjelzo 6s ttizolt6 berendez6s

o titzjelzb berendezds ldtesit6s:

o tfizjelzlberendezds hasznrilatbavdtel

o tizjelmberendez6s megsziintetds:

o tiizolt6 berendezes l6tesft6s:

o tfizolt6berendezdshaszn6latbav6tel:

o trizolt6berendezds megsziintet6s:

Rendezv6n5rtartisi enged6lyezes : 4 db.

Panaszos iigy: l6 db.

Hat6s6gi bizonyitvriny: 33 db.

VI. Feltigyeleti 6s ellen6rz6si tev6kenys6g

Cfm: 3100 Salg6tarjdn, Szent Fl6ri6nt6r I

A KvK ellenorzdseit a20l7.I 6s tt. fel6vi YezetoiMunkatervben tervezettek alapjrfu: hajtoua v6gre.

Az ellen6rz'Esek sz'im6t tekintve 2fr17-ben dsszesen 513 ellen6rzes keriilt v6grehajti{sr4 ebb6l147
ellen6rz6st (szolgdlat ell6ths, viilt6s,.kikdpzdsi foglalkozas,"O,"f.orfu,"t, U"ri*or,a"i tev6kenyseg,
szolgrllatszervezds, felszerelds es vedileszkdz, MT 6s m,fUf attapota, Ii.vK vezetoi szemle) a Kvf
hajtott v6gre a P HTP-nil 55, az ST HTp-n6l 5g, valamint BT Kvo-n 3i alkalommal.

14
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Telefon: +36 (32) 411400 Fax: +36 (32)4tt-400
E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu
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P HTP parancsnoka az iilomilnyanel 117 sllenorzest (szolgrilatvllt6s, szolgrllat ellilirlsa, kik6pz6si
fo glalkozis, ellen6rz6 grakorl at) h aj tott v6gre.

ST HTP parancsnoka 6s BT Kv6 Srsparancsnoka az dllom6nl.Lrkndl dsszesen 224 ellen6rzdst
(szolg6latviltiis, szolg6lat el16t6sa" kik6pzesi foglalkozris, ellen6rz6 gyakorlat) hajtottak vdgre. Ezen

feltil az ST HTP az EMU-I k6t6tt 7 db OTE-n61 25 ellenbrzdst hajtott v6gre.

Az ellenorz6seket a kirendeltsdgvezeto, a tfizolt6s6gi feliigyelo, tiizolt6parancsnokok, 6rsparancsnok

6s a mriszaki biZonsiigi tiszt hajtotta vdgre.

A helyszinen Elien6rz6si Nap16t tolt6ttiink, illetve a k6szenl6ti szolgSlati csoportok Oktatrisi
Napl6iban dokumentrl ltuk.

A meg6llapit6sokat, hibfk felt6rris it 6s a sztiks6ges javaslatokat minden esetben megtetttik.

A KvK-n6l NMKI 5 ellenSrzest hajtott vdgre, ebb6l:

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

2. Iparbiztons6gi f6feliigzel6: 2 db,

3. Hat6s6gi osztily: 2 db.

A KvK ellen6rzEsein feltil a P HTP-ndl az BM OKF MEO 6s Humrln Szolg6lat l-1 alkalommal,
NMKI 26 alkalommal, a ST HTP-ndl BM OKF MEO I alkalommal, NMKI 39 alkalommal, valamint a

BT KvO-n a BM OKF TFF I alkalommal 6s az NMKI29 alkalommal ellen6rzott.

A feltirt hiAnyoss6gok me gsziintetdsdre minden esetben intdzkedttink.

VII. HVB feladatok

A IryB katasztr6fav6delmi elndkhelyettesi feladatok ellitasrit az NMKI lgazgat6j a 6ltal m6g 201 3 -ban

kijekilt szem6lyek Litt6k 6s jelenleg is l6tj6k el, B6tonyterenydn Farag6 Srindor t[. alezredes, Priszt6n

Cs6pe Zsolt tii. alezredes 6s Salg6tarjinban Angyal Tibor tti. alezredes.

A jarnsi (f6vdrosi keriileti) hivatalokr6l szll6 21812012.O/ilI.13.) Kormanyrendelet rendezi az

illet6kess6gi szab6lyokat, a szabiiyozisnak megfelel5en a helyi vddelmi bizotts6g illet6kess6gi teriilete
a j rlr6sok6ho z igazo dllc

Ennek megfelel6en a B6tonyterenyei IIVB az alSbbi 8 teleptil6sre kiterjed6 illetekess6ggel lStja el
feladatait Bitonyterenye,DoroghLz4M6tramindszent, M6tranovrik (2014.01.01-t6l trI. Kat. osztrilyba

lett ritsorolva), Mitraterenye, Mitraverebdly, Nemti, Szuha. A H\IB szdkhelye: BStonyterenye.

A Pdszt6i [fVB az alilbbi 26 teleptil6sre kiterjed6 illet6kess6ggel l6tja el feladatait: Als5told, 86r,
Bokor, Bujulq CserhStszentivdn, Cs6cse, Ecseg, Egyh6zasdengeleg, Erd<ikiirt, Erd6tarcs4 Fels6told,
Ganib, H6halom, Jobb6gi, Kdll6, Kisbigyon, Kozi{rd, Kutas6, M6trasz6l6s, Palotis, Phsrt6,
Szarvasgede, Szir6k, Szurdokpi.ispdki, Tar, Vanyarc. A I-IVB szekhelye: Priszt6.

A Salg6tarj6ni HVB azalibbi2g teleptil6sre kiterjed6 illet6kess6ggel l6tja el feladatait: B6rna, Cered,

Egyh6zasgerge, Etes, Ipolytarn6c, Karancsalja, Karancsber6ny, Karancskeszi, Karancslapujt6,
Karancss6g, KazAr, Kisbarkriny, Kishartydn, Litke, Lucfalva, Mrirkh6za, Mitraszrle, Mih6lygerge,
Nagybark6ny, Nagykeresztrir, R6k6czib6nya, Sigtjfalu, Salg6tarjan, S6msonhaza" Somosk6rijfalu,
S6sharty6n, Szilaspogony, Vizsl6s, Z,abar. A HVB sz6khelye; Salg6tarjan.

Mindharom ttVB az 6ves munkaterv6ben tewezett keff6 rendes til6s6t megtartofia, azokon minden
esetben r6szt vettiink 6s rendszeresen napirendi javaslatokat terjesztettiink elo az aktuAlis megelSzS

v6dekez6si feladatokra val6 eredm6nyes felk6sztil€s 6rdek6ben, melyet a HVB-6k elfogadtak.

00 Salg6tarj6n, Szent Fl6rian tdr 1

Telefon: +36 (32) 41 1-400 px1; +36 (32) 411400
E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu
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Sz6khely
Ut6s
iddpontja

HVB katasztr6fav6delmi elndk-hclvcttesi
e16terjeszt6sek ta rtalma

El6terj esztesekkel
kapcsolatban
hozott ddntds
tartalma

Salg6tarj6n
2011.01.07
21.00 6ra

I. Salg6tarj6n k6zpontj6t 1rintb tivhd
szo 196ltat6s meghibdsod6s6val kapcsolatos
int6zkeddsek, feladatok meghozatala irdekdben
rendkiviili tiles

Elfogadva

P6srt6
201',t.04.19.
08.30 6ra

1 . B eszdmol6 a Sal g6tarj 6ni Katasztr6favddelmi
Kirendelts6g 2A16. 6vi tev6kenys6gdr6l.
2. B eszimol6 a S al g6tar.y 6ni Katasfi 6favdd e Imi
Kirendelts6g villfimirviz- ds belviz elleni
felkdsziil6sdr6l.

Elfogadva

B6tonlerenye
20t7.04.19
11.00 6ra

1 . B eszd mol6 a S alg6tarjSni K atasztr6favddelmi
Kirendeltsdg 2016. dvi tevdkenysdg6r6l.
2. B eszamo 16 a Salg6tarj 6n i Katasdr6fav€delmi
Kirendeltsdg vill6m6rviz- 6s belviz elleni
felkesz016sdr6l.

Elfogadva

Salg6tarjan
2017.04.19
13.00 6ra

1 . B eszamo 16 a S al g6tarj 6ni Katasar6favddelm i
Kirendeltsdg 20 1 6. 6vi tevdkenysdg6r6l.
2. B esziimol6 a S al g6tarj 6ni Katasztr6favdd elmi
Kirendeltsdg villfimirrviz- 6s belviz elleni
felkdsz0ldsdr6l.

Elfogadva

Pdsn6 2017.10.09.
09.00 6ra

1. A tdli id6j6rrisra va16 katasztr6favddelmi
felkdsziildsi feladatok.
2. Atavaszi iir- 6s belviz elleni v6dekezesre val6
felkdsztl€si feladatok.
3. A tavaszi erd6- 6s vegetaci6t0zek
megel6zds6re val6 felkdsztildsi feladatok.

Elfogadva

Salgotarjdn
20r7.10.11
10.00 6ra

l. A tdli idojrinisra val6 katasztr6fav6delmi
felkdsziildsi feladatok.
2- Atavaszi iir- 6s belviz elleni vedekezdsre val6
felk6sz0ldsi feladatok.
3. A tavaszi erd6- 6s veget6ci6ttizek
megel6z6s6re va16 felkdsztildsi feladatok.

Elfogadva

Bdtonlterenye 2017.10.12.
10.00 6ra

1. A tili id6jar{sra val6 katasztr6favddelmi
fe lkdszuldsi feladatok.
2, Atavaszi 6r- 6s belviz elleni v€dekezdsre val6
felkdsztil6si feladatok.
3. A tavaszi erd6- is vegetaci6ttizek

val6 felkdszuldsi feladatok.

Elfogadva

A HVB+k folyamatosan kapcsolatot tartanak az dnkormdnyzatokkal.

Bekcivetkezett veszdlyhelyzet nem volt.

A hat6kony megel6zds 6rdek6ben (pl. szabadtdri tiizek, krinikula/tr6s6griad6, t61i felkdsziil6s 6s a
hal6los, s6riil6ses tiizesetek csdkkentdse) feladataink vdgrehajtrisa sor6n a IIVB-6k segitsdg6t k6rtiik,
hogy az dnkorminyzatok sz6m6ra meghatdrozott feladatok teljesiiljenek.

Minderyik IIVB szimara rendszeresen megktilddsre keriiltek az NMKI neryed6ves vesz6lyhelyzeti
progn6zisai ds a bevalls vizsgrllatok, tov6bb{ a KvK negJed6ves Mfiveleti Tervei ds azok
vdgrehajtris6r6l szol6 jelentdsek. EzAltal biztositottuk, hory a FIVB Elnc,kok megfelel6 t6j6koztat6sban
rdszestilj enek ez iriinyrian.

A HVB-kel a KvK 6s a Katasztr6fav6delmi Elnokhelyettesek j6 munkakapcsolatot tartanak.

Cim: 3100 Salg6tarj6n, Szent Fl6ri6n tdr l.
Telefon: +36 (32) 411400 Fax: +36 (32) 4tt4OO

E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu
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VIII. Pfszt6i Hivatisos Tiizolt6-parancsnoksdg

A P HTP jelenleg 28 telepiilds els6dleges vddelm6r6l gondoskodik

Feladataikat 1 g6pj6rmrifecskend6vel, 1 Erdotiizes gdpjarmrivel 6s 5 f6 napi szolg6lati ldtszdmmal
16tt6k el, valamint a trizolt6s6gon trizolt6-parancsnok 6s katasztr6fav6delmi megbizott teljesit m6g
szolgilatot.

Az alilbbi 6tg-t<et vanegytittmiikdd6si megillapod6s :

1. H6halom OTE.

2. Karancs Specirilis Ment6k OTE, mely az eg6sz meg:ye teriiletdn v6llalt miikod6st, de

ST HTP-ve.l k6t6ft EMU-t.

A gyakorlatok az 6ves gyakorlattervekben meghatfuozoaak szerint kertiltek vdgrehajtdsra. Az 6v
kozbeni m6dositr{s rogzitve volt a KAP-on, illetve jelenwe volt a NMKI-ra.

A rendszeres ellenSrz6sek eredm6nyek6nt tev6kenys6giik megfelel6 volt, a feltlrt hi5nyossigok
megsziintet6s6re minden esetben intdzked6s tort6nt.

2Afi. janufu 0l-t6l december 3l-ig a kbvetkez6 esem6nyek tdrt6ntek a P HTP miikdd6si tertileten:

CIm: 3100 Salg6tarj6n, Szent Fl6ri6n tdr 1.

Telefon: +36 (32) 411400 Fax: +36 (32) 417-40A
E-mail: salgotarj ankk.tit@katved.gov.hu

Esem6ny: 220
ebb6l tiizeset: r23
ebb6l miiszaki ment6s: 91

beavatkozdst ig6nyelt: 177

ebb6l trizeset: 95

ebbdl miiszaki mentds: 82

ki6rkezA el6tt felsz6molt : 14

3sz{nd6kosan megt6veszt6 j elz6s:

t6ves jelzes: 26
ul6lagos ielz6s: 0

ttizes et alaptertilete: I 958 068 m2

195,8 Ha
riasztasi fokozat I-es 2t9
riasx5si fokozat II-es: I
riasztasi fokozat III-as : 0

riasztdsi fokozat fV-es : 0

riaszufsi fokozat V-os : 0
'tezekb6l riasztasi fokozat Kiemelt:

riasztott szerek szima: 295
meqmentett szem6lyek szlma mflszaki ment6sn6l: 10

tfizesetn6l: 25
s6riilt szem6lyek szhma maszaki ment6sn6l: 34

4tiizesetn6l:
1halott szem6lyek szlma mfiszaki mentesn6l:

tfizesetn6l: 0

lakastiiz: 22
8kdm6nyttiz:

szabadtdrititz: 67

szabadt6ri tiizb6l erd6- 6s vegeraci6tttz'. 53

Ivdleknezett szSnd6koss 6g:

2tfirgizsgillat indult:
11OTE beavatkoz{s:

6nk6ntes ment6szervezet beava&o'is 5

beepitett tizi elzb berendez6s t6ves j elzese (vonuldst i g6nyl6) : 16
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A ST HTP jelenleg 26 telepiilds elsddleges vddelmer6l gondoskodik, ezen beliil BT KvO mriktjddsiteriilet6hez 10 telepiil6s tartozik.

Feladataikat ST HTP-dn 2 gdpj6rmiifecskend6vel, Ldtraszerrel, Yizszitllitoval, Erd6riizes g6pj6rmiivel
6s-13-i4,f6 napi-szolgrilati ldtszimmal l6ttdk.el, valamint jelenleg a tiizolt6srigon tiizolt6iarancsnok,
mfiszaki biztonsrigi tiszt ds katasztr6favedelmi megbizoft tJljesit ridg szolgaatlt.
Feladataikat BT Kv6-n I g€pj6rmiifecskenddvel ds 4 f6 napi szolgd.lati ldtsz6mmal l6tt6k el, valamint
6rsparancsn ok 6s kataszh6fav6delmi m e gbizott telj esf t md g szo I gar"atot.

Az alibbi Ofe-ket van egyifttmrikrtddsi megrlllapodris:

l ' Karancs SpeciSlis Mentdk OTE, mely az egl.szmegye terillet6n vrillalt mijkcid6st,
2. Mihrilygerge OTE,
3. R6nafalu 0TE,
4. Salg6tarjrin OTE,
5. Segujfatu OTE,

6. Somosk6rijfalu 6fg.
7. Eszak-Mr{tra OTE.

'A gyakorlatok r[ltal6ban az 6ves gyakorlattervekben meghatdrozottakszerint keriiltek v6grehajLisrq
,, azok minden esetben megfelelt 6rt6kel6st kaptak. Az lv"kazbeni m6dositas rogzitve volt a KAp-on,illetve jelentve volt a NMKI-ra.
:'a rengsleres.ellen6rzdsek eredmdlryekent tevdkenysdgiik megfeleld volt, a feltert hi6nyoss6gokmegsztintelds6re minden esetben int6zked6s tcjrt6nt. ?

2017 ' janu'ir 0l -t6l december 3l-ig a t.ov3!"te1o esemdnyek r6rr6ntek a ST HTp mfikrid6si
tertlet6n:

2T

Cim:3100 Salg6tarjrin, Szent'Fl6ri6n t6r I .
Telefon: +36 (32) 411-400 Fax +36 (32) 411400

709
445

264
546
319
227
45
1

714
a

ebb6l m[szaki mentds:

b51eb miiszaki ment6s:
ki6rkez6s el6tt felszdmolt:

riaszuisi fokozat rV-es:
riasztdsi fokozat V-os

riasztott szerek szlma:

tfizeset alapteriilete :

ebb6l tfizeset:

beavatkoz{st
trizeset:

sz{nd6kosan
t6ves

riasarisi fokozat I-ei
riasarisi fokozat Il-esl

III-as

eznkb6l fokozat

2706232m2
21_9,62ru
706
I
0

0

0

31

928
stAma fiszaki 33

l5
miiszakis6riilt m 40

E-mai I : sal gotarj ankk.,tit@katved.gov.hu



tiizesetn6l: 6

elhunyt szemdlyek szima miiszaki ment6sn6l: 6

tiizesetn6l: )
lakAstriz: 9T

kdm€ny{rn 33

szabadtdri L,l'z:- 181

szabadt6ri ttzbol erd6- 6s vegetici6tiiz: 165

v6lelmezeff sz6nd6kossig: 6

tln'izsgiiat indult: 9

6TE beavatkozSs 31

onl<6ntes ment6szervezet beavatkozis : l4
be6pftett lnzielzl berendezds tdves jelzdse (vonuiiist ig6nyl6): 82

X. Humin

A KvK-6n, a hum6n feladatokat az NMKI Hum6n Szolg6lata v6gzi.

A beoszt6sok elletas6hoz sziiks6ges beiskol6z4sokat (pl. vezntbvd kdpz6, renddszeti szakvizsga,
YASZ, KML, neh6zg6pes, tiizolt6 modul I 6s II., kiils6 szakmai tov6bbkdpz6sek, e-learning

felk6sziil6sek 6s vizsgik, stb.) a Humin SzolgSlat megszarvefie, melyet az lrir/rett szem6lyek

elv6geztek

A fluktu6ci6 2017-ben is folyamatos volt, de nem jelentett kimagasl6 6rt6ket. A hat6s6gi osztAlynil
jelentkez6 szemdlyviltozasok jelentenek probldmit mivel itt kiemelt szerepe var a megfelel6 szakmai

iud6snalq tapasztalatnak 6s ehhez megfeiel6 id6t kellene eltrilteni az adotl beoszti{sban. Mivel ez aa

el6ad6k eset6ben nem val6sult meg, ezirt t<ibb figyelmet kellett 6s jelenleg is kell forditani szakmai

tudasuk fejleszt6s6re. A P HTP KVMB-se 2017.09.01-t6l a BM OKF-re van 6tendelve, feladatainak
ell6tasrit a trizolt6parancsnolg polg6ri v6dehni feliigyel6 6s a t<ibbi KVMB-s l6tja el. A k6szenl6ti

6llom6nyn6l a szerpaxancsnokok esetdben tort6nt szem6lyv5ltozils, itt is fokozott figyelmet kellett 6s

kell jelenleg is forditani a felk6sztiltsdgtk fejleszt6sdre.

Az NMKI-n rendszeresen r6szvetttink 6s vesziink a KML 6s KMSZ k6szenl6ti szolg6lat ell6t6s6ban,

tov6bb6 a sz6viv6 helyettesit6s6t sziiksdg szerint ell6ttuk.

A munkakdri leiftisokat, kiegdszit6 munkak6ri leirrisokat minden esetben elk6sziteffik 6s a szemdlyi

anyagba 1-1 p6lddnyt itadtunk a Hum6n Szolg6latnak.

Az egylni teljesitmdny-drt6kel6seket az el6vt hatr{rid6kben v6grehajtottuk.

Az 6ves orvosi sziir6vizsg6latokat 6s a frzikai fekn6r6seket teljesitetttik.

A munkavddelmi vizsgakdtelezetts6gnek az 6rintett szemdlyek eleget tettek, az egdszsdgv6delmi

megbimttak megfelel6en ell6tjik feladataikat.

Rendszeresen rdszvettilnk az egretemist6k szakmai ryakorlatinak biaosit6s6ban, segitetttik
kataszfr 6fav fldelmi i smereteik fej les a6s 6t.

A szemdlyes adatkezel6ssel kapcsolatos feladatokat folyamatosan v6grehajtottuk.

Sikeresen szerepelttink a kiil<inbtizb szakmai 6s sport versenyeken.

A KvK 6s az al6 rendelt P 6s ST HTP-6k rillomriny6b6l 5 fb kapott elismerdst (l f6 PolgSr6r Szovets6g

Bronz Keresil,7 ft miniszteri pdnzjutalom, 1 f5 f6munkatSrsi cim, 1 fb miniszteri trirgjutalom 6s I
f6 Ev Trimlt6ja cim) kimagasl6 munkavdgz6stilq helyt6ililsuk kdvetkezt6ben. Feryelmi elj6ras 1

esetben indult, I f6 ellen m6ltatlansrigi eljnris indult mdg 2015-ben, mely eljar6s fel volt ftiggesztve

2016-ban 6s ezlezlrult 2017-ben, tov6bb6 8 f6 eljanis n6lktili figyelmezfetdsben r6szestlt.

Cim: 3 100 Salg6ta{6n, Szent Fl6riaa tdr 1.

Telefon: +36 (32) 411*400 Fax: +36 (32) 411400
E-mail: salgotarj arrkk.tit@katved. gov.hu
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XI. Gazdasr{gi

A KvK-r{-n a gazdasiryi feladatokat az NMKI Gazdas6gi Igazgat6-helyettesi szewezntv6gzi.

Kiemelt figyelmet forditottunk a koltsdghat6kony gazd6lkodris elSsegitdsdre. A KvK ds az aki rendelt p
6s ST HTP-6k teljes szemdlyi 6llomdnya megfeleloen vdgrehajtja a gazd6lkod6ssal 6sszefiigg6,
beoszt6s6val j ar6 el6ir6sokat, feladatokat-

Az egyini vdd6eszkrizrik, kisgdpek, felszerel6selg
vegrehajtottuk.

eszk6z<1k feltilvizsgrilatiit rendszeresen

A Miiszaki Biztonsdgi Tiszt kiemelt figyelmet forditott a munkav6delmi, miiszaki, egdszs6giigyi 6s
egy6b vonatkoz6 el6ir6sok vdgrehajt6sr{ra.

Szeptemberben 6s decemberben ritadrisra keriilt i- I db Rriba R l6 tipusti gdpj6.rmiifecskendd, melyek a
tovribbiakban ST HTP-6n 6s BT KvO-n I-es g6pjrirmtifecskend5kdnt l6tnak el mentd trizv6delni
feladatokat.

Az 6ves leltirozitsi feladatok, ruhhzzti szeml6k v6grehajtrisdban rendszeresen r€szt vettiink.

Az elhelyezdsi kciriilminyek javitasa 6rdekiben folyamatosan v6gezttink 6s jelenleg is v6gztink
karbantartdsi, fehij itdsi munkdkat.

A kcizfoglalkoztalgtt program keret6ben alkaknazott szemdlyek a KvK 6s az al1rendelt p HTp 6s STHJPjI, BT Kv6 napi tevdkenysdg6ben aktivan resa vettlk (p1. tigykezeler, r.*U*t ttrls, kcirletek
takarit6s4 stb-).

Az elhelyez6si objektumokban kialakitou ,,eml6kszoba" fenntart6siiban tovribbra is aktfvan
ktizremrikddtiink, a laktanyfk teljes eg6sz6n van kirillitisi emldktdrgy elhelyezve.

XfL Osszegz6s

C6lunk tovribbra is a hat6kony megel6zesi feladatok v6grehajtasa, valamint az elhhnrhatatlan' k6resemdnyek felszlmoliisa volt, ennek drdekdben 2017-bui zogg db ellen6rzest 6s 56 db szeml6t
hajtotn:nk vdgre integr6Jt hat6s6gi fslsfl2raink elldt6sa sorrin-

A KvK 6s az al|rendelt P HTP is ST HTP-6k, BT Kv6 szakteriileti beszimol6i bemutattrik a fenti
id6szak eldrt eredm6ryft:g-I bizonyrtj6( hogy az elvirt feladatok v6grehajtas6t erectm6nyesen
teljesitetttik (a 2017-es 6v SZTER ert6ket6se 93,54 %).

Kiemelt c6lunknak tekintjiik tov6bbra is a magas szfnvonalt szakmai munka vegzisit, melyhez
elengedhetetlen, hory tovribbra is jdl kdpzett szakemberek legyenek a szervezetben, irnek 6rdek6ben
rendszeres tovr{bbkdpzdseket hajtottunk 6s hajtunk vigre, a siemdlyi v6ltoz6sok miatt erre igen nagy
sztiks69 is volt.

Az els6 fokri hat6sSgi ds szakhat6sdgi feladatainkat a vonatkoz6 jogszab6lyoknak megfelel6en
kcivetkezetes jogszabfly-alkalmazassal elldttuk. Az OrszAgos ttizvddelmi Szabiiyzat el6irdsait
maxi m 6lis an 6rv6nyre j uttatj uk.

A polgdri vddelmi tevdkenysdgiink soriin is a tudatos veszelyhelyzet-megel6zdsi tevdkenys6gnek
megfelelSen a val6s veszelyek beazonosilis6t kdvet6en ur.qi haidkony 

"ttaritl",e.u 
helyeztik a

hangsflyt.

Kiemelt feladatunk a l6tfontossdgri rendszerekkel ds ldtesitmdnyekkel kapcsolatos teend6k
vdgrehajtasa

23

Cfm: 3 100 Salg6tarj6n, Szent Fl6ririn t6r 1.
Telefon: +36 (32) 411400 Fax: +36 (32) 411400

E-mail: salgotarj ankk.tit@katved.gov.hu
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Az elsd fokir hat6s6gi jogkoriinkben elj6rva a vesz6lyes 6ruk szrillitas6val kapcsolatos f'eladatainkat

ell6tnrk, a rendszeres ellen6rzdsek eredmdnye, hory egyre kevesebb a szab6lytalans6g, valamint a

feltrirt hianyossrigok kev6sb6 sfilyosak.

Tov6bbra is kiemelt feladatunk a szabadtdri vegetr{ci6-tilzek szilminak alacsonyan tart6sa,

csokkentdse, melynek 6rdek6ben rendszeres hat6sr{gi cilen6rz6seket hajtunk v6gre, valamint sz6les

kdrben felhivtuk a firyelmet a megel6z6s fontoss6g6ra.

Ev krjzben kezdtiik el a hal6los 6s s6riil6ses tiizesetek csokkent6s6vel kapcsolatos kiemelt feladataink

v6grehajt6silt, melyet folyamatosan kiemelten kezeltink.

A Telepiildsi Onk6ntes MentScsoportok i6trehozis6t folytattuk, nemzeti min6sit6 gyakorlataik

megt6rt?ntek, ennek eredmdnyek6nia lakossdg kozbiztons5ga ism6t tov6bb ndvekedett. Celunk, hory

tovraUU fejlessziik a megldv6 ment6szervezeleket, valamint rijabb ment6csoportokat hozzunk l6tre

tovdbbi telepiil6seken.

A felettes 6s t6rsszervekkel, dnkorminyzatokkal, egy6b szervezetekkel j6 munkakapcsolatban

vagyunk. Eznagonfontos, mivel a KvK k6zmegit6l6s6t ez is jelent6s m6rtdkben meghatiltozza.

Kiemelt feladatunk volt, hogy a vezntoi, irilnyit6 munk6t, annak tudatossrigit 6s eredm6nyess6g6t

fejlessz1k. A vezet6i ellendrz6sek meruryisdg6t igen jelent6sen ntiveltiik 6s ezzel egyiitt azok

min6s6g6nek iav iti"sbra is odafi ryeltiink.

Nagy hangsrilyt helyeztiink az 6llom6ny motiv6llsdra, valamint az egdszs6gtigyi 6llapotanak

megorz6s6ie, javitas6ra, erurek erdek6ben szS.mos sportol6si lehet6s6g lett biztositva r6sztikre, melyek

hatasdra sporfversenyeken rendszeresen sikeresen szerepeltiink.

A KvK, tovi$bi az alLrcndelt P HTP 6s ST HTP-6( valamint BT Kv6 teljes szemdlyi 611om6nya 6ltal

v6grehajtott feladatok 6ltal biztositottuk a lakossig 6let- 6s vagyonbiztons6g6t a nemzetgazdasig

v6Ielmlt. Hozz6j6rultunk, hogy a Katasztr6favddelem szervezntetbl elv6rtan 2017'beu 6s majd 2018-

ban tov6bbra is pozitivan villtazzan a kdzbiztons6g.

Szlogeniinknek 2017-ben is eleget tettilnk, hiszen a KvK illetdkess6gi tertiletdn tov6bbra is 6rvdnyestilt

a,,Mag arorszitg szolgiiatiban a ktizbiztonsig6rt'.

Tisztett Kdzgyfil6s/K6pviseld Testiilet, a fentiek figyelembe v6tel6vel k6rem a Salg6tarjini
Katasztr6fav6delmi Kirend eltslg2077.6ves tev6kenys6g6r6l sz6l6 tAj6koztat6 tudom6sul v6tet6t!

K6szitette:

*!r
Melldkler
Kiszfilfl 1 PdldanYban
Egy p6ldriny: 12lap,24 oldal
Kapja: l. sz. Pld- Irattdt

Clmzett (email-ben)

Cim: 3 100 Salg6tarj6n, Szent Fl6rian tdr 1.

Telefon: +36 (32) 4l1400 parl; +36 (32) 411400
E-mail salgotarjankk.tit@katved.gov.hu
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A Piszloi Hivatasos Tiizolt6-parancsnoksiig (tov6bbiakban: P HTP) tevdkenys6g6t a N6grridMegyei Katasztr6favddelmi lgazgatosilg (toviibbiakban: 
- 

NMKIj Salg6tarjani
Katasztr6favddelmi Kirendeltsdg6nek (toviibbiakban: ST KvK) al6rendelts6g6len- 6s
feliigyelete altal l:itja el.
A 2017 - 6vben a Katasztr6favedelem ism6telten a vesz6lyhelyzetek hatdkony megel6zdsre
helyezte a hangsrilyt. Ennek megfelel6en a vesz6lyforrasok tovribbi beazonositiisa (pl. a
uizeLvezetb 6rkok, szabadtdn tiizesetek helyszinei, vesz6lyes k6menyek, stb.) 6s elh6ritasa lett
v6grehajtva azintegriithat6sdgi feladatok 61tal, melyekben P HTp altivan r6szvett.
P HTP jelenleg 28 teleptilds vonatkoziis 6ban latja el az els6dleges tuzvddeimi ds mriszaki
ment6si feladatait.
Feladatainkat I g6pjarmiifecskendovel, 1 erd6ttizes gdpj6rmtivel es 5 f6 napi szolgdlati
l6tsz6mmal l6tjuk el. A szolg6lati csoportok 6l6n szerparancsnok teljesit szolgiilatot, t6voll6te
es et6n a helyettes it6sevel megbizott tapasztaltabti beo saott tfizolt1 hilyettesiti
A tiizolt6sS.gon ttizoltoparancsnok 6s kataszh6fav6delmi megbizotl (tovdbbiakban: KVMB)
teljesit mdg szolgdlatot. A KVMB 2017- szeptember 1-161 a BM Orszrlgos Katasztr6fav6delmi
I gaz gato sdgra van 5trendelve.
A Pdszt6i Helyi V6delmi Bizotts6g (tovdbbiakban: HVB) kataszrr6favddelmi ein6khelyettesi
feladatok ellindsfua Cs6pe Zsolt hi. alezredes, trizolt6parancsnok van kijel6lve.
2017-ban egytittrnrikddesi meg6llapod6s (tov6bbiakban: EMU) a Migyar Honv6dseg vit6z
Szirmay S6ndor Budapest Hely6rs6g Dand6nal (Bujaki Udtil6) es I l{enalo* Oftert"s
Tiizolt6 Egyesrilettel volt.
Mindennapos feladatainkat az MSZ EN ISo 9001:2009 szabviiny szerint kialakitott
mindsdgirrinyitdsi rendszer betarrdsrival l6tjuk el.
Nagy figyelmet fordit a teljes szemdlyi 6llomdny hivat6studatanak er6sit6s 6re, az
egysdges csapatszellem kialakitrlsiir4 a szakmai kompetencidk n<jvelds6re.

I.Bevezet6s

II.Tiizoltdsi szaktertilet

K4,resetek alakuldsa:

A P HTP mtikcjddsi 
lgriiletdn az eseminyek sziaalekos ariiny6t tekintve 56 % (lz3 db) volt a

ttizeset 6s 44 o/o (97 db) volt a mtiszaki mentdsek sz6ma. eizo esemdny 80 %-a beavatkoziist
igdnyelt (177 db),7 Yo ki6rkez6s el6tt felszilmolt, I Yo szfundekosan megtdveszt 6 jelz6s, 72 yo
tdves jelzds,0 %6 tt6lagos trlzeset volt.

Cim: 3060 P5szt6, Kdlcsey ft 37.
Telefon: +36 (32) 418456 Fax: -

E-mail : htp.paszto @katved.gov. h u
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Ilavi bontfsban az esem6nyek a P HTP mtikiid6si teriilet6n:
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<-Tfiz +Mfiszaki ment6s

Az 6ves 6flag havi esemdny mennyiseg6t tekintve 18,33 darab esem6ny tdrtdnt h6napokra
lebontva (a 12 h6nap 6tla4a). A havi esem6nysz6mokat megfigyelve l6tjuk, hogy az
esemdnyek 6tlagos 6rt6keket mutatnak 3 h6nap kivdtelevel. Mr{rcius honapban
kiemelked6en sok volt a hizeset, mely jelent6s r6szben szabad tertileten keletkezett (erd6
6s veget{cil tiz). Aprilis h6napban megndvekedett a miiszaki ment6sek szdma a

rendkivtili id6jfuasi viszonyok miatt (nagy mennyis6gii h6 esett a M6triban). Okt6ber
h6napban megndvekedett a kozriti balesetek szdma. Az elmflt 6vekhez hasonl6an a mdjus
6s szepternber h6napokban volt a legkevesebb esemdny. Az esetek nagy rdszdben a

h6napok kozritt a tobbi drtdk nem kiugr6 atdbl{natban.

2017. januflr 0l-t6l december 31-ig a ktivetkezd esem6nyek ttirt6ntek a P IITP
mfiktid6si teriilet6n:
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Esem6ny: 220

ebb6l tiizeset: 123

ebbol miiszaki mentds: 97

b eavatkoz{st ig6nyelt : 171

ebb6l tfizeset: 95

ebb6l miiszaki ment6s 82

ki6rkez6s el6tt felszfimolt: t4

C[m: 3060 Pdszt6, Kolcsey dt 37.
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t6ves jelz6s: 26

utrilagos jelz6s: 0

tiizeset al aptenl I ete : 1 958 068 m2
195,9 Ha

riaszt6si fokozat I-es 2t9
riasztdsi fokozat II-es: I

riasztasi fokozat III-as : 0

riasztdsi fokozat IV-es 0

riasztiisi fokozat V-os 0

ezekbol riasztdsi fokozat Kiemelt: 7

riasztott szerek sz6ma.. 295

m e gmenteft szem 6lyek szirma mii szaki ment6s n6l : 10

megmentett szem6lyek szdma tiizesetn6l: 25

s6riilt szem6lyek szimt mfiszaki ment6sn6l: 34

s6rtilt szem6lyek szima tiizesetn6l: 4

halott szem6lyek szdma mfiszaki ment6sn6l: 2

halott szem6lyek szdma tiizesetn6l: 0

5

szdn d6kosan megt6ves zt6 jeh6s ;

A beavatkozdsok teleptil6senk6nti megoszlfsa:

Teleptil6s: Tiizesetek szhmaz
ment6sek

szama:

3

Osszesen:

l. Alsotold J

0

3

0

0

02. Bokor
3

4. Csdcse

5. Cserh6tszentiv6n 2

106.

7

8.

Fels6told
Gar6b

t3
2

0
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2
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,...- 1l,5u9g\4ry- *-
12.Kozilrd
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0

13. Kutas6
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4 0 4
2 0I 2
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t3

0

0

0
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14.Mitrl<htza

ffiffi
':ffifl'w

ts i-rrr.sq
i\rr,{\il !ii:A}t(d'."itt.t I
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15. M6traszentimre 4 5

2

9

16. Matraszentimre-
Bagolyinas

0 2

7
17 .Mbtaszentimre-

Fallosktt
0

18. M6traszentimre-

19. M6traszentistv6n

20.Mdtraszentl6szl6
2l.Minraszllbs
22.

23. Palot6s

24 Piszlo
25. Simsonh6za

26.

27

28.Tar
;--!i-d/,!;*,..+-r,----..

lOsszesen:

A t6blazatb6l kidertil, hogy a nagyobb teriilet0 6s nagyobb lakossfggal rendelkezS

telepiil6seken tdbb beavatkoz6s tdrt6nt. Kivdtelt kdpez a tiizesetek kdzdtt az erd6 6s

veget6ci6s ttizek okozta esem6nyszam (Ecseg) 6s a tdves jelz6sek okozta esemdnysz{m
(P6szto), a miiszaki ment6sek kdzott a kozriti balesetek okozta esem6nyszdm (21-es f6 irt),
amely kiugr6 ert6keket mutat.

A 97 mfiszaki ment6s kfreset fajthjaszerint:

,Kdreset Z tart6z6 6rt6k:
J

Egyeb 10

Elemi csapas- viharkar

*ep:klq"+"let
Fakidd16s 36

:Ginszivtrgis 7

7

2

5

4

37

4

5

1

5

22

220

3

i

J

I

I

1
a
-)

I

1 2

0 1

3 8

3

18

8

6

4t

5

2

0 4

2 7

2 7

t9
L23 97

,Halott kiemelds

Kdzriti baleset

1

23

1S6rtilt mentdse

5Yizkfurok
IRovar (mdh/ dar6zs)

97Osszesen:

2

Cim: 3060 P1szt6, Kdlcsey [t 37.
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A mriszaki mentd.sek k6resetek kcjziil a krjzuti balesetek 6s a fakidol6sek esem €nyszirma
kiugro 6rt6k. A t6bbi esemdny szim 6rtdke nem jelentos.

A 123 tiizeset helyszin tipusa 6s le€gett feriilet szerint:

Helyszin tipusa: Kateg6ri6h oz tart6z6 6rt6k: Le6gett tertilet
m2-ben:

,Nincs minositue 22 0

101
termcl6si 4

eszkoz 4 11

Kozteriilet s00
'Kozut
.Otthon

J
Tfi zeset szabad teriileten 180
Szalloda

sszesen:

Cim: 3060 PitszL6, Kolcsey Ut 37.
Telefon: +36 (32) 4!8-456 Fax: -

E-mail: htp.paszto@katved.gov.hu
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1

67

A tiizesetek helyszinei kdziil a szabad tertileteken 6s az otthon jellegii ldtesitmenyekben
fordult el6 legtdbbszdr tfiz, A ruz alaptertilet6ndl pedig egydrtelmtien a szabad tertileteken
6gtek le a legnagyobb teriiletek.
P HTP miikdddsi tertiletdn 220 esemdny volt. A beavatkozrisok koz<itt ut6lagos tiizeset nemvolt, igy 220 esetben vonultunk k6resethez. A riasztdsi fokozat 119 esetben I-es, mig egy
alkalommal II-es volt. Kiemelt fokozafi! anaszlits 6 esetben volt.
orp es Onkdntes Ment6szervezet 16 esetben avatkozott be ktiresetekn6l (Karancs Speciiilis
]t'tent6k OTE, mely az egdsz megye teriilet6n v6llalt mrikod6st, de ST fitp-vet van EMU
kdwe). Legtobb alkalommal a Hdhalom OTE segftette beavatkozasainkat.
2017-bentdbb jelentSsnek mondhat6 k6reset is tdrt6nt mrik<id6si teriilettinkon.
Mlciug h6napban Paszt6n, egy ipari termeldsi l6tesitm6ny haszn6laton kivuli fest6
kabinjiban, lerak6dott festdk maradvany 6gett. A ttzet abe6pitett olt6berendezts eioltotta.
Palotas teleptil6sen mell6kdpi.ilet 6s lak6haz tet6szerkezete gyulladt ki. Atbzolt6sa soran 3 db
prob6n-butan gdzpalack felrobbant. szemdryi sdrtil6s nem t6rtent.
Aprilis h5napban Miitrakeresztes 6s Galyatet6 k6z<jtt nagy esemdny sz6mri fa;ig lehasadrls,
fakid6l6s felsz{mol6sa, forgalmi akad6ly me gsziintetes e voit.
Matraszenfli{szl6 telepiildsen 180 m2-es faszerkezetri szilllir-jellegii 6piilet gyulladt ki, a
tiizben 1 db probrin-batin gitryalack felrobbant. Szemdlyi s6rtil6s nem t6rt6nt.
Jrinius h6napban Kisbr{gyon kiilterriletdn 5 ha 16bonrfl16Libor here 6s 5 ha tarl6 6gett.

Gvakorlatok:
Gyakorlatok 6ltaleban az dves gyakorlattervben szerepl6 helyszinen ds id6pontban keriiltek
v6grehajtilsra, ds minden esetben megfelelt min6sit6st kaptak. 
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A gyakorlatok el<ik6szit6s6ben, v6grehajtSs6ban 6s ellen<irz6s6n tobb alkalommal rdszvett a
KVMB a tiizolt6parancsnok mellett.
A gyakorlatok v6grehajthsa az al6bbiak szerinti volt:

. Helyismereti gyakorlat: 36 db,

. Szitu6ci6s begyakorl6 gyakorlat: 15 db,

. Helyi szintii ellen6rz6 gyakorlat: 6 db,

. Mriszaki mentdsi gyakoriat: 15 db,

. Megyei ellenbrzl gyakorlat: I db.

Ellen6rz6sek:
A k6szenl6ti szolg6lat szervezdse 6s ellStasa, a szolg6latv6ltas 6s a gyakorlatok az aldbbiak
szerint keniltek ellen6rzdsre :

o BM OKF MEO: I db,

r NMKI: 26 db,

. ST KvK: 44 db,

o PT PK: 123 db.
A 794 db ellendrz6s sor6n feltdrt hidnyoss6gok megsztintet6sdre minden esetben a sztiksdges

intdzkeddst megtetttik, melynek eredm6nye pozitiv fejl6d6s volt.

Ill.Polgdri V6delmi Szaktertilet

A P HTP miikdddsi tertiletdn 2017.08.31-ig 1 f6 KVMB miik6d6tt Paszt6n a P HTP
6prilet6ben. A tiizolt6parancsnok 6s a KVMB folyamatosan be vannak vonva az integrfit
hat6s6gi munk6ba.
V6grehajtottuk a telepiil6si kdteles polg6ri vddelmi szervezetekkel kapcsolatos felkdszit6st.
Kcjzremiikrjdtiink a kdzbiztons6gi referensek tov6bbk6pzdsfin, a jarSsi ment6szervezetek 6ves
ism6tl6 gyakorlatanak v6grehajtas6ban.
Feikdszitetttik a katasztr6favddelmi ifius6gi versenyre a MikszSth K6lman Liceurn csapatat.
R6szvettlink a ktrl6nb6zo gyakorlatokon (Convex, teleptil6si veszdlyelh6ritasi terv gyakorlat,
tfrzsvezetlsi, 6rtesit6si, berendeldsi, stb.), szir6napr6b6kon, a k6resem6nyek kezeldsdben,

illetve elharitis6ban 6s az ellen6rz6seken.
Jelen voltunk a vizfolydsok, patak medrek dllapotanak felm6r6se c61jib,51 tartott helyszini
bejarrlsokon a KDV-VizIg-gal egyiitt. Felmdrtiik a vizelvezet6 rendszerek aktu6lis fillapottfi
az ST KvK illet6kess6gi tertilet6hez tartoz6 teleptil6seken, a polg5rmesteri hivatalokkal
egytittmiikOdve. Rdszvetttink a Zagy'ta kis vizfolyds ellen6rz6sdn.

P iszt6 varos Kitelepitdsi-befogad6si terv6t lepontositottuk.
Felkdsztilttink a rendkivtili iddj6r6s miatt jelentkez6 feladatolaa (h5s6griad6, t6li id6j6r5s).
Lepontositottuk a meleged6 helyeket, a kritikus ritszakaszok felmdr6s6re szervezett kdz6s
bej ar6son rdszvettiink akoz'6tkezel6 munkatrlrsaival.
Folyamatosan v6grehajtotuk a katasztrofav6delmi k<iz6ss6gi szolg6latra jelentkezo

kdz6piskolai hallgatok felk6szit6s6t.
Bemutat6kat tartottunk iskolai ds telepril6si rendezvdnyeken, rendszeresen fogadtunk 6vodai
6s iskolai l6togat6 csoportokat a laktany6ban.

C[m; 3060 PAszt6, Kolcsey tt 37.

Telefon: +36 (32) 418456 Fax: -
E-mail : htp.paszto@kawed.gov. hu ffiffi
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A P HTP drintett rillomanya rdsz6re a ST KvK Hat6s6gi osztiily hat6s6gi tov6bbk6pz6seket
tartott.
Az integrilt hat6s6gi feladatokba a ST KvK Hat6sdgi oszttiya rendszeresen bevonta a
tiizolt6parancsnokot ds a KVMB-6t, valamint a kdszenldti rillomdny a gyakorlatok soriin a
tiizvddeLni el6frSsok betartrisrit kiemelt figyelemmel kezelte, tovaUUZ vdgrehajtottrik a
kdm6nlrtrizekkel 6s co mlrgez6sekkel kapcsolatos hat6s6gi feladataikat
A KVMB kiemelkedd szerepet kapott u kd.eryrepro-ilari torcr"fgatat6ssal kapcsolatos
iigyint€z6sber5 valamint tcibb esetben a F6varosi Katasitr6favddeLnl Igazgat6s6g nevdben
elj6rva viziigyes ellenorzdseken.
Az ST KvK illetdkessdgi teriiletdn rendezett tdmegrendezv6nyek eredmdnyes megtartas6ban
k6zremiik6dtUnk.

IV.Ip arbiztons:igi Szakteriil et

Kdzremtikrjdtiink az iparbiztons6gi feladatokban, els6sotban az ADR ds RID elienorzeseken,
val ami nt a viztigyi feiadatokkal kapcsolatosan.
P HTP mindharom szolg6lati csoportja rdsz€re a vesz6lyes furuszdJlitirs tapasztalatairol 6s az
iparbiztonsdgi szakteriilet akturilis kdrddseir6l el6ad5s, foglalkoz6s keriilt ieglart1sra.A felettes szervek iital kert IB szakteri.iletet 6rinto idatszolgilltatlisok, lnformeci6k (pl.
kritikus infrastruktrira,.szolgiltat6k stb.) 6sszegyrijt6s6ben, vaiamint az etthez kapcsolod6
szemldken, ellenorzdseken folyamatosan r6szveffink.

V.Hat6s:{gi tev6kenys6g

VI.H\IB feladatok

A P6szt6i HVB-be katasztr6fav6detmi eln6khelyettesi feladatok ellitrisara Cs6pe Zsolt tii.
alezredes, Tiizolt6parancsnok van kijeldlve. Opolcsik Iv6n c. ti:. zisills KVMB-6s a HVB
katasztr6favddelmi munkacsoportj 6ba van beosiwa.
A HVB feladatainak ell6tis6ban sztiksdg szerint ds m6rtdkben a p HTp folyamatosan
kdzremiikciddtt.
A HVB az 6ves mrinkaterv6ben tervezett kett6 rendes til6s6t megtartott4 Cs6pe Zsolt tfr.
alezredes azokon minden esetben r6szt vett 6s rendszeresen napireidi javaslatokat terjesztett
el6 az aktu6lis megel6z6 vddekez6si feladatokra val6 eredmdnyes ielk6szul6s 6rdik6ben,
melyet a HVB elfogadott' RendkivDli til6s megtartrisara nem .roit .rtikr6 g, arranem kertilt
sor.

Sz6khely UI6s iddpontja
HYB katasztr6fav6delmi eln6k-
helyettesi eldterjeszt6sek
tartalma

El6terjesztAsekkel
kapcsolatban
hozott dtintAs
tartalma

Pisil6 1. Besz6molo a ST

l.vg!9!J494!,
KvK 2016. dvi

EHogadva

Cfrn: 3050 Pdszt6, K<ilcsey rit 37.
Telefon: +36 (32) 418-456 Fax: -

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

2417.04.19. 08.30
6ra



10

A HVB folyamatosan kapcsolatot tart az 6nkormdnyzatokkal.
A szabadtdri ttizek, kanikulalhosdgriad6, t6li felkdsziil6s 6s a hulladdkszillit6ssal kapcsolatos
feladataink v6grehajt6sa sorSn a HVB segits6g6t k6rttik, hogy az onkorm6nyzatok szimara
meghatirozott feladatok teljestiljenek. A kdzbiztonsagi referensek 6ltal jelent6sen javult a

kapcsolattartas 6s feladat v6grehaj tiis.
A HVB szlmira rendszeresen megkiild6sre keriiltek az NMKI negyed6ves vesz6lyhelyzeti
progn6zisai 6s a bev6l6s vizsgiilatok, tovribbS ST KvK havi Mfiveleti Tervei 6s azok
vegrehajtdsar6l sz6l6 jelentdsek. Ezilltal biztositva volt, hogy a HVB Elnok megfelel6
tfljekoilatAsban r6szestilj 6n ez ir6nyuan.
A HVB-vel j6 munkakapcsolatot tarhmk.

YlI.Hum6n

A humrin feladatokat az NMKI humdn szaktertilet vdgzi.
Azlgazgat6s6g dllomanytabl6ja alapjan P HT rendszeresitett l{tszttma nem kertilt 100 %-ban
feltdltdsre (nincs trizolt6parancsnok-helyettes), de ez a miikdddst nem akadilyozta. A KVMB
2011.09.0l-t6l a BM OKF-re van 6trendelve, feladatainak ell6t6s6t atizolt6parancsnok, a

polgtffi v6delmi felugyel6 6s a ST KvK tobbi KVMB-s 16tja el.

A szemdlyi viiltozasokkal kapcso latos munkakori leir6sok elkdsztiltek.
A P HTP szemdlyi 6s targyi feltdtele biztositott volt.
Nagy figyeknet forditottunk a teljes szem€lyi allomdny hivat6studatrlnak er6sitds6re, az
egysdges csapatszellem kialakitas6ra, a szakmai kompetencirik n<ivel6s6re.

Az egy6ni teljesihn6ny-6rtdkel6seket az el6irt hatarid6kben vdgrehajtottuk.
R6szvetttink a kdzponti, tertileti 6s helyi hat6s6gi tov6bbk6pzdseken, a felkeszit6seken, az
eg6szs6giigyi sztrOvizs gifl aton 6s PAV vizs g6laton.

A pszichol6giai 6s az 6ves orvosi szrir6vizsgrilaton, tov6bbd af:r;/rrai alkalmass6gi felm6rdsen,
valamint a fdl€ves szdrnonk6r6sek sor6n mindenki megfelekien teljesitett.
A P HTP-6n a rendkivtili 6s ismdtlod6 munkav6delmi oktatasokat, a Tovdbbk6pzdsi Tervben
l6v6 foglalkozasokat megtartotfirk- A munkavddelmi vizsgakotelezettsdgnek az erintett
szemdlyek eleget tettek, az eg€szs€gv6delmi megbizott megfelel6en ell6tta feladat6t.
Sikeresen szerepeltiink a ktil6nbdz6 szakmai 6s sport versenyeken.

Cim: 3060 Pdszt6, Kdlcsey 0t 37.

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

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

2. Besz6mol6
vill6m6rviz- es

felkesztilds6ro[.

aST
belviz

KvK
elleni

P6szto
20t7.t0.09. 10.00

6ra

1. A teli idoj6r6sra val6
katasztr6far,6delmi felk6sziildsi
feladatok.
2. A tavaszi in- 6s belviz elleni
felk6sztildsrol.
3. A tavaszi erd6- 6s

vegetaci6hDek megel6z6sdre va16

felk6szul6si feladatok.

Elfogadva



Rendszeresen rdszvettr-ink a kril.nb 626 szakmai ds sport versenyeken.Az elmirlt dvben szolgiilaton kivuli uui.r"t i .r#il;;;rk*en be, felmenr6si nappal j6r6,szolg6lati kcjtermekkel osszefiigg6-, valamint r"r*"rt"ri- nappal nem ju'6 szorgdratikotelmekkel <isszefiigg6 baleset 
".i', t,;.tert p HTp allomriny6ra vonarkoz6an.

VIII.Gazdas:igi

1"L

A gazdasdgi feladatokat az NMKI Gazdas6gi lgazgat6-helyettesiK<iltsdghatdkony miikddesre a teljes ri.llomday figyelm6t felhiel6tt tartoftunk

el.

SZCln

Gdpj rirm iiveink miis zaki 6l lapota m egfel elo.
Rendelkeztink:

' 1 db 2006-os gyrirtrisri Mercedes ATEGO 1628 TLF 4000 gdpjermiifecskend6vel,
' 1 db 1998-as gyartasri Nissan Navara 2.4TD erd6tuzes ktildnleges szerrel.Elv6gezttik a gazdasfugi, mtiszaki feladatainkat, .e*"ttfirrt"a leltirozasban, a selejtez6sben,

3#[1 
szemt6k v6grehajtrisaban. Elvdgezttk ai;";.r,, ;' .u.ri irt6ir6st es a g6pjrirmiivek

A biztonsagtechnikai fehilvizsgrilatokat a ST HTp rillom6nyriban ldv6 megbizott MfiszakiBiztonsrigi Tisa ds az NMKimriszaki:;;,r," 
l.*iiirii?q; csak 6s kiz;rorag 6rv6nyesfeiiiivizsgdlattal rendelkez6 eszkoz<ik kerultek nu"rriuiu. e, egydni v6dbeszk6z6k,kisgdpek feliilvizsgalat6t rendszeresen vdgrehajg*k-;;ydni vddZlszkozrik cs eftje azelhaszniil6das tekintetdben P HTP *"1tto-riu* r"rf".Losan megt6rt6nik az NMKI

!az!72aeiWazgat6-helyenesiszervezeiianyitasdvat.A Mriszaki Biztons6gi Tiszt a KvM[i bevoniisavar kiemelt figyelmet fordftott amunkav6delmi, mfiszaki, egdszsdgrigyi ds egy6bvona&oz6 
"roi.,i"ok 

vdgrehajtiisara.Az elhelyezdsi korulmenlelnt .Ie6l.r6"{ r"rvu-to.uo riu.r*"t taruanrart6si, fel6jitdsimunkdkat (pl. konyha burkol6s4 hJlyisdgek fest6se). 
---- '-t

IX.Osszegz6s

cdlunk akatasztrofav'6detmi renfuzeren beltil a td-rv6nyben meghathrozott feladatok ell:itdsaraa P HTP rillom6nyanak hatdkony et 
"t.ameoy"r fJk;;iler", ggr"t megfelel6 feladat ell6tr{s,valamint a szoros egytittoniikdids biaositasa a p HTp, 

-;' 
ST KvK i, * rwrr k6zritt,valamint az integrfult hat6srlgi retaaatok vonatkoz6s 6ban a hat6kony megel6z6si feladatokvdgrehajLisaban val6 rdszv6tel, az elhdrithata; {;9#ri,ek fetszrimolasa. Kiemert c.lunktov:ibbra is a magas szinvonalir szakmai-munka vdgz6se. A ileszrimol6 fejezetei megmutattiika 2077-es 6v er6rt eredm6nyeit, amik airoritjal, il;^; ervrirt feladutot-.,r?gr"r, ajtas't

;::lfril.y"sen 
terjesitethik. A k;lt;aat6rory gura,ar7aar, p nrp_6n is kiemelt c6lkdnt

A felettes 6s tilrsszervekkel, onkormrinyzatokkal, egy6b szervezetekkel j6 munkakapcsolatkeriilt kidpitdsre, melynek megtartrisf feilesztese ;r;fi; ir'ionto, feradatunk. a takorsaggatj6 kapcsolat ke.ilt kialakitrisl, sok i#pulesen bemutat6iui tu.tottunr. 6s a raktany itba, azoda litogx5 dirikoknak, 6v6dasoknak, eraeuoaom.r. ,".g.",r*t a technika eszkcjz.ket 6srdvid el6adiisokat tartottunk munk6nkr6l. 
- -"-"^*rvr\ ruu6xru

A kozbiztons6g er5sitdse kiemelt szerep p HTp feladatellatasr{ban. A p HTp rdsz.remeghatdrozotl cdlok teljesriltek, tovlbbia is to."teffi' t.tt ana, hogy a p HTp

Cim: 3060 Piiszt6, Kolcsey dt 37
Telefon: +36 (32) 41g_456 Fax: _

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

amit fol

ixl

i
t

I
I
I

I

i
I

i
i

I

I

!



I

I
L2

feladatell6t6sa minden kortilm6ny figyelembevdteldr.el tov6bb erositse az 6llampolg6rok

kozbiztons6g erzetdnek novelesdt, a katasztr6fav6delem egys6ges szervezetdnek pozitiv

megitdlds6t, tov6bb6 a magas szinvonalri szakmai munka vegzesdt, melyhez elengedhetetlen,

hogy j6l kepzeltszakemberek legyenek a parancsnoks6gon.

Zgt7-Len is kiemelt figyelmet forditottunk a v6delmi igazgatdsi feladatok ell6t6sara, a

polg6rmesterek 6s a HVB Eln<tk v6delmi igazgat6si tevdkenysegdnek szakmai segit6s6re. A

i"t.pUeri dnk6ntes mentScsoportok rendszerbe 6ilit6sa 6ltal a lakoss6g kozbiztonsiga tovSbb

novekedett. A gyakorlatokba, k6pz6sekbe 6s sztikseg szerint a k6resemdnyek elhdrit6s6ba be

kell vonni 6ket 6s az OTE-ket is. Kiemelt feladat, hogy tov6bbi teleptil6si 6nk6ntes

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

jelenleg u HenAo*:Onk6ntes Tuzolto Egyesfilettel 6s a Karancs Specidlisment6k OTE-vel

van egyiittniikcid6si meg6llapod6sunk.

fiemeit feladatunk volt, hogy a vezet6i, iranyit6 munk6t, annak tudatoss6g6t 6s

eredm6nyess6g6t fejlessziik. A vezet6i ellen6rz6sek mennyis6g6t igen jelent6sen noveltiik,

valamini ezzel egyitl azok minos6g6nek javitasara is odafigyeltiink. Az ellen6rz6sek sor6n

tapasztalt hianyoisigok megmutatt6k, hogy mely tertiletelae kell tdbb figyelmet forditanunk

6s ennek megfelel6en hajtjuk v€gre a 2018-as 6vi tov6bbk6pz6seket. Az ellenlrz6sek sor6n

felt6rt hi6nyoss6gok megsztlntetdsdre tov6bbra is fokozott figyelmet forditunk.

Tov6bbra is t<iemett feladatunk a szabadtdri veget6ci6-tiizek sz6mdnak alacsonyan tartdsa,

csd,kkent6se.

Kiemelt feladat volt a halalos 6s s6rtil6ses tiizesetek csdkkent6s6vel kapcsolatos teend6k

vdgrehaj tasa, eloadisok tart6sa.

Nagy hangsirlyt helyeztiirl< az 6llomany egdszs6giigyi rillapot6nak meg6rz6s6re, javit6s6ra,

"*.t 6rdekdben sz6mos sportoldsi lehetSsdg lett biztositva rdsztikre, melyek hatasara

Spo1tveISenyekenrendszereSensikeresenszerepeltiink
A p HTp teljes szem6lyi 6llomany a iitalvdgrehajtott feladatok jelentdsen hozzhjittultr:Jr., hogy

a Kataszti6fav6delem szewezetdtll elv6rtan pozitivan viltozzon a kozbiztonsrlg.

Szlogeniinknek 2017-ben ism6telten teljes m6rtdkben eleget tetliink, hiszen a ST KvK
illetekess6gi teriilet6n, ide 6rtve P HTP tevdkenys6gdt is, 6rv6nyestilt a ,,Magyarorsz6g

szolgalat6ban a k<izbiztons 6gdrt" .

Tisztelt K6pvisel6 Testiilet, a fentiek figyelembe v6tel6vel k6rem a P{szt6i Hivatfsos

Tiizolt6-paiancsnoks6g20l7.6vi tev6kenys6g6r6l sz6l6 beszimoldm elfogadflsdt!

K6szitette: 4<
Cs6fe Zsolt tii. alezredes

nizolt6parancsnok

Melldklet:
Kdsz0lt:
Egy p6ld6ny:
Kapja:

I pdldanyban
6 lap, 12 oldal
l. sz. pld. Iratt6r
Cimzell (email-ben)

Cfm: 3060 Plszt6, KdlcseY tit 37.

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

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